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Настоящият документ съдържа консолидирания текст на Протокол (№ 3) 
относно Статута на Съда на Европейския съюз, приложен към Договорите, 
изменен с Регламент (ЕС, Евратом) № 741/2012 на Европейския парламент и на 
Съвета от 11 август 2012 година (ОВ L 228, 23.8.2012 г., стр. 1), с член 9 от Акта 
относно условията за присъединяване на Република Хърватия и промените в 
Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския 
съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (ОВ 
L 112, 24.4.2012 г., стр. 21), с Регламент (ЕС, Евратом) 2015/2422 на 
Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година (ОВ L 341, 
24.12.2015 г., стр. 14), с Регламент (ЕС, Евратом) 2016/1192 на Европейския 
парламент и на Съвета от 6 юли 2016 година за прехвърляне на Общия съд на 
компетентността да разглежда като първа инстанция спорове между 
Европейския съюз и неговите служители (ОВ L 200, 26.7.2016 г., стр. 137) и с 
Регламент (ЕС, Евратом) 2019/629 на Европейския парламент и на Съвета от 
17 април 2019 година (ОВ L 111, 25.4.2019 г., стр. 1). 
Този текст е средство за документиране и не обвързва институцията. 
 

 
 

 
 

 
 



ПРОТОКОЛ (№ 3) 
ОТНОСНО СТАТУТА НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

 
 
 
ВИСОКОДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ, 
 
КАТО ЖЕЛАЯТ да приемат Статут на Съда на Европейския съюз, предвиден в 
член 281 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 
 
СЕ СПОРАЗУМЯХА по следните разпоредби, които са приложени към Договора за 
Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към 
Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия: 
 

Член 1 
Съдът на Европейския съюз се формира и функционира съгласно разпоредбите на 
Договорите, Договора за създаването на Европейската общност за атомна енергия 
(Договора за Евратом) и настоящия статут. 
 
 

ДЯЛ I 
СЪДИИ И ГЕНЕРАЛНИ АДВОКАТИ 

 
Член 2 

Преди да встъпи в длъжност, всеки съдия, пред Съда, заседаващ в открито 
заседание полага клетва да изпълнява задълженията си безпристрастно и съвестно 
и да пази тайната на разискванията на Съда. 
 

Член 3 
Съдиите се ползват с имунитет срещу съдебно преследване. След прекратяване на 
техните функции те продължават да се ползват с имунитет по отношение на 
действията, предприети в изпълнение на служебните им задължения, включително 
за казаното или написаното от тях. 

Пленумът на Съда има право да отнеме този имунитет. Когато решението засяга 
член на Общия съд или на специализиран съд, Съдът взема решение след 
консултация със съответния съд. 

Когато имунитетът е отнет и е започнало наказателно преследване срещу съдия, 
същият може да бъде съден във всяка държава членка, но само от съд, който е 
компетентен да разглежда дела срещу членовете на най-висшата национална 
съдебна инстанция. 



Членове 11—14 и член 17 от Протокола за привилегиите и имунитетите на 
Европейския съюз се прилагат по отношение на съдиите, генералните адвокати, 
секретаря и помощник-докладчиците на Съда на Европейския съюз, без да се 
накърняват разпоредбите, отнасящи се до имунитета срещу съдебно преследване на 
съдиите, които се съдържат в предходните алинеи. 

 

Член 4 
Съдиите не могат да заемат политическа или административна длъжност. 

Те не могат да упражняват друга професия, срещу заплащане или не, освен ако 
това не бъде разрешено по изключение от Съвета, с обикновено мнозинство. 

Когато встъпват в длъжност, те тържествено се заклеват, че както по време на 
мандата си, така и след неговото изтичане, ще изпълняват задълженията, 
произтичащи от тази длъжност, по-специално своето задължение за почтеност и 
въздържаност относно приемането на определени постове или облаги след края на 
мандата им. 

При съмнение в горепосоченото Съдът взема решение. Когато решението засяга 
член на Общия съд или на специализиран съд, Съдът взема решение след 
консултация със съответния съд. 

 
Член 5 

Освен при редовното обновяване или при смърт, пълномощията на съдията се 
прекратяват при подаване на оставка. 

В случай на подаване на оставка същата се адресира до председателя на Съда, 
който я предава на председателя на Съвета. Мястото се счита за освободено от 
момента на предаване на това последно уведомление. 

Съдията продължава да изпълнява функциите си до встъпването в длъжност на 
неговия приемник, освен в случаите, когато се прилага член 6. 

 
Член 6 

Съдия може да бъде освободен от длъжност или да бъде лишен от правото си на 
пенсия или други ползи само ако по единодушно мнение на съдиите и генералните 
адвокати на Съда той повече не отговаря на необходимите условия или не 
изпълнява служебните си задължения. Съответният съдия не взема участие в това 
обсъждане. Когато засегнатото лице е член на Общия съд или на специализиран 
съд, Съдът взема решение след консултация със съответния съд. 

Секретарят на Съда уведомява председателя на Европейския парламент и 
председателя на Комисията за взетото решение и го съобщава на председателя на 
Съвета. 

