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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Súdny dvor navrhuje štyri reformy, ktoré musia Európsky parlament (EP) a Rada uzákoniť 
(riadnym legislatívnym postupom, EP a Rada za rovnakých podmienok) po prijatí stanoviska 
Komisie1

Všeobecná poznámka: Analýzu návrhov Dvora sťažuje štruktúra súdnictva Európskej únie: 
jeden Súdny dvor Európskej únie pozostávajúci zo Súdneho dvora, Všeobecného súdu a 
osobitných súdov 2(doteraz len Súd pre verejnú službu) a skutočnosť, že ustanovenia týkajúce 
sa štruktúry a fungovania týchto súdnych orgánov sa nachádzajú v štyroch dokumentoch, t. j. 
v Zmluve o Európskej únii (ZEÚ), Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), štatúte 
Súdneho dvora (štatút, protokol k ZFEÚ) a rokovacom poriadku (RP), ktoré sa navzájom 
prelínajú a dopĺňajú.

Návrh Súdneho dvora pozostáva zo štyroch hlavných bodov (A až D). .

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko pridáva ďalší reformný návrh: zavedenie 
nesúhlasných stanovísk (E a pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 1 a 3)..

A. Vytvorenie funkcie podpredsedu Súdneho dvora (pozri článok 1 bod 1 a 2 návrhu Súdneho 
dvora)

Cieľ reformy

Podpredseda by mal sprevádzať predsedu Súdneho dvora v každej veci pridelenej veľkej 
komore. Mal by zastupovať predsedu v jeho súdnych úlohách, keď nemôže byť prítomný.
Mal by tiež pomáhať predsedovi v jeho mimosúdnych úlohách (zastupovanie, správa atď.) 
alebo ho v nich zastupovať.

Poznámky

Predseda, ktorý je volený všetkými sudcami z ich vlastných radov na obdobie troch rokov, 
„riadi činnosť a správu Súdneho dvora; vedie pojednávania a porady na neverejných 
zasadnutiach“3.
Ako súd upozorňuje: „po postupnom rozšírení Únie sa zaťaženosť funkcie predsedu Súdneho 
dvora, najmä pokiaľ ide o oficiálne zastupovanie a správu, značne zvýšila“.

Spravodajca túto reformu podporuje.

B. Zmena štruktúry veľkej komory a zvýšenie počtu sudcov, ktorí ju tvoria, z 13 na 15 (pozri 
článok 1 bod 2 návrhu Súdneho dvora) 

                                               
1 Článok 281 ods. 2 ZFEÚ.
2 Článok 19 ods. 1 ZEÚ.
3 Článok 253 ods. 3 ZFEÚ, článok 8 Rokovacieho poriadku.
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Cieľ reformy

Cieľom návrhu je zvýšiť kapacitu komory a zapojiť viac sudcov do jej činnosti.
Predsedovia štyroch komôr zložených z piatich sudcov boli doteraz stálymi alebo „ex officio“ 
členmi veľkej komory. Súd navrhuje vypustenie tohto ustanovenia a aby veľká komora bola 
zložená z 15 sudcov1. 

Poznámky

Súdny dvor upozorňuje, že v súčasnosti je pracovné zaťaženie predsedu Súdneho dvora 
a predsedov päťčlenných komôr veľmi vysoké, pričom podiel ostatných sudcov na 
zasadnutiach vo veciach postúpených veľkej komore je relatívne malý. 

Spravodajca túto reformu podporuje.

C. Zabezpečenie možnosti prideliť zastupujúcich sudcov na Súd pre verejnú službu (článok 1 
bod 8 a článok 2 návrhu Súdneho dvora na zmenu a doplnenie štatútu Súdneho dvora a 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 2 a 4) 

Cieľ reformy

Cieľom reformy je možnosť zastúpiť sudcu Súdu pre verejnú službu, ktorý sa zo zdravotných 
dôvodov nemôže zúčastňovať na rozhodovaní vecí počas obdobia, ktoré je pravdepodobne 
dlhšie ako tri mesiace.

Poznámky

Zastupujúci sudcovia budú vybraní zo zoznamu troch bývalých členov Súdneho dvora 
vypracovaného Radou na návrh predsedu Súdneho dvora. Zastupujúci sudca bude vykonávať 
činnosť len v prípade, že sudca, ktorého zastupuje, nemôže vykonávať funkciu. Súdny dvor 
argumentuje, že tento postup je pružný a zaručuje, že príslušní sudcovia budú môcť 
vykonávať činnosť hneď po vymenovaní.  Tento postup by sa týkal aj ostatných osobitných 
súdov zriadených v súlade s článkom 257 ZFEÚ (doteraz existuje len Súd pre verejnú službu 
Európskej únie).

