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Sąd Unii Europejskiej przygotowuje się do przyjęcia kolejnych sędziów
Objęcie stanowisk przez kolejnych sędziów będzie stanowić trzeci etap reformy struktury sądowej
Unii Europejskiej
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2015/2422 z dnia 16 grudnia
2015 r. zmieniające Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
(zwane dalej „statutem”) stanowi ramy prawne dla reformy struktury sądowej Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przewiduje ono zwiększenie liczby sędziów Sądu Unii
Europejskiej w trzech kolejnych etapach w celu utworzenia we wrześniu 2019 r. Sądu, w którego
składzie zasiadać będzie po dwóch sędziów z każdego państwa członkowskiego.
Sąd, składający się obecnie z 46 sędziów, w dniu 26 września 2019 r. przyjmie siedmiu kolejnych
sędziów. Zaprzysiężenie tych nowych sędziów będzie stanowić trzeci i ostatni etap tej reformy,
która rozpoczęła się w 2015 roku.
W tej perspektywie Sąd przyjął różne środki towarzyszące poszerzeniu jego składu oraz
umożliwiające skuteczne działanie tego poszerzonego składu.
Po pierwsze, organizacja Sądu została zmieniona z uwzględnieniem zwiększonej liczby sędziów,
którzy będą go tworzyć. Liczba izb Sądu zostanie zwiększona z dziewięciu do dziesięciu. Każda
izba będzie składać się z pięciu sędziów, bez uszczerbku dla możliwości utworzenia izb złożonych
z sześciu sędziów po mianowaniu wszystkich sędziów.
Po drugie, w celu zapewnienia bardziej zróżnicowanych składów orzekających, tryb ich tworzenia
został poddany przeglądowi. Obecnie izba złożona z pięciu sędziów jest podzielona na dwa stałe
składy, którym przewodniczy ten sam prezes izby. Sąd postanowił w przyszłości zwiększyć liczbę
składów orzekających poprzez zapewnienie rotacji sędziów. Pięcioosobowa izba sędziowska
umożliwi utworzenie sześciu składów orzekających, a izba sześcioosobowa umożliwi utworzenie
dziesięciu składów orzekających.
Po trzecie, tryb tworzenia składu wielkiej izby (składającej się z 15 sędziów) został zmieniony
w celu umożliwienia zasiadania w niej kolejno sędziom niebędącym prezesami izb. W odróżnieniu
od obecnego trybu tworzenia składu wielkiej izby, który przewiduje udział prezesa, wiceprezesa,
wszystkich prezesów izb i sędziów pierwotnie właściwej izby, nowy tryb tworzenia jej składu
przewiduje udział prezesa, wiceprezesa, ograniczonej liczby prezesów izb, sędziów pierwotnie
właściwej izby i innych sędziów wyznaczanych kolejno według porządku pierwszeństwa
i odwrotnego porządku pierwszeństwa.
Po czwarte, Sąd postanowił utworzyć wyspecjalizowane izby. W ten sposób spośród dziesięciu izb
Sądu cztery będą zajmować się sprawami z zakresu służby publicznej1, a sześć – sprawami
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z zakresu własności intelektualnej2. Wszystkie inne spory zostaną podzielone między wszystkie
izby.
W tym kontekście Sąd utrzymał przewidziany w regulaminie, oparty na zasadzie rotacji system
przydzielania spraw izbom, dostosowując go jednocześnie w celu uwzględnienia poszczególnych
specjalizacji izb, bez uszczerbku dla odstępstw od zasady, opartych na identyfikacji wzajemnych
powiązań między niektórymi sprawami (takimi jak sprawy o tym samym przedmiocie, sprawy
stanowiące część tej samej serii lub sprawy o podobnych cechach prawnych) oraz
zrównoważonym podziale pracy.
Po piąte, Sąd postanowił wzmocnić udział prezesa i wiceprezesa w działalności sądowniczej. Ze
względów związanych z zakresem ich obowiązków potwierdzono, że prezes i wiceprezes nie będą
mieć pełnego zakresu obowiązków w składach orzekających Sądu. Postanowiono natomiast, że
w przyszłości prezes będzie zastępował sędziego, w odniesieniu do którego istnieje przeszkoda
w wykonywaniu obowiązków (obecnie zastępstwo takiego sędziego jest zapewnianie przez
wiceprezesa). Ponadto wiceprezes, którego głównym zadaniem pozostanie przyczynianie się do
zachowania spójności orzecznictwa, będzie zasiadał w składach orzekających rozszerzonych do
pięciu sędziów w jednej sprawie na izbę rocznie.
Decyzje podjęte przez Sąd zostały opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są
już dostępne na stronie internetowej Curia3.
Skład wielkiej izby (Dz.U. 2019, C 172, s. 2)
Kryteria przedzielania spraw do izb (Dz.U. 2019, C 246, s. 2)
Sposób wyznaczania sędziego w celu zastąpienia sędziego, do którego odnosi się przeszkoda w
wykonywaniu obowiązków (Dz.U. 2019, C 263, s. 2)
Decyzje te zostały podjęte na okres od 26 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r.
Za pomocą tego pakietu środków Sąd, wspomagany przez sekretariat Sądu i wspólne służby
instytucji, w interesie stron postępowania dąży do czerpania jak największych korzyści
z rozszerzenia jego składu zgodnie z zamiarem prawodawcy. Jego stałym priorytetem pozostaje
wydawanie w jak najkrótszym czasie orzeczeń wysokiej jakości.
Dokument nieoficjalny, sporządzony na użytek mediów, który nie wiąże Trybunału Sprawiedliwości.
Osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami: Ireneusz Kolowca  (+352) 4303 2793
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