Ако с решението съдията е освободен от длъжност, вакантното място възниква от 
момента на последното уведомление. 



 
Член 7 

Съдия, който трябва да замести член на Съда, чийто мандат не е изтекъл, се 
назначава за остатъка от мандата на неговия предшественик. 

 

Член 8 
Разпоредбите на членове 2 до 7 се прилагат по отношение на генералните адвокати. 

 
 
 

ДЯЛ II 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДА 
 

Член 9 
Когато съставът на съдиите се обновява частично на всеки три години, се подменят 
половината от броя на съдиите. Ако съдиите са нечетен брой, броят на съдиите, 
които се подменят, е равен последователно на числото, представляващо половината 
съдии плюс един, а при следващото обновяване — на числото, представляващо 
половината съдии минус един. 

Първа алинея се прилага и при частичното обновяване на състава на генералните 
адвокати на всеки три години. 

 
Член 9а 

Съдиите избират помежду си председател и заместник-председател на Съда за срок 
от три години. Техният мандат може да бъде подновяван. 

Заместник-председателят подпомага председателя в съответствие с условията, 
предвидени в Процедурния правилник. Той го замества, когато председателят е 
възпрепятстван да присъства или длъжността председател е свободна. 

 

Член 10 
Секретарят полага клетва пред Съда да изпълнява функциите си безпристрастно и 
съвестно и да пази тайната на разискванията на Съда. 

 
Член 11 

Съдът прави необходимото за заместването на секретаря, когато той е 
възпрепятстван да присъства. 

 



Член 12 

Длъжностните лица и останалите служители към Съда осигуряват неговото 
функциониране. Те отговарят пред секретаря под ръководството на председателя. 

 
Член 13 

По искане на Съда Европейският парламент и Съветът, като действат в 
съответствие с обикновената законодателна процедура, могат да предвидят да 
назначат помощник-докладчици и да приемат правила, регулиращи тяхната 
дейност. От помощник-докладчиците може да се изисква, при условията на 
процедурния правилник, да участват в подготвителните проучвания по делата, 
висящи пред Съда, и да подпомагат съдията-докладчик по делото. 

Помощник-докладчиците се избират измежду лица, чиято независимост е извън 
съмнение и които притежават необходимата юридическа квалификация; те се 
назначават от Съвета, с обикновено мнозинство. Те полагат клетва пред Съда да 
изпълняват задълженията си безпристрастно и съвестно и да пазят тайната на 
разискванията на Съда. 

 

Член 14 
От съдиите, генералните адвокати и секретаря се изисква да пребивават там, където 
е седалището на Съда. 

 

Член 15 
Съдът е в непрекъсната сесия. Продължителността на съдебната ваканция се 
определя от Съда с оглед нуждите на неговата работа. 

 
Член 16 

Съдът създава състави, състоящи се от трима или петима съдии. Съдиите избират 
председатели на съставите измежду своите членове. Председателите на съставите 
от пет съдии се избират за срок от три години. Те могат да бъдат преизбирани 
веднъж. 

Големият състав се състои от петнадесет съдии. Той се председателства от 
председателя на Съда. Заместник-председателят на Съда и — в съответствие с 
условията, предвидени в Процедурния правилник — трима председатели на 
състави от петима съдии и други съдии също са част от големия състав. 

Съдът заседава в голям състав по молба на държава членка или институция на 
Съюза, която е страна по съответното производство. 

Съдът заседава в пленум, когато гледа дела по член 228, параграф 2, член 245, 
параграф 2, член 247 или член 286, параграф 6 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз. 



Наред с това, когато счита, че висящото пред него дело е от изключителна важност, 
Съдът може да реши, след изслушване на генералния адвокат, да разгледа делото в 
пленум. 

 
Член 17 

Решенията на Съда са валидни само ако в разискванията са участвали нечетен брой 
съдии. 

Решенията на съставите, състоящи се от трима или петима съдии са валидни само 
ако са били взети от трима съдии. 

Решенията на големия състав са валидни само ако заседават единадесет съдии. 

Решенията на пленума са валидни само ако заседават седемнадесет съдии. 

В случай, че някой от съдиите в даден състав е възпрепятстван да присъства, за 
участие в заседанията може да бъда повикан съдия от друг състав, в съответствие с 
условията, предвидени в процедурния правилник. 

 

Член 18 
Нито съдия, нито генерален адвокат може да взема участие в разглеждането на 
дело, в което по-рано е участвал като представител или съветник, или е действал в 
полза на някоя от страните, или е бил призован да се произнесе като член на съд 
или правораздавателен орган или разследваща комисия, или в каквото и да било 
друго качество. 

Ако по някаква особена причина даден съдия или генерален адвокат счита, че той 
не би следвало да вземе участие в постановяването на решението или 
разглеждането на определено дело, той уведомява за това председателя. Ако по 
някаква особена причина председателят счита, че даден съдия или генерален 
адвокат не трябва да заседава или да представя заключение по определено дело, 
той съответно го уведомява. 

Всяко затруднение, произтичащо от прилагането на настоящия член, се урежда с 
решение на Съда. 

