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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Trybunał Sprawiedliwości proponuje cztery zmiany, które muszą zostać uchwalone przez 
Parlament Europejski (PE) i Radę (zwykła procedura ustawodawcza, równość kompetencji 
PE i Rady) po otrzymaniu opinii Komisji1.

Uwaga ogólna: analizę wniosków Trybunału utrudnia struktura sądownictwa Unii 
Europejskiej: jeden Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej obejmujący Trybunał 
Sprawiedliwości, Sąd i sądy wyspecjalizowane2(dotychczas jedynie Sąd do spraw Służby 
Publicznej Unii Europejskiej), jak również to, że przepisy dotyczące struktury 
i funkcjonowania tych organów sądowych mieszczą się w czterech tekstach: Traktacie o Unii 
Europejskiej (TUE), Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), Statucie 
Trybunału (Statucie, protokole do TFUE) i Regulaminie, powiązanych ze sobą i wzajemnie 
się uzupełniających.

Wniosek Trybunału zawiera 4 główne punkty (A–D).

Sprawozdawca komisji opiniodawczej wnioskuje o dodatkową zmianę: wprowadzenie „zdań 
odrębnych” (punkt E oraz poprawki 1 i 3).

A. Ustanowienie urzędu Wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości (zob. art. 1 ust. 1 i 2 
wniosku Trybunału)

Cel reformy

Orzekanie obok prezesa Trybunału w każdej sprawie rozpoznawanej w składzie wielkiej izby. 
Zastępowanie prezesa w funkcjach sądowych w razie jego nieobecności.
Wspomaganie lub zastępowanie prezesa w funkcjach innych niż sądowe (reprezentacja, 
administracja itp.).

Uwagi

Prezes, wybierany przez wszystkich sędziów spośród ich grona na trzy lata, „kieruje pracami 
i administracją Trybunału, a także przewodniczy posiedzeniom i obradom”3.
Jak zauważa Trybunał, „obowiązki spoczywające na prezesie znacznie się zwiększyły po 
kolejnych rozszerzeniach Unii Europejskiej, zwłaszcza w odniesieniu do reprezentacji 
i administracji Trybunału”.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej popiera powyższą reformę.

                                               
1Art. 281 ust. 2 TFUE.
2Art. 19 ust. 1 TUE.
3Art. 253 ust. 3 TFUE, art. 8 Regulaminu.
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B. Zmiana struktury wielkiej izby i zwiększenie liczby tworzących ją sędziów z 13 do 15 (zob. 
art. 1 ust. 2 wniosku Trybunału)

Cel reformy

Zwiększenie możliwości izby i włączenie do jej spraw większej liczby sędziów.
Prezesi czterech izb złożonych z pięciu sędziów stale lub z urzędu wchodzili dotychczas 
w skład wielkiej izby. Trybunał wnioskuje o zniesienie tego i ustalenie składu wielkiej izby 
w liczbie 15 sędziów1.

Uwagi

Trybunał zauważa, że obecnie prezes Trybunału i prezesi izb złożonych z pięciu sędziów 
mają bardzo dużą ilość pracy, zaś pozostali sędziowie orzekają w stosunkowo niewielu 
sprawach rozpoznawanych w składzie wielkiej izby.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej popiera powyższą reformę.

C. Umożliwienie tymczasowego przydzielania sędziów do Sądu do spraw Służby Publicznej 
(art. 1 ust. 8 i art. 2 wniosku Trybunału o zmianę Statutu oraz poprawki 2 i 4)

Cel reformy

Zastępowanie sędziego Sądu w razie niemożności sprawowania przez sędziego funkcji 
sądowych ze względów zdrowotnych przez – prawdopodobnie – ponad trzy miesiące.

Uwagi

Sędziowie tymczasowi wybierani będą spośród trzech byłych członków Trybunału 
Sprawiedliwości wyznaczonych przez Radę na wniosek prezesa Trybunału Sprawiedliwości. 
Sędzia tymczasowy sprawować będzie funkcję wyłącznie do czasu powrotu do pracy 
sędziego, którego zastępuje. Trybunał twierdzi, że rozwiązanie to jest elastyczne i że 
zapewnia objęcie funkcji przez sędziów niezwłocznie po ich wyznaczeniu. Rozwiązanie to 
miałoby również zastosowanie do innych sądów wyspecjalizowanych ustanowionych na 
mocy art. 257 TFUE (dotychczas powstał jedynie Sąd do spraw Służby Publicznej Unii 
Europejskiej).