Spravodajca pochybuje o tom, či je to správne riešenie problému (pozri pozmeňujúci a 
doplňujúci návrh 4 k štatútu a jeho odôvodnenie).

D. Zvýšenie počtu sudcov Všeobecného súdu z 27 na 39 (článok 1 bod 7 návrhu Súdneho 
dvora)

                                               
1 Článok 16 ods. 2 štatútu Súdneho dvora, článok 11b ods. 1 a 2 Rokovacieho poriadku.
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Cieľ reformy

Cieľom reformy je zabezpečiť, aby Všeobecný súd bol schopný zvládnuť nahromadenú prácu 
spôsobenú neustále stúpajúcim počtom nevyriešených vecí a dodržiavaním zásady primeranej 
dĺžky konania, ktorá je zakotvená v Charte základných práv a Európskom dohovore o ochrane 
ľudských práv a základných slobôd (EDĽP).

Poznámky

„Všeobecný súd tvoria sudcovia, najmenej jeden za každý členský štát1. „ ...sudcovia 
Všeobecného súdu sú ....vymenovaní na základe spoločnej dohody vlád členských štátov na 
funkčné obdobie šiestich rokov...“ 2 Ich počet je určený štatútom Súdneho dvora na 27 3.

Všeobecný súd je príslušný prejednávať a rozhodovať v prvom stupni o žalobách a v 
konaniach týkajúcich sa zákonnosti legislatívnych aktov alebo aktov inštitúcií, orgánov, 
úradov alebo agentúr Únie4 s výnimkou žalôb podaných v niektorých veciach členskými 
štátmi proti inštitúcii Únie alebo inštitúciou Únie proti inej inštitúcii5. Proti rozhodnutiam 
vydaným Všeobecným súdom podľa tohto odseku sa možno odvolať na Súdny dvor len v 
právnych otázkach6. Všeobecný súd sa tak musí zaoberať množstvom konaní vrátane vecí 
s osobitne zložitou povahou so značným množstvom faktických informácií, ktoré treba 
zvažovať, ako sú veci týkajúce sa hospodárskej súťaže a štátnej pomoci a tiež mnohé prípady 
týkajúce sa prihlášok ochranných známok Spoločenstva. Súdny dvor upozorňuje na zvyšujúci 
sa počet nevyriešených vecí, zo 787 v roku 2000 na 1300 v roku 2010, čo je nárast o 65 %.

Súdny dvor skúma dve možnosti riešenia problému zaťaženia Všeobecného súdu: Zriadenie 
osobitného súdu s právomocou rozhodovať o  žalobách v osobitných oblastiach7 a zvýšenie 
počtu sudcov8.
Prvú možnosť prediskutoval samotný Všeobecný súd v súvislosti s oblasťou práv duševného 
vlastníctva9. 

Súdny dvor dospel k záveru, že je jednoznačne výhodnejšie zvýšiť počet sudcov než vytvoriť 
osobitný súd pre oblasť duševného vlastníctva. Odôvodňuje to najmä účinnosťou, 
naliehavosťou a pružnosťou.
V súlade s týmto odôvodnením sa vyššia účinnosť, ktorá je cieľom špecializácie, dá 
dosiahnuť aj vytváraním komôr v rámci Všeobecného súdu.  Zvýšenie počtu sudcov a ich 
vymenovanie je rýchlejšie ako zriadenie nového súdu. Pokiaľ ide o pružnosť, Súdny dvor 
zastáva názor, že Všeobecný súd môže ľahko prispôsobiť svoje ľudské zdroje meniacemu sa 
pracovnému zaťaženiu v rôznych oblastiach. 