Никоя от страните не може да иска промени в състава на Съда или на някой от 
неговите състави на основание гражданството на съдия или на основание 
неучастието в Съда или в състава на съдия с гражданството на съответната страна. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ДЯЛ III 

ПРОИЗВОДСТВО ПРЕД СЪДА 
 

Член 19 
Държавите членки и институциите на Съюза се представляват пред Съда от 
представител, назначен за всеки конкретен случай; този представител може да бъде 
подпомаган от съветник или от адвокат. 

Държавите, различни от държавите членки, страни по Споразумението за 
Европейското икономическо пространство, а също и Надзорният орган на 
Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), упоменат в това 
споразумение, се представляват по същия начин. 

Останалите страни се представляват от адвокат. 

Само адвокат, който има право да практикува пред съд на държава членка или на 
друга държава, която е страна по Споразумението за Европейското икономическо 
пространство, може да представлява или да подпомага страна пред Съда. 

Когато тези представители, съветници и адвокати се явяват пред Съда, те се 
ползват с правата и имунитетите, необходими за независимото упражняване на 
техните функции при условията, предвидени в процедурния правилник. 

По отношение на съветниците и адвокатите, които се явяват пред него, Съдът има 
правомощията, с които обикновено разполагат съдилищата при условията, 
предвидени в процедурния правилник. 

Университетските преподаватели, граждани на държави членки, чието 
законодателство им дава право да се явяват пред съд, се ползват пред Съда с 
правата, предоставени с настоящия член на адвокатите. 

 
Член 20 

Производството пред Съда се състои от две части: писмена и устна. 

Писменото производство се състои в съобщаване на страните и на институциите на 
Съюза, чиито решения се оспорват, на исковите молби, изявленията, защитите и 
бележките и на репликите — ако има такива, както и на всички документи в 
подкрепа или на техни заверени копия. 

Съобщенията се изпращат от секретаря по реда и в сроковете, предвидени в 
процедурния правилник. 

Устното производство се състои от изслушване от Съда на представителите, 
съветниците и адвокатите и на заключението на генералния адвокат, както и от 
изслушване на свидетелите и експертите, ако има такива. 

Когато счита, че делото не повдига нови правни проблеми, Съдът може да реши 
след изслушване на генералния адвокат, че делото може да бъде решено без 
представяне на заключения на генералния адвокат. 



 
Член 21 

Дело се завежда пред Съда с писмена искова молба, адресирана до секретаря. В 
исковата молба се посочват името на ищеца и неговият постоянен адрес, както и 
качеството на подписалия молбата, името/имената на страната/страните, срещу 
която/които е заведена молбата, предметът на спора, исканията на страните и 
кратко изложение на правните аргументи, на които се основава исковата молба. 

Молбата се придружава, по целесъобразност, от мярката, чиято отмяна се иска или, 
при обстоятелствата по член 265 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз, от писмените доказателства относно датата, на която институцията е 
трябвало да действа в съответствие с посочения член. Ако документите не са 
представени с исковата молба, секретарят иска от съответната страна да ги 
представи в разумен срок, но правата на страната не се погасяват, дори и 
документите да бъдат представени след изтичането на срока за образуване на дело. 

 
Член 22 

В случаите, посочени от член 18 от Договора за Евратом, Съдът се сезира с жалба, 
адресирана до секретаря. В жалбата се посочват името и постоянният адрес на 
жалбоподателя и данни за подписалото я лице, данни за решението, което се 
обжалва, имената на ответниците, предметът на спора, исканията на страните и 
кратко изложение на основанията за обжалване. 

Жалбата се придружава от заверен препис на оспорваното решение на 
Арбитражния комитет. 

Ако Съдът отхвърли жалбата, решението на Арбитражния комитет става 
окончателно. 

Ако Съдът отмени решението на Арбитражния комитет и когато това е подходящо, 
въпросът може да бъде преразгледан от Арбитражния комитет по инициатива на 
една от страните по делото. Последната е обвързана от всяко решение на Съда по 
правни въпроси. 

 

Член 23 
В случаите на член 267 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
решението на Съда или правораздавателния орган на държава членка, с което се 
спира производството пред него и въпросът се отнася пред Съда, се съобщава на 
Съда от съответния съд или правораздавателен орган. След това решението се 
съобщава от секретаря на Съда на страните, държавите членки и Комисията, както 
и на институцията, органа, службата или агенцията на Съюза, която е приела акта, 
чиято действителност или тълкуване се оспорва. 

В срок от два месеца от това уведомяване страните, държавите членки, Комисията 
и, когато е уместно, институцията, органът, службата или агенцията на Съюза, 



която е приела акта, чиято действителност или тълкуване се оспорва, имат право да 
представят на Съда изявления по делото или писмени бележки. 

В случаите по член 267 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
решението на националния съд или правораздавателен орган се съобщава от 
секретаря на Съда на държавите, различни от държавите членки, страни по 
Споразумението за Европейското икономическо пространство, а също и на 
Надзорния орган на ЕАСТ, упоменат в това споразумение, който в срок от два 
месеца от уведомяването може, ако се засяга област от приложението на 
споразумението, да представи на Съда изявления по делото или писмени бележки. 

