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Mediji i informiranje

Opći sud Europske unije priprema se za primanje dodatnih sudaca
Stupanje na dužnost dodatnih sudaca predstavljat će treću fazu reforme sudskog ustroja Europske
unije
Uredba (EU, Euratom) 2015/2422 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni
Protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije (u daljnjem tekstu: Statut) predstavlja pravni okvir
reforme sudskog ustroja Suda Europske unije. Njome se predviđa povećanje broja sudaca Općeg
suda u tri uzastopne faze, s ciljem da Opći sud u rujnu 2019. bude sastavljen od dva suca po
državi članici.
Trenutačno sastavljen od 46 sudaca, Opći sud primit će 26. rujna 2019. sedmero dodatnih sudaca.
Njihovo polaganje prisege predstavljat će treću i posljednju fazu te reforme započete 2015.
S obzirom na to, Opći sud donio je niz različitih mjera radi prilagodbe na promjenu u sudskoj
hijerarhiji i radi omogućavanja učinkovitog rada proširenom kolegiju.
Kao prvo, organizacija suda prilagođena je s obzirom na povećan broj sudaca od kojih će on biti
sastavljen. Broj vijeća Općeg suda povećat će se s devet na deset. Svako vijeće bit će sastavljeno
od pet sudaca, ne dovodeći u pitanje mogućnost uspostavljanja vijeća u sastavu od šest sudaca,
nakon što se svi suci imenuju.
Kao drugo, kako bi se omogućilo raznovrsnije određivanje sastavâ suda, preispitan je način
njihova određivanja. Danas se vijeće od pet sudaca dijeli na dva trajna sastava kojima predsjeda
isti predsjednik vijeća. Opći sud odlučio je za ubuduće povećati broj sastava suda tako što je uveo
rotaciju sudaca. Vijeće od pet sudaca omogućit će određivanje šest sastava suda, a vijeće od šest
sudaca omogućit će određivanje deset sastava suda.
Kao treće, izmijenjen je način sastavljanja velikog vijeća (u sastavu od 15 sudaca), kako bi se
sucima koji nisu predsjednici vijeća omogućilo predsjedanje tijekom uzastopnih upućivanja. Za
razliku od trenutačnog načina sastavljanja – kojim se predviđa sudjelovanje predsjednika,
potpredsjednika, svih predsjednika vijeća i sudaca vijeća pred kojim je prvotno pokrenut postupak
– novim načinom sastavljanja predviđa se sudjelovanje predsjednika, potpredsjednika,
ograničenog broja predsjednika vijeća, sudaca vijeća pred kojim je prvotno pokrenut postupak i
drugih sudaca izabranih naizmjence prema položaju prema senioritetu i obrnutom položaju prema
senioritetu.
Kao četvrto, Opći sud odlučio je specijalizirati svoja vijeća. Stoga će, od deset vijeća Općeg suda,
četiri obrađivati predmete o javnoj službi1, a šest će vijeća odlučivati o predmetima o
intelektualnom vlasništvu2. Svi ostali sporovi raspodijelit će se između svih vijeća.
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Riječ je o tužbama podnesenima na temelju članka 270. UFEU-a i, ovisno o slučaju, članka 50.a
Protokola o Statutu Suda Europske unije.
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Riječ je o tužbama protiv odluka žalbenih vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo
(EUIPO) i Ureda Zajednice za biljne sorte (CVPO).
www.curia.europa.eu

U tom kontekstu, Opći sud zadržao je, prilagođavajući ga kako bi se uzela u obzir specijalizacija
vijeća, sustav za dodjelu predmeta koji je predviđen njegovim Poslovnikom i koji se temelji na
pravilu naizmjeničnog redoslijeda, ne dovodeći u pitanje odstupanja od pravila koja se temelje na
utvrđivanju povezanosti između određenih predmeta (slučaj kod predmeta s istim predmetom
odlučivanja ili koji su dio istog niza predmeta ili koji imaju pravne sličnosti) i na osiguranju
ravnomjerne raspodjele posla.
Kao peto, Opći sud odlučio je ojačati sudjelovanje predsjednika i potpredsjednika u sudskoj
aktivnosti. Zbog razloga koji su povezani s opsegom njihovih odgovornosti, potvrđeno je da
predsjednik i potpredsjednik neće imati pune ovlasti suca u sastavima suda. Nasuprot tomu,
odlučeno je da će sada predsjednik zamjenjivati spriječenog suca (trenutačno je kao zamjena
određen potpredsjednik). Usto, potpredsjednik, čija će primarna odgovornost ostati doprinos
očuvanju dosljednosti sudske prakse, sudjelovat će u proširenim sastavima od pet sudaca
povodom jednog predmeta po vijeću godišnje.
Odluke koje je Opći sud donio objavljene su u Službenom listu Europske unije i već su dostupne
na stranici Curia3.
Sastav velikog vijeća (SL 2019., C 172, str. 2.)
Kriteriji za dodjelu predmeta sudskim vijećima (SL 2019., C 246, str. 2.)
Način određivanja suca koji zamjenjuje spriječenog suca (SL 2019., C 263, str. 2.)
Te su odluke donesene za razdoblje od 26. rujna 2019. do 31. kolovoza 2022.
Tim paketom mjera Opći sud, uz potporu svojeg tajništva i zajedničkih službi institucije, namjerava
iz proširenja svojeg kolegija koje je zakonodavac odobrio osigurati najveću moguću korist za
pojedinca. Cilj donošenja kvalitetnih odluka u najkraćim mogućim rokovima ostaje njegov stalni
prioritet.

Neslužbeni dokument za medije koji ne obvezuje Sud.
Osoba za kontakt: Corina-Gabriela Socoliuc  (+352) 4303 4293
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Treba napomenuti da je za razdoblje od 1. rujna do 26. rujna 2019. Opći sud donio odluku o odvijanju
sudske aktivnosti (SL 2019., C 238, str. 2.).
www.curia.europa.eu