                                               
1 Článok 19 ods. 2 druhý pododsek ZEÚ.
2 Článok 19(2) 3. pododsek ZEÚ.
3 Články 254 ods. 1 ZFEÚ a článok 48 štatútu.
4 Článok 256 ods. 1 prvý pododsek ZFEÚ.
5 Článok 51 štatútu.
6 Článok 256 ods. 1 druhý pododsek ZFEÚ.
7 podľa čl. 257 ZFEÚ.
8 Podľa článkov 19 ods. 2 ZEÚ, 254 ods. 1 ZFEÚ a 48 štatútu.
9 Dokument zaslaný predsedovi Súdneho dvora 22. decembra 2009.
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Všeobecný súd odôvodňuje svoj návrh na vytvorenie osobitného súdu takto: Cieľom reformy 
súdnictva zavedenej Zmluvou z Nice a potvrdenej Lisabonskou zmluvou bolo využiť osobitné 
súdy na čo najširšie rozhodovanie vo veciach v prvom stupni. Žaloby v oblasti práv 
duševného vlastníctva sú ideálnou možnosťou na prenos právomoci na takýto osobitný súd, 
keďže táto oblasť je špecifická, homogénna a jasne vymedzená. Tento typ vecí už v 
súčasnosti zaberá značnú časť, približne jednu tretinu celkového pracovného zaťaženia 
Všeobecného súdu. Sudcovia, referendári a úradníci, ak sú vybraní z dôvodu ich odbornosti v 
danej oblasti, sú produktívnejší, a to tak z hľadiska kvality, ako aj kvantity. Príklad Súdu pre 
verejnú službu Európskej únie ukazuje, že vyššia produktivita znamená nižšie náklady. 
Postupné zvyšovanie počtu sudcov Všeobecného súdu sa nejaví ako schodné riešenie 
problému nadmerného pracovného zaťaženia, ktorý sa v budúcnosti vyskytne opäť.

Návrh Súdneho dvora nerieši otázku spôsobu vymenovania dodatočných 12 sudcov.  Platilo 
by teda všeobecné pravidlo „na základe spoločnej dohody vlád členských štátov“, ktoré už 
bolo citované, alebo by bolo potrebné zaviesť nejaký systém rotácie. 

Ďalšou možnosťou zmiernenia pracovného zaťaženia Všeobecného súdu by bolo vyhradenie 
viacerých typov žalôb Súdnemu dvoru než v súčasnosti v súlade s článkom 51 štatútu 
Súdneho dvora, keďže sa zdá, že Súdny dvor nie je zaťažený tak ako Všeobecný súd.

Spravodajca nechce prijímať konečné stanovisko k návrhu Súdneho dvora zvýšiť počet 
sudcov Všeobecného súdu pred tým, ako svoje stanovisko predloží Komisia.

E. Zavedenie nesúhlasných stanovísk na Súdnom dvore

Nesúhlasné stanovisko je možnosť sudcu, ktorý má rozdielny názor na rozhodnutie zvažované 
väčšinou sudcov alebo na dôvody, na ktorých je založené, oznámiť toto stanovisko na 
zasadnutiach a zverejniť ho spolu s rozsudkom. Predstavuje teda výnimku zo zásady 
mlčanlivosti, pokiaľ ide o obsahu zasadnutí. Myšlienka možnosti takéhoto nesúhlasného 
stanoviska v konaniach Súdneho dvora nie je nová. Väčšinou sa však považuje za tabu. 
Spravodajca sa domnieva, že existujú pádne dôvody na zavedenie tejto možnosti. Po prvé, 
uplatňuje sa na mnohých ústavných súdoch členských štátov Európskej únie, konkrétne v 
deviatich z nich: v Dánsku, Fínsku, Nemecku, Grécku, Írsku, Portugalsku, Španielsku, 
Švédsku a v Spojenom kráľovstve, a to bez spochybňovania, narúšania kolegiálnosti v rámci 
súdu alebo znižovania jeho povesti. Bežne sa tiež uplatňuje aj na Európskom súde pre ľudské 
práva.

Nesúhlasné stanoviská umožňujú väčšine sudcov vysvetliť dôvody svojho rozhodnutia 
jasnejším, súdržnejším a presvedčivejším spôsobom než v rozsudku, ktorý je výsledkom 
ťažkopádneho kompromisu. Môže teda prispieť ku kvalite rozsudku. Vo veciach v ktorých ide 
o otázky, ktoré rozdeľujú spoločnosť, ako je napríklad diskriminácia, nesúhlasné stanoviská 
zabezpečujú, že verejnosť si uvedomuje, že na danú otázku neexistuje jediná odpoveď pred 
súdom a právne podložené alternatívy sú možné. Môžu takto prispieť k zmierneniu veľkých 
spoločenských sporov.