Когато споразумение, свързано с определена област, сключено от Съвета с една 
или повече трети държави, предвижда възможност последните да представят 
изявления по делото или писмени бележки, в случаите, в които съд на държава 
членка сезира Съда с преюдициален въпрос, попадащ в приложното поле на 
споразумението, решението на националния съд, съдържащо този въпрос, се 
съобщава и на заинтересованите трети държави, които в двумесечен срок от датата 
на това съобщение могат да представят в Съда изявления по делото или писмени 
бележки. 

 
Член 23а 

В процедурния правилник може да бъде предвидено бързо производство, а във 
връзка с преюдициални запитвания, свързани с пространството на свобода, 
сигурност и правосъдие — и спешно производство. 

Тези производства могат да предвиждат по-кратък срок за представяне на 
изявления по делото или писмени бележки от срока, предвиден в член 23, и — чрез 
дерогация от член 20, четвърта алинея — да няма заключения на генералния 
адвокат. 

Спешното производство може освен това да предвижда ограничаване на страните и 
другите заинтересовани лица, посочени в член 23, имащи право да представят 
изявления по делото или писмени бележки, и при особено спешни случаи — 
пропускане на писмената фаза на производството. 

 

Член 24 
Съдът може да изисква от страните да представят всички документи и да 
предоставят цялата информация, която той счита за необходима. Всеки отказ се 
отбелязва формално. 

Съдът може също така да изисква от държавите членки и институциите, органите, 
службите и агенциите, които не са страни по делото, да представят цялата 
информация, която Съдът счита за необходима за целите на производството. 

 

 
 



Член 25 
Съдът може по всяко време да възложи на дадено лице, орган, комитет или друга 
организация по негов избор задачата да представи експертно мнение. 

 

Член 26 

Свидетелите могат да бъдат изслушвани при условията, предвидени в Процедурния 
правилник. 

 
Член 27 

По отношение на неявилите се свидетели Съдът има правомощията, с които по 
принцип разполагат съдилищата и правораздавателните органи, и може да налага 
парични глоби при условията, предвидени в Процедурния правилник. 

 
Член 28 

Свидетелите и експертите могат да бъдат изслушвани под клетва, полагана във 
формата, предвидена в Процедурния правилник, или по начин, предвиден в закона 
на държавата на свидетеля или експерта.  

 
Член 29 

Съдът може да нареди свидетел или експерт да бъде изслушан от съдебен орган по 
мястото на постоянно пребиваване на този свидетел или експерт. 

Това нареждане се изпраща за изпълнение от компетентния съдебен орган при 
условията, уредени в Процедурния правилник. Документите, изготвени в 
съответствие със съдебната поръчка, се връщат на Съда при същите условия. 

Съдът покрива разноските, без да се накърнява правото му да ги възложи, когато е 
подходящо, на страните. 

 

Член 30 
Държавите членки разглеждат всяко нарушение на клетвата на свидетел или 
експерт по същия начин, както ако нарушението е било извършено пред неин 
граждански съд. По искане на Съда съответната държава членка съди нарушителя 
пред свой компетентен съд. 

 
Член 31 

Съдебните заседания са открити, освен ако Съдът, по своя инициатива или по 
искане на страните, при наличието на сериозни основания, не реши друго. 

 



Член 32 

По време на пренията Съдът може да разпитва експерти, свидетели и самите 
страни. Последните обаче могат да се обръщат към Съда само чрез своите 
представители. 

 
Член 33 

За всяко заседание се води протокол, който се подписва от председателя и от 
секретаря. 

 
Член 34 

Списъкът на делата за разглеждане се съставя от председателя. 

 
Член 35 

Разискванията на Съда се провеждат и остават в тайна. 

 
Член 36 

В решенията се излагат мотивите, на които те са основани. В тях се посочват 
имената на съдиите, които са взели участие в разискванията. 

 
Член 37 

Решенията се подписват от председателя и от секретаря. Те се прочитат в открито 
заседание. 

 
Член 38 

Съдът се произнася относно разноските. 

 
Член 39 

Председателят на Съда може да се произнася в бързо производство, уредено в 
процедурния правилник, което, доколкото това е необходимо, може да се различава 
от някои правила, съдържащи се в настоящия статут, по искове за спиране на 
изпълнението, доколкото това е предвидено в член 278 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз и член 157 от Договора за Евратом, да 
налага привременни мерки в съответствие с член 279 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз или да спира принудителното изпълнение в 
съответствие с член 299, четвърта алинея от Договора за функционирането на 
Европейския съюз или с член 164, трета алинея от Договора за Евратом. 

При условията, предвидени в Процедурния правилник, заместник-председателят на 
Съда може да упражнява правомощията, посочени в първа алинея. 



Ако председателят и заместник-председателят са възпрепятствани да присъстват, 
друг съдия заема тяхното място при условията, предвидени в Процедурния 
правилник. 

Определението на председателя или на заместващия го съдия е временно и по 
никакъв начин не предрешава решението на Съда по съществото на делото. 

 
Член 40 

Държавите членки и институциите на Съюза могат да встъпват в делата пред Съда. 

