
Голяма престижна награда за проф. Антонио Фернандес де Бухан, 

почетен доктор на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ 

С Указ № 268 на Краля на Испания  Фелипе VІ от 17 юни 2016 г. по предложение на 

министъра на правосъдието Рафаел Катала и решение на Министерския на Испания съвет  от 

17 юни 2016 г.  проф. Антонио Фернандес де Бухан, редовен член на Кралската академия по 

юриспруденция и законодателство на Испания, е награден с най- престижния орден Gran Cruz 

de la Orden de San Raimundo de Peñafort. 

  

 

Орденът е създаден на 23 януари 1944 г. в памет на  San Raimondo di Peñafort, който е 

патрон-покровител  на юристите и се дава за изключителни заслуги в правораздаването, 

правната наука и преподаванетото на правото във всичките му отрасли, както и за дейности, 

свързани с правораздаването и под управлението на Министерството на правосъдието на 

Испания.  Професор Де Бухан е награден с най- високата степен на ордена- Голям кръст, което 

е свързано со обръщението „Ваше превъзходителство“ (Excelencia o Excelentísimo Señor).  

 

 



Професор Антонио Фернандес де Бухан е избран за академик през 2009 г. на 

Галицийска академия по юриспруденция и законодателство и през 2013 г. на Кралската 

академия по юриспруденция и законодателство. Един от най- видните съвременни романисти, 

ръководител на цяла школа от испански учени, които разработват тематиката на римското 

публично право, директор на романистичната секция на престижното мадридско издателство 

Дикинсон. Наред с това е учен с висок престиж, който работи в областта на съвременното 

публично право и има особени заслуги за подготовката и приемането на Закона да 

доброволните юрисдикции на Испания от 2015 г. и за теоретичното разработване на тази 

материя. Той е ръководител на Генералната комисия по законодателство от 2007 г. и 

докладчик на работната група по съставянето на този закон, с който се прави значима реформа 

в испанското процесуално право.  Носител е на много престижни награди, сред които Почетен 

кръст на ордена San Raimundo de Peñafort, Медал Castelao на Правителството на Галиция, 

Граждански орден с плакет  Alfonso X el Sabio. Той е и doctor honoris causa   на Пловдивския 

университет „Паисий Хилендарски“ от 2013 г.  

   

Проф. Антонио Фернандес де Бухан започва преподавателската си дейност на 29 

години, през 1983 г.  в Университета в Кадис,  а от 1991 г. и до днес е професор и ръководител 

на катедрата по римско право в Автономния университет в Мадрид . Автор е на 6 монографии 

и повече от 60 статии относно доброволната юрисдикция, някои от които издадени и на 

български език. аред с тях има 17 книги и повече от 250 публикации по римско право и 

съвременно гражданско, финансово и процесуално право, сред които 19 издания на учебника 

му по Римско публично право- най- престижния към момента в романистичната наука, и на 9 

издания на учебника по Римско частно право.  

От 2010 г. в Юридическия факултет на Софийския университет започна едно особено 

ползотворно сътрудничество с проф. Антонио Фернандес де Бухан и неговите колеги- 

романисти, които разработват тематиката на римското публично право. Последваха две 

международни конференции в Софийския и Пловдивския университет  през 2012 г. с негово 

участие, на които беше привлечено вниманието към тази проблематика и тя се включи в 

самостоятелна изборна учебна дисциплина в тези два университета, както и в Новия Български 

университет.  



           

През 2013 г. проф. Фернандес де Бухан  участва в конференцията по повод 100 години 

от създаването на Върховния административен съд, организирана в Софийския университет, и 

беше патрон и на организираната от Пловдивския университет научна конференция, посветена 

на религиозната толерантност от Древността до наши дни.   

      

 


