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Tlač a informácie

Všeobecný súd Európskej únie sa pripravuje na rozšírenie o dodatočných sudcov
Nástup do funkcie dodatočných sudcov bude treťou etapou reformy súdnej štruktúry Európskej
únie
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2015/2422 zo 16. decembra 2015,
ktorým sa mení Protokol č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie (ďalej len „štatút“)
predstavuje právny rámec reformy súdnej štruktúry Súdneho dvora Európskej únie. Stanovuje
zvýšenie počtu sudcov Všeobecného súdu Európskej únie v troch postupných etapách
s konečným cieľom obsadiť Všeobecný súd dvoma sudcami za každý členský štát v septembri
2019.
Všeobecný súd, ktorý v súčasnosti tvorí 46 sudcov, rozšíri svoje rady o siedmich dodatočných
sudcov 26. septembra 2019. Zloženie sľubu týchto nových sudcov bude predstavovať tretiu
a poslednú etapu tejto reformy zahájenej v roku 2015.
V tomto ohľade Všeobecný súd prijal rôzne opatrenia s cieľom reagovať na zmenu veľkosti súdu
a umožniť rozšírenému kolégiu efektívne pracovať.
Po prvé došlo k prehodnoteniu organizácie súdu vzhľadom na zvýšený počet sudcov, ktorí ho
budú tvoriť. Počet komôr Všeobecného súdu sa zvýši z deviatich na desať. Každú komoru bude
tvoriť päť sudcov bez toho, aby bola dotknutá možnosť vytvoriť komory zložené zo šiestich sudcov,
keď budú vymenovaní všetci sudcovia.
Po druhé s cieľom umožniť rozmanitejšiu skladbu rozhodovacích zložení bol prerobený spôsob ich
tvorby. V súčasnosti sa komora s piatimi sudcami delí na dve stále zloženia, ktorým predsedá
rovnaký predseda komory. Do budúcnosti Všeobecný súd rozhodol zvýšiť počet rozhodovacích
zložení so zabezpečením rotácie sudcov. Komora piatich sudcov umožní vytvoriť šesť
rozhodovacích zložení a komora šiestich sudcov umožní tvorbu desiatich rozhodovacích zložení.
Po tretie došlo k zmene spôsobu skladby veľkej komory (zloženej z 15 sudcov) s cieľom umožniť
sudcom, ktorí nie sú predsedami komôr, zasadať v nej v rámci následných vrátení vecí. Na rozdiel
od súčasného spôsobu tvorby, keď sa stanovuje účasť predsedu, podpredsedu, všetkých
predsedov komôr a sudcov komory, ktorá bola pôvodne poverená vecou, sa v rámci nového
spôsobu tvorby stanovuje účasť predsedu, podpredsedu, obmedzeného počtu predsedov komôr,
sudcov komory, ktorá bola pôvodne poverená vecou a iných sudcov vyberaných alternatívne podľa
poradia s ohľadom na počet odpracovaných rokov a obráteného poradia s ohľadom na počet
odpracovaných rokov.
Po štvrté Všeobecný súd rozhodol špecializovať svoje komory. V rámci desiatich komôr
Všeobecného súdu sa tak štyri komory budú zaoberať vecami v oblasti verejnej služby1 a šesť
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komôr bude riešiť veci v oblasti duševného vlastníctva2. Všetky ostatné spory sa budú
prerozdeľovať medzi všetky komory.
V tomto kontexte si Všeobecný súd zachoval systém prideľovania vecí, stanovený v jeho
rokovacom poriadku a založený na pravidle rotačného systému bez toho, aby boli dotknuté
výnimky z tohto pravidla založené na identifikácii spojitostí medzi určitými vecami (prípad vecí,
ktoré majú rovnaký predmet, patria do rovnakej série alebo sú si z právneho hľadiska podobné),
ako aj na rovnomernom rozdeľovaní pracovného zaťaženia, pričom tento systém prispôsobil
potrebe zohľadniť špecializáciu komôr.
Po piate Všeobecný súd rozhodol posilniť účasť predsedu a podpredsedu na súdnej činnosti.
Z dôvodov súvisiacich s rozsahom ich zodpovedností bolo potvrdené, že predseda a podpredseda
nebudú sudcami s plným výkonom funkcie v rozhodovacích zloženiach. Naproti tomu bolo
rozhodnuté, že predseda bude nahrádzať neprítomného sudcu (v súčasnosti nahrádzanie
zabezpečuje podpredseda). Navyše podpredseda, ktorého prvoradou zodpovednosťou je naďalej
prispievať k zachovávaniu koherentnosti judikatúry, bude zasadať v rozšírených rozhodovacích
zloženiach piatich sudcov v rozsahu jednej veci na komoru a rok.
Rozhodnutia Všeobecného súdu boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a sú už
prístupné na stránke Curia.3
Zloženie veľkej komory (Ú. v. EÚ C 172, 2019, s. 2)
Kritériá prideľovania vecí do komôr (Ú. v. EÚ C 246, 2019, s. 2)
Spôsob určenia sudcu, ktorý nahrádza neprítomného sudcu (Ú. v. EÚ C 263, 2019, s. 2)
Tieto rozhodnutia boli prijaté na obdobie od 26. septembra 2019 do 31. augusta 2022.
Pomocou tohto súboru opatrení chce Všeobecný súd s podporou svojej kancelárie a spoločných
útvarov inštitúcie a v záujme osôb podliehajúcich súdnej právomoci čo najlepšie využiť rozšírenie
svojho kolégia, ako ho stanovil normotvorca. Cieľ vydávať kvalitné rozhodnutia v čo najkratších
lehotách zostáva jeho stálou prioritou.
Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.
Kontaktná osoba pre tlač: Balázs Lehóczki  (+352) 4303 5499
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Treba poznamenať, že pokiaľ ide o obdobie od 1. do 26. septembra 2019, Všeobecný súd prijal rozhodnutie
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