Със същото право разполагат и органите, службите и агенциите на Съюза, както и 
всяко друго лице, ако могат да докажат интерес от изхода на дело, внесено за 
разглеждане от Съда. Физическите или юридически лица не могат да встъпват по 
дела между държави членки, между институции на Съюза или между държави 
членки, от една страна, и институции на Съюза, от друга. 

Без да се накърнява втора алинея, държавите, различни от държавите членки, които 
са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и 
надзорният орган на ЕАСТ, упоменат в това споразумение, могат да встъпват по 
висящи пред Съда дела, когато се засяга някоя от областите на приложение на 
споразумението. 

Искането за встъпване е ограничено до подпомагане по отношение на исканията на 
една от страните. 

 
Член 41 

Ако ответната страна, след като е била надлежно призована, не представи 
писмената си защита, решението се постановява в нейно отсъствие. В срок от един 
месец от съобщаването на това решение срещу него може да се подаде възражение. 
Възражението не спира изпълнението на решението, освен ако Съдът не реши 
друго. 

 
Член 42 

Държавите членки, институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и 
всички други физически и юридически лица могат, в случаите и при условията, 
предвидени в Процедурния правилник, в качеството си на трети лица да оспорват 
решение, постановено без те да бъдат изслушани, когато това решение накърнява 
техни права. 

 
Член 43 

Ако съществува съмнение относно смисъла или обхвата на дадено решение, Съдът 
може да направи тълкуване по искане на всяка от страните или на всяка от 
институциите на Съюза, която докаже, че е заинтересована. 

 



Член 44 

Иск за преразглеждане на решение може да се отправи до Съда само при 
разкриване на обстоятелство, което има решаващо значение и което при 
постановяване на решението не е било известно на Съда и на страната, която иска 
преразглеждане. 

Процедурата по преразглеждането започва с решение на Съда, изрично посочващо 
съществуването на ново обстоятелство, с което се признава, че то е от характер, 
обуславящ преразглеждане, и искът се обявява за допустим на това основание. 

Преразглеждане не може да се иска след изтичането на десет години от датата на 
решението. 

 
Член 45 

Сроковете поради отдалеченост се уреждат в Процедурния правилник. 

Нито едно право не може да бъде накърнено вследствие изтичане на даден срок, 
ако заинтересованата страна докаже наличието на случайно събитие или 
непреодолима сила. 

 
Член 46 

Исковете срещу Съюза по дела в областта на извъндоговорната отговорност се 
погасяват след изтичането на срок от пет години от датата на възникване на 
събитието, което ги обуславя. Давността се прекъсва с предявяването на иск пред 
Съда или ако преди образуването на това производство увредената страна е 
предявила претенцията си пред съответната институция на Съюза. В последния 
случай производството се образува в двумесечен срок, предвиден в член 263 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз; разпоредбите на член 265, 
втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз се прилагат, 
когато е уместно. 

Настоящият член се прилага и за искове срещу Европейската централна банка в 
областта на извъндоговорната отговорност. 

 
 

ДЯЛ IV 

ОБЩ СЪД 
 

Член 47 
Член 9, първа алинея, членове 9а, 14, 15, член 17, първа, втора, четвърта и пета 
алинея и член 18 се прилагат по отношение на Общия съд и неговите членове. 

Член 3, четвърта алинея и членове 10, 11 и 14 се прилагат mutatis mutandis по 
отношение на секретаря на Общия съд. 



 

Член 48 
Общият съд се състои от: 

а) 40 съдии, считано от 25 декември 2015 г.; 

б) 47 съдии, считано от 1 септември 2016 г.; 

в) по двама съдии от държава членка, считано от 1 септември 2019 г. 

 

Член 49 

Членовете на Общия съд могат да бъдат призовавани да изпълняват функцията на 
генерален адвокат. 

Задължение на генералния адвокат е, като действа с пълна безпристрастност и 
независимост, да представя в открито заседание мотивирани заключения по 
определени дела, заведени пред Общия съд, с цел подпомагането на този съд при 
изпълнението на неговата задача. 

Критериите за определяне на тези дела, както и процедурите за определяне на 
генералните адвокати, се уреждат в процедурния правилник на Общия съд. 

Член на Общия съд, който е призован да изпълнява функцията на генерален 
адвокат, не може да участва в решаването на делото. 

 

Член 50 

Общият съд заседава в състави от трима или петима съдии. Съдиите избират 
председатели на съставите измежду тях. Председателите на съставите от пет съдии 
се избират за срок от три години. Те могат да бъдат преизбирани веднъж. 

Съставът на съставите и възлагането на делата на тях се урежда от процедурния 
правилник. В някои случаи, определени от процедурния правилник, Общият съд 
може да заседава в пленум или да се състои от един-единствен съдия. 

Процедурният правилник може също така да предвиди, че Общият съд може да 
заседава в голям състав по определени в него дела. 

 
Член 50а 

1. Общият съд е компетентен да разглежда като първа инстанция споровете между 
Съюза и неговите служители, по силата на член 270 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, както и споровете между всички 
институции, органи, служби или агенции, от една страна, и техните служители, от 
друга страна, по отношение на които е предоставена компетентност на Съда на 
Европейския съюз. 