Sprawozdawca komisji opiniodawczej ma wątpliwości, czy to dobre rozwiązanie problemu 
(zob. poprawka 4 do Statutu i jej uzasadnienie).

                                               
1Art. 16 ust. 2 Statutu, art. 11b ust. 1 i 2 Regulaminu.
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D. Zwiększenie liczby sędziów w Sądzie z 27 do 39 (art. 1 ust. 7 wniosku Trybunału)

Cel reformy

Umożliwienie Sądowi nadrobienia zaległości spowodowanych coraz większą liczbą spraw 
w toku oraz poszanowanie zasady rozsądnego terminu w odniesieniu do postępowań, 
ustanowionej w Karcie praw podstawowych oraz europejskiej Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności.

Uwagi

„W skład Sądu wchodzi co najmniej jeden sędzia z każdego państwa członkowskiego”1. „[...] 
sędziowie Sądu są [...] mianowani za wspólnym porozumieniem przez rządy państw 
członkowskich na okres sześciu lat [...]”2. W Statucie ustalona jest obecnie liczba 
27 sędziów3.

Sąd jest właściwy do rozpoznawania w pierwszej instancji skarg dotyczących legalności 
aktów ustawodawczych lub aktów instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych 
Unii4z wyjątkiem skarg wniesionych w niektórych przypadkach przez państwa członkowskie 
przeciwko instytucji Unii lub przez instytucję przeciwko innej instytucji5. Od orzeczeń 
wydanych przez Sąd przysługuje prawo odwołania się do Trybunału Sprawiedliwości, 
ograniczone do kwestii prawnych6. Sąd prowadzi więc dużą liczbę postępowań, w tym 
sprawy o szczególnie złożonym charakterze obejmujące znaczną ilość informacji faktycznych 
koniecznych do uwzględnienia, np. sprawy dotyczące konkurencji i pomocy państwa oraz 
liczne sprawy odnoszące się do zgłoszeń wspólnotowych znaków towarowych. Trybunał 
zwraca uwagę na rosnącą liczbę spraw w toku: z 787 w 2000 r. do 1 300 w 2010 r. (= 65%).

Trybunał Sprawiedliwości rozważa dwa warianty w celu rozwiązania problemu przeciążenia 
Sądu: ustanowienie sądu wyspecjalizowanego właściwego do rozpoznawania skarg 
w konkretnej dziedzinie7i zwiększenie liczby sędziów8.
Pierwszy wariant został poddany pod dyskusję przez Sąd w odniesieniu do dziedziny 
własności intelektualnej9. 

Trybunał Sprawiedliwości stwierdza, że zwiększenie liczby sędziów jest zdecydowanie 
bardziej pożądanym rozwiązaniem niż ustanowienie sądu wyspecjalizowanego w dziedzinie 
własności intelektualnej. Opiera się głównie na względach efektywności, pilności i elastyczności.
Zgodnie z przyjętym tokiem rozumowania większą efektywność upatrywaną w specjalizacji 
można tak samo osiągnąć poprzez utworzenie izb w ramach Sądu. Zwiększenie liczby 

                                               
1Art. 19 ust. 2 akapit drugi TUE.
2Art. 19 ust. 2 akapit trzeci TUE.
3Art. 254 ust. 1 TFUE i art. 48 Statutu.
4Art. 256 ust. 1 akapit pierwszy TFUE.
5Art. 51 Statutu.
6Art. 256 ust. 1 akapit drugi TFUE.
7Na mocy art. 257 TFUE.
8Na mocy art. 19 ust. 2 TUE, art. 254 ust. 1 TFUE i art. 48 Statutu.
9Dokument przekazany prezesowi Trybunału Sprawiedliwości w dniu 22 grudnia 2009 r.
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sędziów i ich wyznaczenie zabiera mniej czasu niż ustanowienie nowego sądu. W kwestii 
elastyczności Trybunał utrzymuje, że Sąd może z łatwością dostosować zasoby ludzkie do 
zmieniającej się liczby spraw w różnych dziedzinach rozstrzygania sporów.