Na druhej strane by nebolo rozumné pripustiť nesúhlasné stanoviská pre všetky typy konaní 
na Súdnom dvore Európskej únie. Mali by byť obmedzené na Súdny dvor a na zásadové 
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spory na ňom, v ktorých nesúhlasné stanoviská môžu ovplyvniť budúcu súdnu prax a 
všeobecné zásady práva.  Navrhuje sa ponechať rozhodovanie o kategóriách vecí, v ktorých 
sú nesúhlasné stanoviská prípustné, na Rokovací poriadok Súdneho dvora. 

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do 
svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9a (nové)

Návrh Súdneho dvora Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9a) Vo veciach veľkého významu pred 
Súdnym dvorom, konkrétne vo veciach 
týkajúcich sa základných otázok 
súvisiacich s právnym poriadkom 
Európskej únie, by mal sudca mať 
možnosť počas zasadnutí súdu oznámiť, 
že má v úmysle vysloviť nesúhlasné 
stanovisko, pokiaľ ide o rozsudok alebo o 
dôvody, na ktorých je založený, pričom 
toto stanovisko sa zverejní spolu s 
rozsudkom. Táto možnosť, ktorá sa 
uplatňuje na viacerých ústavných súdoch 
členských štátov Európskej únie a na 
Európskom súde pre ľudské práva, 
zabezpečí, že verejnosť si uvedomí, že na 
danú otázku neexistuje jediná odpoveď 
pred súdom a že právne podložené 
alternatívy sú možné, a môže tak mať 
vplyv na budúcu súdnu prax. Zároveň 
umožňuje väčšine zdôvodniť svoje 
rozhodnutia zrozumiteľným a otvoreným 
spôsobom. Skúsenosti ukazujú, že to 
neznižuje povesť tých súdov, v ktorých sa 
táto možnosť uplatňuje.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Návrh Súdneho dvora Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) treba stanoviť možnosť prideliť na 
osobitné súdy zastupujúcich sudcov, aby 
tieto súdy mohli pokračovať vo výkone 
činnosti uspokojivým spôsobom počas 
neprítomnosti sudcu, ktorý sa napriek 
tomu, že jeho stav nemožno považovať za 
úplnú invaliditu, dlhodobo nemôže 
zúčastňovať na rozhodovaní vecí;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu k článku 1 bod 8.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 4a (nový)

Návrh Súdneho dvora Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Do článku 35 sa vkladá tento odsek:
„Ak sudca na zasadnutiach Súdneho 
dvora vyjadril svoj nesúhlas s rozsudkom, 
ktorý sa má vyniesť alebo s dôvodmi, na 
ktorých je založený, má právo vysloviť 
nesúhlasné stanovisko.  Toto stanovisko 
sa zverejní spolu s rozsudkom 
Vykonávacie predpisy týkajúce sa 
prípustnosti a podrobný postup 
predkladania nesúhlasných stanovísk sa 
stanovia v Rokovacom poriadku Súdneho 
dvora.“ 

Or. en

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odôvodneniu 9 a (nové).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 8

Návrh Súdneho dvora Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. Článok 62c sa dopĺňa týmto odsekom: vypúšťa sa
„Parlament a Rada môžu v súlade 
s článkom 257 ZFEÚ prideliť 
zastupujúcich sudcov na osobitné súdy, 
aby nahradili neprítomných sudcov, ktorí 
sa napriek tomu, že ich stav nemožno 
považovať za úplnú invaliditu, dlhodobo 
nemôžu zúčastňovať na rozhodovaní vecí. 
V takom prípade Parlament a Rada 
stanovia podmienky menovania 
zastupujúcich sudcov, ich práva a 
povinnosti, podmienky výkonu funkcie a 
okolnosti zániku ich funkcie.“.

Or. en

Odôvodnenie

V článku 3 návrhu nariadenia o zastupujúcich sudcoch (nariadenie(CJCE) 01923/2011) sa 
upozorňuje na to, že zastupujúci sudcovia vykonávajú právomoci sudcov výlučne v rámci 
prejednávania vecí, ktoré im boli pridelené.  To znamená, že by mohli vykonávať výhradne len 
súdne úlohy a nemohli by sa podieľať na správe Súdu pre verejnú službu alebo na voľbe 
predsedu Súdneho dvora alebo predsedov komôr.  Znamená to aj to, že by neboli oprávnení 
vymenúvať svoj vlastný personál (vysvetľujúca poznámka, str. 2 toho istého dokumentu).  
Tieto rozdiely v podmienkach prinášajú riziko vytvorenia dvoch tried sudcov, čo by mohlo 
poškodiť fungovanie súdu.