2. На всеки един от етапите на производството, включително непосредствено след 
подаване на исковата молба, Общият съд може да прецени възможността за 



доброволно уреждане на спора между страните, както и да им окаже съдействие в 
тази насока. 

 
Член 51 

Чрез дерогация от правилото по член 256, параграф 1 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз Съдът запазва компетентността да 
разглежда: 

а) исковете, посочени в членове 263 и 265 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, които са предявени от държава членка: 

i) срещу законодателен акт, акт на Европейския парламент, на 
Европейския съвет или на Съвета или срещу бездействие на една или 
няколко от тези институции, освен за: 

- решения, взети от Съвета съгласно член 108, параграф 2, трета алинея 
от Договора за функционирането на Европейския съюз; 

- актове на Съвета, приети съгласно регламент на Съвета относно 
мерките за търговска защита по смисъла на член 207 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз; 

- актове на Съвета, чрез които Съветът упражнява изпълнителни 
правомощия в съответствие с член 291, параграф 2 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 

ii) срещу акт или бездействие на Комисията съгласно член 331, 
параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз; 

б) исковете, посочени в членове 263 и 265 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, които са предявени от институция на Съюза срещу 
законодателен акт, акт на Европейския парламент, на Европейския съвет, на 
Съвета, на Комисията или на Европейската централна банка или срещу 
бездействие на една или няколко от тези институции; 

в) исковете, посочени в член 263 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, които са предявени от държава членка срещу акт на 
Комисията, отнасящ се до неизпълнение на постановено от Съда решение по 
член 260, параграф 2, втора алинея или параграф 3, втора алинея от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 

 
Член 52 

Председателят на Съда и председателят на Общия съд определят по общо съгласие 
условията, при които длъжностните лица и другите служители към Съда 
предоставят услугите си на Общия съд, за да се позволи неговото функциониране. 
Определени длъжностни лица и други служители отговарят пред секретаря на 
Общия съд под ръководството на председателя на Общия съд. 

 



Член 53 
Процедурата пред Общия съд се урежда от дял III. 

В процедурния правилник се уреждат всички необходими допълнителни и по-
подробни разпоредби. Процедурният правилник може да дерогира член 40, 
четвърта алинея и член 41, за да бъдат отразени специфичните особености на 
съдопроизводството в областта на интелектуалната собственост. 

Независимо от член 20, четвърта алинея, генералният адвокат може да представи 
мотивираното си заключение писмено. 

 
Член 54 

Когато искова молба или друг процесуален документ, адресиран до Общия съд, по 
погрешка е подаден до секретаря на Съда, той незабавно се препраща от него до 
секретаря на Общия съд; аналогично, когато искова молба или друг процесуален 
документ, адресиран до Съда, по погрешка е подаден до секретаря на Общия съд, 
той незабавно се препраща от него до секретаря на Съда. 

Когато Общият съд установи, че не е компетентен да разгледа и реши дело, по 
което е компетентен Съдът, той изпраща делото на Съда; аналогично, когато Съдът 
установи, че не е компетентен да разгледа и реши дело, по което е компетентен 
Общият съд, той изпраща делото на Общия съд, като този съд не може да откаже да 
разгледа делото. 

Когато Съдът и Общият съд са сезирани с искове, които имат еднакъв предмет, 
повдига се еднакъв въпрос за тълкуване или се оспорва валидността на един и същ 
акт, Общият съд може, след изслушване на страните, да спре висящото пред него 
производство до постановяване на решението на Съда, или когато искът е заведен 
съгласно член 263 от Договора за функционирането на Европейския съюз, може да 
откаже да правораздава, за да даде възможност на Съда да се произнесе по такива 
искове. При същите условия, Съдът може освен това да реши да спре висящото 
пред него производство; в този случай производството пред Общия съд 
продължава. 

Когато държава членка и институция на Съюза оспорват един и същ акт, Общият 
съд отказва да правораздава, с оглед Съдът да се произнесе по тези искове. 

 

Член 55 

Окончателните решения на Общия съд, както и решенията, с които частично се 
разрешават материалноправни въпроси или се разрешава процесуален въпрос по 
възражение за липса на компетентност или за недопустимост, се съобщават от 
секретаря на Общия съд на всички страни, както и на държавите членки и на 
институциите на Съюза, дори и ако те не са встъпили в делото пред Общия съд. 

 
Член 56 



Окончателните решения на Общия съд и решенията, с които частично се разрешава 
спор по същество или се разрешава процесуален въпрос по възражение за липса на 
компетентност или за недопустимост, подлежат на обжалване пред Съда в срок от 
два месеца от съобщаване на решението. 

Жалбата може да бъде подадена от всяка страна, чиито искания са изцяло или 
частично отхвърлени. Въпреки това встъпилите страни, различни от държавите 
членки и институциите на Съюза, могат да обжалват само ако решението на Общия 
съд пряко ги засяга. 

С изключение на делата, свързани със спор между Съюза и неговите служители, 
жалба могат да подават и държавите членки и институциите на Съюза, които не са 
встъпили в производството пред Общия съд. Тези държави членки и институции са 
в същото положение като държавите членки и институциите, които са встъпили в 
производството на първа инстанция. 

