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Общият съд на Европейския съюз се готви да приеме допълнителни съдии
Встъпването в длъжност на допълнителните съдии ще бъде третият етап от
реформата на съдебната структура на Европейския съюз
Регламент (ЕС, Евратом) 2015/2422 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември
2015 година за изменение на Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз
(наричан по-нататък „Статутът“) представлява правната рамка на реформата на съдебната
структура на Съда на Европейския съюз. В него се предвижда увеличаване на броя на
съдиите в Общия съд на три последователни етапа с цел през септември 2019 г. Общият
съд да включва по двама съдии от държава членка.
Понастоящем Общият съд е съставен от 46 съдии и на 26 септември 2019 г. ще приеме
седем допълнителни съдии. Полагането на клетва от новите съдии ще бъде третият и
последен етап от тази реформа, започнала през 2015 г.
В този контекст Общият съд взе различни по вид мерки, за да улесни промяната на мащаба
на юрисдикцията и да даде възможност на разширения колегиум да работи ефикасно.
На първо място, организацията на юрисдикцията бе преосмислена предвид увеличения
брой съдии, които ще я формират. Броят на съставите на Общия съд ще бъде увеличен от
девет на десет. Всеки състав ще се формира от петима съдии без да се изключва
възможността за формиране на състави от шестима съдии, когато всички съдии бъдат
назначени.
На второ място, за да се даде възможност за по-голямо разнообразие при формирането на
съдебните състави, начинът за формирането им бе преразгледан. Понастоящем
петчленният състав е разделен на два постоянни съдебни състава, като председател и на
двата е председателят на петчленния състав. Общият съд реши занапред да увеличи броя
на съдебните състави като осигури ротация на съдиите. От петчленен състав ще могат да се
формиран шест съдебни състава, а от шестчленен състав ще могат да се формират десет
съдебни състава.
На трето място, начинът на формиране на големия състав (формиран от 15 съдии) бе
променен, за да могат съдии, които не са председатели на състави, да участват в него при
последователни преразпределяния. За разлика от настоящия начин на формиране,
съгласно който участие вземат председателят, заместник-председателят, всички
председатели на състави и съдиите от състава, на който първоначално е разпределено
делото, съгласно новия начин на формиране участие ще вземат председателят, заместникпредседателят, ограничен брой председатели на състави, съдиите от състава, на който
първоначално е разпределено делото, и други съдии, избрани алтернативно според ранга
по старшинство и ранга по старшинство в обратен ред.
На четвърто място, Общият съд реши съставите му да се специализират. От десетте
състава на Общия съд съответно четири състава ще разглеждат делата в областта на
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публичната служба1, а шест състава ще се произнасят по делата в областта на
интелектуалната собственост2. Всички други спорове ще се разпределят между всички
състави.
В този контекст Общият съд запазва и същевременно адаптира, за да се отчете
специализацията на съставите, системата си за разпределяне на делата, предвидена в
процедурния му правилник и основана на правилото за ротация, с някои изключения, които
се основават на установени връзки между определени дела (дела, които имат еднакъв
предмет или са част от една и съща поредица или пък имат правни сходства) и
равномерното разпределяне на работната натовареност.
На пето място, Общият съд реши да засили участието на председателя и на заместникпредседателя в правораздавателната дейност. Поради причини, свързани с обхвата на
техните отговорности, бе потвърдено, че председателят и заместник-председателят няма
да бъдат постоянни съдии в съдебните състави. Решено бе обаче, че занапред
председателят ще замества възпрепятствания да изпълнява функциите си съдия (в
момента заместването се осигурява от заместник-председателя). Освен това заместникпредседателят, който на първо място ще продължи да отговаря за запазването на
последователността в съдебната практика, ще участва в работата на разширените
петчленни съдебни състави — по едно дело на състав и на година.
Взетите от Общия съд решения са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз
и вече са достъпни на интернет сайта Curia3.
Членове на големия състав (ОВ C 172, 2019 г., стр. 2)
Критерии за разпределяне на делата между съставите (ОВ C 246, 2019 г., стр. 2)
Определяне на съдия, заместващ възпрепятстван да изпълнява функциите си съдия (ОВ
C 263, 2019 г., стр. 2)
Тези решения са взети за периода от 26 септември 2019 г. до 31 август 2022 г.
С този пакет от мерки Общият съд, подпомаган от секретариата и общите служби на
институцията, възнамерява да извлече възможно най-голяма полза в интерес на правните
субекти от разширяването на колегиума му, искано от законодателя. Целта за
постановяване на качествени актове във възможно най-кратки срокове остава постоянен
приоритет на Общия съд.
Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Съда
За допълнителна информация се свържете с Corina-Gabriela Socoliuc  (+352) 4303 4293
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Делата, заведени на основание член 270 ДФЕС и евентуално на основание член 50а от Протокола
относно статута на Съда на Европейския съюз.
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Делата, заведени по жалби срещу решения на апелативните състави на Службата на Европейския
съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и на отделенията по жалбите на Службата на
Общността за сортовете растения (CPVO).
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Трябва да се отбележи, че Общият съд взе решение относно осъществяването на дейността си
между 1 и 26 септември 2019 г. (ОВ C 238, 2019 г., стр. 2).