Sąd następująco uzasadnia swój wniosek o utworzenie sądu wyspecjalizowanego: w reformie 
sądownictwa wprowadzonej traktatem nicejskim i potwierdzonej Traktatem z Lizbony 
chodziło o jak największe wykorzystanie sądów wyspecjalizowanych do rozpoznawania 
spraw w pierwszej instancji. Skargi w dziedzinie własności intelektualnej doskonale nadają 
się do przekazania właściwości sądowi wyspecjalizowanemu, zważywszy że to konkretna, 
jednorodna i jasno określona dziedzina. Już teraz sprawy te zajmują istotne miejsce wśród 
wszystkich spraw rozpoznawanych przez Sąd, stanowiąc około jedną trzecią z nich. 
Sędziowie, referendarze i urzędnicy, wybrani ze względu na swoją wiedzę fachową w danej 
dziedzinie, są bardziej wydajni – pod względem zarówno jakości, jak i ilości. Przykład 
unijnego sądu pracowniczego wskazuje, że wyższa wydajność idzie w parze z niższym 
kosztem. Kolejne zwiększenia liczby sędziów Sądu nie wydają się słusznym rozwiązaniem 
problemu przeciążenia, który ponownie pojawi się w przyszłości.

We wniosku Trybunału Sprawiedliwości nie rozstrzyga się sposobu wyznaczenia 
dodatkowych 12 sędziów. Zastosowanie miałaby zatem cytowana powyżej, ogólna zasada „za 
wspólnym porozumieniem rządów państw członkowskich” lub należałoby wprowadzić 
system rotacyjny.

Inne rozwiązanie odciążające Sąd polegałoby na zastrzeżeniu dla Trybunału Sprawiedliwości 
większej liczby skarg, niż ma to miejsce obecnie na mocy art. 51 Statutu, zważywszy że 
Trybunał Sprawiedliwości nie wydaje się tak przeciążony jak Sąd.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej nie chce zająć ostatecznego stanowiska w sprawie 
wniosku Trybunału o zwiększenie liczby sędziów Sądu przed wydaniem opinii przez 
Komisję.

E. Wprowadzenie „zdania odrębnego” w Trybunale Sprawiedliwości

Zdanie odrębne pozwala, aby sędzia, który ma odmienne zdanie na temat orzeczenia 
przewidzianego przez większość sędziów lub jego uzasadnienia, wyraził swoje zdanie 
podczas obrad, które zostałoby opublikowane wraz z wyrokiem. Stanowi to zatem wyjątek od 
zasady tajności obrad. Pomysł wprowadzenia zdania odrębnego do postępowań Trybunału 
Sprawiedliwości nie jest nowy. Przez większość czasu traktowany był jednak jako temat tabu. 
Zdaniem sprawozdawcy komisji opiniodawczej za wprowadzeniem tej możliwości 
przemawiają poważne argumenty. Przede wszystkim istnieje ona w wielu trybunałach 
konstytucyjnych Unii Europejskiej, a ściślej mówiąc w dziewięciu: w Danii, Finlandii, Grecji, 
Hiszpanii, Irlandii, Niemczech, Portugalii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, gdzie nie podlega 
kwestionowaniu, nie zakłóca kolegialności trybunału ani nie podważa jego reputacji. Istnieje 
również w Trybunale Praw Człowieka, gdzie stanowi powszechną praktykę.

Zdania odrębne pozwalają, aby większość sędziów uzasadniła swoje orzeczenie w sposób 
bardziej czytelny, logiczny i przekonujący niż w przypadku wyroku będącego wynikiem 
trudnego kompromisu. Mogą więc przyczynić się do poprawy jakości wyroku. Gdy w grę 
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wchodzą kwestie dzielące społeczeństwo, np. w sprawach o dyskryminację, zdania odrębne 
pozwalają, aby opinia publiczna była świadoma tego, że nie ma jednej odpowiedzi na dane 
pytanie przed sądem i że istnieją alternatywne rozwiązania o solidnej podstawie prawnej. 
Tym sposobem mogą przyczyniać się do łagodzenia poważnych sporów społecznych.

Niemniej nie byłoby rozsądnie dopuścić zdania odrębne do wszystkich rodzajów postępowań 
przed Trybunałem Unii Europejskiej. Możliwość ta powinna być ograniczona do Trybunału 
Sprawiedliwości, a tam do sporów o zasadnicze kwestie, gdzie zdania odrębne mogą wpłynąć 
na przyszłą praktykę sądową i ogólne zasady prawa. Sugeruje się pozostawienie kwestii 
wyznaczenia kategorii spraw dopuszczających zdania odrębne do rozstrzygnięcia 
w Regulaminie postępowania przed Trybunałem.
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POPRAWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Prawnej, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9a preambuły (nowy)