 
Член 57 

Всяко лице, чието искане за встъпване е било отхвърлено от Общия съд, може да 
обжалва пред Съда в срок от две седмици от съобщаването на решението за 
отхвърляне на неговото искане. 

Страните по производството могат да обжалват пред Съда всяко решение на 
Общия съд, което е прието в съответствие с членове 278 или 279 или член 299, 
четвърта алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз, или 
член 157 или член 164, трета алинея от Договора за Евратом в срок от два месеца от 
уведомяването им. 

Обжалването по първите две алинеи на настоящия член се разглежда и решава в 
съответствие с процедурата, посочена в член 39. 

 
Член 58 

Обжалването пред Съда се ограничава само до правни въпроси. Основанията за 
обжалване са липса на компетентност на Общия съд, нарушение на процесуални 
правила, което накърнява интересите на жалбоподателя, както и нарушение на 
правото на Съюза от страна на Общия съд. 

Размерът на присъдените разноски или страната, на която се възлагат, не подлежат 
на отделно обжалване. 

 

Член 58а 
Жалба срещу решение на Общия съд, което се отнася до решение на независим 
апелативен състав на една от следните служби и агенции на Съюза, се разглежда 
само при условие че Съдът предварително е допуснал това обжалване: 

а) Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост; 

 



б) Службата на Общността за сортовете растения; 

в) Европейската агенция по химикали; 

г) Агенцията на Европейския съюз за авиационна безопасност. 

Процедурата, посочена в първата алинея се прилага и за жалби срещу решения на 
Общия съд, които се отнасят до решение на независим апелативен състав, създаден 
след 1 май 2019 г. в рамките на която и да е друга служба или агенция на Съюза, 
който трябва да бъде сезиран, преди да може да бъде предявен иск пред Общия съд. 

Обжалването, изцяло или частично, се допуска в съответствие с подробните 
правила, установени в Процедурния правилник, когато с жалбата се повдига въпрос 
от съществено значение за единството, съгласуваността или развитието на правото 
на Съюза. 

Решението дали да се допусне или не обжалване се мотивира и се публикува. 

 

Член 59 

Когато бъде обжалвано решение на Общия съд, производството пред Съда се 
състои от писмена и устна част. В съответствие с условията, предвидени в 
процедурния правилник, Съдът, след като изслуша генералния адвокат и страните, 
може да реши делото и без устно производство. 

 
Член 60 

Без да се накърняват разпоредбите на членове 278 и 279 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз или член 157 от Договора за Евратом, 
обжалването няма суспензивно действие. 

Чрез дерогация от член 280 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
решенията на Общия съд, които обявяват регламент за недействителен, влизат в 
сила само от датата на изтичането на срока, посочен в член 56, първа алинея от 
настоящия статут или, при предявяването на жалба в този срок, от датата на 
отхвърлянето на жалбата, без да се накърнява правото на страната да поиска от 
Съда в съответствие с членове 278 и 279 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз или член 157 от Договора за Евратом спиране на действието на 
регламента, който е бил обявен за недействителен, или постановяването на друга 
временна мярка. 

 

Член 61 

Ако жалбата е основателна, Съдът отменя решението на Общия съд. Той може сам 
да постанови окончателно решение по делото, когато фазата на производството 
позволява това, или да върне делото на Общия съд за постановяване на решение. 

Когато делото е върнато на Общия съд, този съд е обвързан от всяко решение на 
Съда по правни въпроси. 



Когато жалбата на държава членка или на институция на Съюза, която не е 
встъпила в производството пред Общия съд, е основателна, Съдът може, ако счете 
това за необходимо, да постанови кои от последиците на отмененото решение на 
Общия съд се считат за окончателни по отношение на страните по делото. 

 
Член 62 

В случаите по член 256, параграфи 2 и 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, когато първият генерален адвокат счита, че съществува 
сериозен риск от засягане на единството или съгласуваността на правото на Съюза, 
той може да предложи на Съда да преразгледа решението на Общия съд. 

Предложението трябва да бъде направено в рамките на един месец от 
постановяване на решението на Общия съд. В срок от един месец от получаване на 
предложението, направено от първия генерален адвокат, Съдът решава дали 
решението ще бъде преразгледано или не. 

 
Член 62а 

Съдът се произнася по въпросите, които са предмет на преразглеждане по спешно 
производство, въз основа на преписката, препратена му от Общия съд. 

Заинтересованите лица, посочени в член 23 от настоящия статут, както и, в 
случаите, предвидени в член 256, параграф 2 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, страните в производството пред Общия съд имат право да 
представят пред Съда изявления или писмени бележки относно въпроси, предмет 
на преразглеждане в определен за тази цел срок. 

Преди да се произнесе с решение, Съдът може да постанови провеждането на устно 
производство. 

