
 

 

СТАНОВИЩЕ 

на проф. д-р Евгени ТАНЧЕВ,  

за дисертационния труд на доц. д-р Атанас СЕМОВ, 

„СЪДЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“ 

по процедура за публична защита на дисертационен труд 

за присъждане на научна степен „доктор на юридическите науки” 

 

 

Изследването на доц. д-р Атанас Семов върху организацията и 

функционирането на съдебната система на Европейския съюз е 

първото  българско цялостно изследване на тази несъмнено важна 

проблематика. То идва да запълни една празнота в българската 

литература и да предостави на много широк кръг заинтересовани 

читатели добро и практически полезно четиво, подходящо както за 

доброто изучаване на Правото на ЕС, така и за доброто му прилагане в 

практиката. 

Представеният анализ е широкообхватен – включва по същество 

всички основни въпроси, свързани със създаването, правната уредба (и 

нейното развитие), състава, структурата и вътрешната организация на 

съдилищата на ЕС и процедурните правила за осъществяването на 

тяхната компетентност. Изчерпателно представени са две от 

производствата пред съдебната институция на ЕС, които имат най-

голямо практическо значение за държавите-членки, респективно за 

националните юристи – производството за нарушения на държави-

членки и производството за постановяване на преюдициални заключения 

– отразяващи най-ярко правораздавателната и тълкувателната 

компетентност на съдебната институция на ЕС. 



Трудът представя аналитично всички новости в материята, внесени с 

влезлия сравнително скоро в сила Лисабонски договор и почива на 

съдебна практика, актуализирана до самия край на работата по 

изследването.  

Впечатление прави присъствието на авторова теза по редица от 

разглежданите въпроси и много силният стремеж за аргументираност – 

в общ обем над 500 страници трудът разполага с много богат научен 

апарат, може би не съвсем типичен за българските научни традиции, 

който включва 41 използвани и отделно други 107 цитирани съчинения, от 

които 60 на чужди езици и общо цитирани 692 съдебни решения в близо 

1 500 бележки. Може да се приеме, че огромният каталог цитирани 

съдебни решения сам по себе си е ценно помагало за националния 

юрист. 

Не може да не се отбележи и много добрата систематизация и 

забележителната четивност на изследването – което допълнително 

аргументира неговата практическа полезност. 

Трудът налага устойчива и аргументирана терминология, която 

макар не винаги да съвпада с традиционните за българската правна 

наука понятия, отразява съществената специфика на интеграционния 

правопорядък. 

Изследването, което оценяваме, представлява едновременно 

задълбочено научно изследване и практически полезен труд. То 

позволява както доброто разбиране на особеностите на съдебната 

система на ЕС, така и ефективно практическо осъществяване на 

юридическа функция в държава-членка. Той надгражда предишните 

научни приноси на автора. Позволявам си да вярвам, че ще бъде 

продължен и с представяне на другите производства пред Съда на ЕС, 

познаването на които също е от съществена важност за националния 

юрист и които в този труд липсват. 



Това е висококачествен научен труд, който отговаря на изискванията 

на Закона за развитие на академичния състав на Република България за 

присъждане на научната степен „Доктор на науките”. 

Искам да отбележа, че този труд е поредна крачка в много богатата 

научна дейност на колегата Семов. Той е автор на 8 книги (и 9-а под 

печат), 4 учебни помагала и 7 студии, съставител или преводач на 19 

научни сборника, автор на 44 научни статии в наши и чуждестранни 

издания. Не е за подценяване, че има и повече от 200 публикации в 

периодичния печат. В последните 10 години той положи огромни и 

резултатни наукотворни усилия за създаване на национална библиотека 

в така важната материя на правото на ЕС, впрочем и под общия надслов 

„Библиотека „Студии по Европейско право”. Там той ни запозна с 

основополагащите трудове на проф. Жан-Пол Жаке и проф. Жан-Клод 

Готрон, най-важните решения на Съда на ЕО, „Процесуалното право на 

ЕО” на проф. Жан Булюи и Марко Дармон, с лекциите на водещи 

европейски специалисти в поредицата „Записки по право на ЕС”, с 

доклади и статии на огромен кръг най-високоавторитетни европейски 

специалисти. Нека припомним, че негови бяха първите експертни 

преводи на Учредителните договори и на Конституцията за Европа. Той 

организира 7 престижни международни конференции, от 9 години 

провежда единствения в България Европейски летен университет по 

европейско право, създаде и от 6 години ръководи успешно 

Международната магистърска програма Право на ЕС, в която 

преподава част от елита на българската и на европейската наука за 

европейското право.  

В основните си научни трудове той изследва някои от най-важните 

теоретични и практически въпроси на правото на ЕС: системата на 

източниците на правото на ЕС, принципите на прилагането им, 



гражданството на ЕС и правата на човека и сега съдебната система на 

ЕС. 

Всичко това е безспорен успех и на Катедрата по „Международно 

право и международни отношения” на Юридическия факултет на СУ, в 

която колегата Семов работи повече от 13 години. 

 

Изложеното до тук ми дава основание да констатирам, че 

представеният за защита дисертационен труд отговаря напълно на 

изискванията на закона за придобиване на научна степен „доктор на 

юридическите науки” и да заявя своята положителна оценка. 

 

 

16 май 2012 г. 


