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Общият съд на Европейския съюз се подготвя за встъпването в длъжност на 
нови членове 

Новата структура, състояща се от девет петчленни съдебни състава, ще заработи 
през септември 

Текстът за реформа на съдебната организация на Съда на Европейския съюз1 в три 
последователни етапа предвижда най-напред в Общия съд на Европейския съюз да бъдат 
назначени дванадесет нови съдии, а след това, с включването на щата на настоящия Съд 
на публичната служба в структурата на Общия съд, още седем съдии да встъпят в 
длъжност, като така към 1 септември 2016 г. членовете на Общия съд на Европейския съюз 
станат 47. Третият етап ще бъде назначаването на още девет съдии през 2019 г. 

За да подготви встъпването в длъжност на 19 нови съдии, Общият съд прие редица мерки, 
които трябва да гарантират на правните субекти бърз, задълбочен и съгласуван 
първоинстанционен съдебен контрол. От структурна гледна точка моделът, който бе 
възприет, е Общ съд, състоящ се от девет петчленни съдебни състава, всеки от които може 
да заседава в два състава от трима съдии, председателствани от председателя на 
петчленния съдебен състав. 

Новата структура ще заработи през септември. Дотогава дванадесетте нови съдии 
временно ще бъдат включени в настоящата структура.  

Новата структура на Общия съд: 

– тъй като е достатъчно стегната, ще съхрани хомогенността на системата, като запази 
тричленния съдебен състав като редовен състав, 

– ще улесни разпределянето на делата на петчленни съдебни състави, 

– ще улесни заместването в рамките на един и същ съдебен състав на съдиите, 
възпрепятствани да изпълняват функциите си, 

– ще предостави на председателите на състави засилена роля във връзка с координацията 
и съгласуваността на съдебната практика. 

На последно място, съгласно предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета относно прехвърлянето на Общия съд на Европейския съюз на компетентността да 
се произнася като първа инстанция по споровете между Съюза и неговите служители от 1 
септември 2016 г. (понастоящем в процес на разглеждане от законодателя), разглеждането 
на всички дела в областта на публичната служба, прехвърлени от Съда на публичната 
служба на Общия съд на Европейския съюз, ще продължи от етапа, на който те са към тази 
дата, и постановените по тях съдебни актове ще могат да бъдат обжалвани пред Съда. На 
Съвета на Европейския съюз скоро ще бъдат представени за одобрение предложения за 
изменение на Процедурния правилник на Общия съд, с които на Общия съд трябва да се 
                                                 
1 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 (ОВ L 341, стр.14). 
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даде подходяща процесуална рамка за разглеждането като първа инстанция на споровете 
между Европейския съюз и неговите длъжностни лица и служители. 
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