 
Член 62б 

В случаите, предвидени в член 256, параграф 2 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, без да се накърняват разпоредбите на членове 278 и 279 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз, предложенията за 
преразглеждане и решенията за образуване на процедура за преразглеждане нямат 
суспензивно действие. Ако Съдът установи, че решението на Общия съд накърнява 
единството или съгласуваността на правото на Съюза, той връща делото за 
преразглеждане на Общия съд, който е обвързан от възприетото от Съда по 
правните въпроси; Съдът може да посочи последиците на решението на Общия 
съд, които следва да се считат за окончателни по отношение на страните по спора. 
Ако, предвид установеното в хода на преразглеждането, разрешаването на спора, 
зависи от установяването на фактите, върху които се основава решението на 
Общия съд, Съдът се произнася с окончателно решение. 

В случаите, предвидени в член 256, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, при липсата на предложения за преразглеждане или решения за 



откриване на процедура по преразглеждане отговорът/отговорите, даден/и от 
Общия съд на поставените му въпроси, влиза/т в сила след изтичането на 
сроковете, предвидени за тази цел в член 62, втора алинея. В случай на образуване 
на процедура по преразглеждане, отговорът/отговорите, подлежащ/и на 
преразглеждане, влиза/т в сила след приключване на процедурата, освен ако Съдът 
не реши друго. Ако Съдът установи, че решението на Общия съд накърнява 
единството или съгласуваността на правото на Съюза, отговорът, даден от Съда на 
въпросите, подлежащи на преразглеждане, замества този на Общия съд. 

 
 

ДЯЛ IVа 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЪДИЛИЩА 
Член 62в 

Разпоредбите, отнасящи се до правомощията, състава, организацията и 
производството пред специализираните съдилища, създадени съгласно член 257 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз, се съдържат в приложение 
към настоящия статут. 

 

 
ДЯЛ V 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Член 63 
Процедурните правилници на Съда и на Общия съд съдържат всички необходими 
разпоредби за прилагането или ако това се налага, допълването на настоящия 
статут. 

 
Член 64 

Правилата, които уреждат приложимия към Съда на Европейския съюз езиков 
режим, се определят с регламент на Съвета, който действа с единодушие. Този 
регламент се приема или по искане на Съда след консултация с Комисията и 
Европейския парламент, или по предложение на Комисията след консултация със 
Съда и Европейския парламент. 

До приемането на тези правила, продължават да се прилагат разпоредбите на 
процедурните правилници на Съда и на Общия съд относно езиковия режим. Чрез 
дерогация от членове 253 и 254 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз всяко изменение или отмяна на тези разпоредби изисква единодушното 
одобрение на Съвета. 

 
 



 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 
СЪД НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

 
 
Това приложение е отменено с Регламент (ЕС, Евратом) 2016/1192 на 
Парламента и Съвета от 6 юли 2016 г. Съгласно член 4 от този регламент 
членове 9—12 от приложение І към Протокол № 3 продължават да се прилагат за 
жалбите срещу решения на Съда на публичната служба, с които Общият съд е 
сезиран към 31 август 2016 г. или които са подадени след тази дата. 
 
[…] 
 

Член 9 
Окончателните решения на Съда на публичната служба и решенията, с които 
частично се разрешават материалноправни въпроси или се разрешава процесуален 
въпрос по възражение за липса на компетентност или за недопустимост, подлежат 
на обжалване пред Общия съд в срок от два месеца от съобщаване на решението. 

Всяка страна, чиито искания са били изцяло или частично отхвърлени, има право 
да обжалва. При все това встъпващите страни, различни от държавите членки и 
институциите на Съюза, могат да обжалват, само когато решението на Съда на 
публичната служба ги засяга пряко. 

 
 

Член 10 
1. Всяко лице, чието искане за встъпване е било отхвърлено от Съда на публичната 
служба, може да обжалва пред Общия съд в срок от две седмици от съобщаването 
на решението за отхвърляне на неговото искане. 

2. Страните в производство могат да обжалват пред Общия съд всяко решение на 
Съда на публичната служба, което е прието в съответствие с членове 278 или 279 
или член 299, четвърта алинея от Договора за функционирането на Европейския 
съюз, и на член 157, или член 164, трета алинея от Договора за Евратом в срок от 
два месеца от уведомяването им. 

3. Председателят на Общия съд може да се произнесе по жалбите по параграф 1 и 2 
в ускорено производство, което ако е необходимо, може да се отклонява от 
правилата, съдържащи се в настоящото приложение, и което следва да бъде 
уредено в Процедурния правилник на Общия съд. 



 
Член 11 

1. Обжалването пред Общия съд се ограничава само до правни въпроси. 
Основанията за обжалване са липса на компетентност на Съд на публичната 
служба, нарушение на процесуални правила, което накърнява интересите на 
жалбоподателя, както и нарушение на правото на Съюза от страна на Съда на 
публичната служба. 

2. Размерът на присъдените разноски или страната, на която се възлагат, не 
подлежат на отделно обжалване. 

 
Член 12 

1. Без да се накърняват разпоредбите на членове 278 и 279 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз и член 157 от Договора за Евратом, 
обжалването пред Общия съд няма суспензивно действие. 

2. Когато се обжалва решение на Съда на публичната служба, производството пред 
Общия съд се състои от писмена и устна фаза. В съответствие с условията, 
предвидени в неговия Процедурен правилник, Общият съд, след като изслуша 
страните, може да се произнесе без провеждане на устно производство. 