Projekt Trybunału Sprawiedliwości Poprawka

(9a) W sprawach o zasadniczym 
znaczeniu przed Trybunałem 
Sprawiedliwości, a mianowicie w 
sprawach dotyczących podstawowych 
kwestii odnoszących się do porządku 
prawnego Unii Europejskiej, podczas
obrad Trybunału sędzia powinien mieć 
możliwość oświadczyć, że zamierza zgłosić 
zdanie odrębne w odniesieniu do wyroku 
lub jego uzasadnienia, przewidziane do 
opublikowania wraz z wyrokiem. 
Możliwość ta, istniejąca w wielu 
trybunałach konstytucyjnych państw
członkowskich Unii Europejskiej i w 
Europejskim Trybunale Praw Człowieka, 
pozwala, aby opinia publiczna była 
świadoma tego, że nie ma jednej 
odpowiedzi na dane pytanie przed sądem i 
że istnieją alternatywne rozwiązania o 
solidnej podstawie prawnej, a co za tym 
idzie – może mieć wpływ na przyszłą 
praktykę sądową. Pozwala przy tym, aby 
większość uzasadniła swoje orzeczenie w 
sposób czytelny i jednoznaczny. 
Doświadczenie pokazuje, że praktyka ta 
nie podważa reputacji tych sądów, w 
których jest stosowana.

Or. en
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Poprawka2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Projekt Trybunału Sprawiedliwości Poprawka

(10) Aby sądy wyspecjalizowane mogły 
dalej funkcjonować w stopniu 
zadowalającym w razie nieobecności 
sędziego, który nie może sprawować 
funkcji sądowych przez dłuższy czas, nie 
będąc przy tym niezdolnym do pracy w 
stopniu uznanym za całkowity, należy 
umożliwić tymczasowe przydzielanie 
sędziów do tych sądów.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 1 ust. 8.

Poprawka3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4a (nowy)

Projekt Trybunału Sprawiedliwości Poprawka

(4a) W art. 35 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„W przypadku wyrażenia przez sędziego, 
podczas obrad Trybunału 
Sprawiedliwości, sprzeciwu wobec 
wyroku, który ma zostać wydany, lub jego 
uzasadnienia sędzia ten ma prawo zgłosić 
zdanie odrębne. Zdanie to publikuje się 
wraz z wyrokiem. Przepisy wykonawcze 
dotyczące dopuszczalności i szczegółową 
procedurę zgłaszania zdań odrębnych 
zawiera Regulamin postępowania przed 
Trybunałem Sprawiedliwości”.

Or. en
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Uzasadnienie

Zob. poprawka dotycząca punktu 9a preambuły (nowego).

Poprawka4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 8

Projekt Trybunału Sprawiedliwości Poprawka

8. W art. 62c dodaje się ustęp w 
brzmieniu:

skreślony

„Parlament i Rada, stanowiąc zgodnie z 
art. 257 TFUE, mogą tymczasowo 
przydzielać sędziów do sądów 
wyspecjalizowanych w celu rozwiązania 
problemu nieobecności sędziów, którzy nie 
mogą sprawować funkcji sądowych przez 
dłuższy czas, nie będąc przy tym 
niezdolnymi do pracy w stopniu uznanym 
za całkowity. Parlament i Rada ustalają 
wówczas warunki wyznaczania sędziów 
tymczasowych, ich prawa i obowiązki, 
szczegółowe zasady wykonywania 
obowiązków i okoliczności zaprzestania 
ich wykonywania”.

Or. en

Uzasadnienie
Jak zauważa się w art. 3 projektu rozporządzenia, gdzie mowa o sędziach tymczasowych 
(rozporządzenie (TSWE) 01923/2011), sędziowie tymczasowi wykonywaliby uprawnienia 
sędziego wyłącznie w kontekście rozpoznawania spraw, do których są przydzieleni. Oznacza 
to, że mogliby jedynie wykonywać ściśle sądowe obowiązki i że nie mieliby prawa 
uczestniczyć w administracji Sądu do spraw Służby Publicznej ani w wyborze prezesa Sądu 
lub prezesów izb. Oznacza to również, że nie mieliby prawa wyznaczać podległych sobie 
pracowników (uzasadnienie, strona 2 tego samego dokumentu). Różnice w traktowaniu niosą 
ze sobą ryzyko powstania dwóch kategorii sędziów, co mogłoby mieć szkodliwy wpływ na 
funkcjonowanie Sądu.


