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Описание на дирекция „Изследвания и документация“ 

и на профила на търсените от тази дирекция национални експерти 

 

I. 

 

В дирекция „Изследвания и документация“ (наричана по-нататък „ДИД“) работят около петдесет 
юристи, които, доколкото е възможно, представят всички правни системи на държавите членки. 
Основната функция на тази дирекция е да подпомага юрисдикциите на Европейския съюз (Съда 
и Общия съд) при изпълнението на техните правораздавателни функции и освен това 
дирекцията допринася за анализа и разпространението на съдебната практика. 

В частност ДИД извършва предварителна проверка на всички преюдициални запитвания, 
отправени до Съда, за да разкрие на ранен етап от производството наличието на евентуални 
проблеми, свързани например с допустимостта на запитването или с производството, и да даде 
сведения за юридическия контекст на преюдициалните въпроси — както на национално 
равнище, така и на равнището на правото на Съюза. 

На следващо място, в случаите на обжалване на съдебни актове на Общия съд относно решения 
на апелативен състав или отделение по жалбите, по-специално в областта на интелектуалната 
собственост, юристите от ДИД следва да подпомагат изготвянето на проектите за определение в 
рамките на механизма на предварително допускане на обжалване. На последно място, в някои 
други области (достъп до документи, обществени поръчки и публична служба) жалбите срещу 
съдебни актове на Общия съд също преминават през предварителна проверка дали тези жалби 
са явно недопустими или неоснователни, като в този случай юристите от ДИД следва да 
подпомагат изготвянето на проектите за определение.  

По искане на Съда или на Общия съд, ДИД следва да извършва сравнителноправни изследвания 
във връзка с делата, поставени за разглеждане пред тези юрисдикции. Тези изследвания могат 
да се отнасят до правото на една или няколко държави членки или на трети държави, до 
международното право или пък до специален аспект от правото на Съюза. В конкретни случаи 
ДИД може да изготвя и „общи“ изследователски бележки, които не са свързани с разглеждането 
на дадено дело. 

ДИД има много важна роля и при разпространението на практиката на Съда и на Общия съд.  На 
нея е възложено съставянето, под ръководството на съдията докладчик, на резюмета на 
съдебните решения и определения, публикувани в Сборника съдебна практика, някои от които 
се използват като прессъобщения. Тя извършва и индексиране (ключови думи и други 
метаданни от проучване) на цялата съдебна практика на Съюза. Въз основа на тази 
анализаторска дейност, резултатите от която се отразяват в съвкупност от бази данни на 
институцията, ДИД може да създава множество инструменти за търсене, като „Справочник на 
съдебната практика“ и формулярите за разширено търсене, достъпни на вътрешния и външния 
сайт на Съда. Освен това с управляваните от ДИД бази данни се захранва раздел „Съдебна 
практика“ на междуинституционалната база данни EUR-Lex, която обхваща цялото право на 
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Съюза. ДИД изготвя и „Информационни фишове за съдебната практика“, които обхващат най-
релевантните за определена област правни изводи от избрани съдебни решения. Тези фишове 
са достъпни на всички официални езици. 

Накрая, на ДИД е възложено да изготвя правни коментари, за да информира членовете на 
институцията за развитието, релевантно за дейностите на Съда и свързано с развитието на 
правото на държавите членки. За особено важните решения се извършва кратък анализ, който се 
регистрира във вътрешна база данни и се разпространява по-специално под формата на кратък 
информационен бюлетин. При изпълнението на тази функция особено внимание се обръща на 
решенията, следствие от постановените от Съда съдебни актове по преюдициални запитвания. 

В обхвата на тези коментари попада и практиката на Европейския съд по правата на човека, като 
двете юрисдикции се уведомяват за съдебните актове на този съд, които са от интерес за 
правото на Съюза. 

 

 

 

II. 

 

 

Националните експерти съдействат по-конкретно за изпълнението на следните функции: 

- предварителен анализ на новите дела, 

- принос при изготвянето на изследвания по сравнително право, 

- анализ на съдебната практика по право на Съюза и по националното право, която е от 
интерес за Съюза. 

Съгласно член 2, параграф 1 от решение на Съда от 2 юли 2003 година за установяване на 
правилата, приложими за командированите национални експерти, тези експерти трябва да са 
завършили юридическо образование и да имат поне тригодишен професионален опит на 
длъжност, която да отговаря на длъжностите от функционална група AD, определени в 
Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз. 

Експертът трябва да има задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския 
съюз и добри познания по най-малко още един език на Съюза. В интерес на службата е 
необходимо експертът да има адекватни познания по френски език (вж. член 2, параграф 2 от 
горепосоченото решение). 
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