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Media ja lehdistö

Unionin yleinen tuomioistuin valmistautuu vastaanottamaan uusia tuomareita
Uusien tuomareiden virkaanastuminen on kolmas vaihe Euroopan unionin tuomioistuinjärjestelmän
uudistuksessa
Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta
16.12.2015 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2015/2422
muodostaa Euroopan unionin tuomioistuinjärjestelmän uudistamisen oikeudellisen kehyksen. Siinä
säädetään unionin yleisen tuomioistuimen tuomareiden määrän kasvattamisesta kolmessa
vaiheessa siten, että syyskuussa 2019 kustakin jäsenvaltiosta on kaksi tuomaria.
Unionin yleinen tuomioistuin, jossa tällä hetkellä on 46 tuomaria, toivottaa 26.9.2019 tervetulleeksi
seitsemän uutta tuomaria. Heidän virkavalansa myötä vuonna 2015 alkanut tuomioistuinuudistus
saavuttaa kolmannen ja viimeisen vaiheensa.
Tähän muutokseen valmistautumiseksi unionin yleisessä tuomioistuimessa on jo toteutettu
erinäisiä toimenpiteitä, jotta tuomioistuimen uudet jäsenet pääsevät työskentelemään
mahdollisimman tehokkaasti.
Tuomioistuimen organisaatiota on muutettu vastaamaan tuomareiden suurempaa määrää, ja
jaostoja on lisätty yhdeksästä kymmeneen. Kussakin jaostossa on viisi tuomaria, mutta kuudesta
tuomarista koostuvia jaostoja voidaan perustaa, kun kaikki uudet tuomarit on nimetty.
Useammanlaisten ratkaisukokoonpanojen mahdollistamiseksi jaostojen kokoonpanoa on
uudistettu. Nykyään viiden tuomarin jaosto voi toimia kahdessa pysyvässä kokoonpanossa, joiden
puheenjohtajana toimii sama jaoston puheenjohtaja. Unionin yleinen tuomioistuin on päättänyt
vastaisuudessa lisätä ratkaisukokoonpanojen määrää vaihtelemalla tuomareiden kokoonpanoja
jaostoissa. Viiden tuomarin jaostossa voidaan muodostaa kuusi ratkaisukokoonpanoa ja kuuden
tuomarin jaostossa kymmenen ratkaisukokoonpanoa.
Suuren jaoston (joka koostuu 15 tuomarista) kokoonpanoa on myös uudistettu, jotta tuomarit, jotka
eivät toimi jaoston puheenjohtajana, voivat vuorotellen osallistua sen toimintaan. Nykyään suuren
jaoston muodostavat tuomioistuimen presidentti, varapresidentti, jaostojen puheenjohtajat ja siihen
alun perin nimetyt jaostojen tuomarit. Vastaisuudessa suuri jaosto koostuu presidentistä,
varapresidentistä, eräistä jaostojen puheenjohtajista, tätä varten alun perin nimetyistä jaostojen
tuomareista sekä muista tuomareista, jotka valitaan vuorotellen virkaikäjärjestyksessä ja
käänteisessä virkaikäjärjestyksessä.
Unionin yleinen tuomioistuin on lisäksi päättänyt järjestää jaostojen toiminnan erityisten
aihealueiden mukaan. Tuomioistuimen kymmenestä jaostosta neljä käsittelee henkilöstöasioita1 ja
kuusi teollisuusoikeuksia koskevia asioita2. Muut oikeudenkäyntiasiat jaetaan kaikkien jaostojen
kesken.
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SEUT 270 artiklaan ja mahdollisesti Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä annetun pöytäkirjan 50 b
artiklaan perustuvat kanteet.
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Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) valituslautakuntien ja yhteisön kasvilajikeviraston (CPVO)
ratkaisuista nostetut kanteet.
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Työjärjestyksessä määrättyä asioiden osoittamista jaostoihin vuorojärjestyksessä on tätä varten
muutettu hieman näiden tiettyjen jaostojen erikoistumisen johdosta. Tällä ei vaikuteta poikkeuksiin,
jotka koskevat toisiinsa liityksissä olevia asioita (asiat, joilla on sama kohde, jotka liittyvät samaan
yhteyteen tai jotka ovat oikeudellisesti keskenään samankaltaisia) ja työtaakan tasapainoista
jakautumista.
Unionin yleinen tuomioistuin on myös päättänyt vahvistaa presidentin ja varapresidentin
osallistumista tuomioistuimen lainkäyttötoimintaan. Heidän vastuualueidensa laajuuden johdosta
presidentti ja varapresidentti eivät toimi täysipäiväisinä tuomareina ratkaisukokoonpanoissa. Sen
sijaan vastedes presidentti korvaa estyneen tuomarin (jonka nykyään on korvannut
varapresidentti). Varapresidentin ensisijaisena vastuuna on myötävaikuttaa oikeuskäytännön
yhdenmukaisuuteen, ja hän toimii viiden tuomarin laajennetuissa ratkaisukokoonpanoissa kerran
vuodessa kussakin jaostossa.
Unionin yleisen tuomioistuimen tätä asiaa koskevat ratkaisut on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä, ja ne ovat saatavilla Curia-internetsivustolta.3
Suuren jaoston kokoonpano (EUVL 2019, C 172, s. 2).
Asioiden jaostoille jakamisen perusteet (JO 2019, C 246, p. 2).
Menettely tuomarin nimeämiseksi estyneen tuomarin sijaan (JO 2019, C 263, p. 2).
Edellä mainitut päätökset on tehty ajanjaksolle 26.9.2019–31.8.2022.
Näillä toimenpiteillä unionin yleinen tuomioistuin pyrkii yhdessä kirjaamonsa kanssa ja toimielimen
yhteisten yksiköiden avulla saamaan mahdollisimman suuren hyödyn lainsäätäjän haluamasta
tuomioistuimen laajentamisesta. Sen ensisijaisena pyrkimyksenä tulee edelleen olemaan
laadukkaiden ratkaisujen antaminen mahdollisimman nopeasti.
Tämä on tiedotusvälineiden käyttöön tarkoitettu epävirallinen asiakirja, joka ei sido Euroopan unionin
tuomioistuinta.
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Ajanjaksolta 1.–26.9.2019, ks. päätös unionin yleisen tuomioistuimen lainkäyttötoiminnasta kyseiseltä ajalta (EUVL
2019, C 238, s. 2).

