
W okresie od dnia 20 września 2010 r. do dnia podjęcia obowiązków przez członka z Bułgarii, sędziami 
zasiadającymi wraz z prezesem izby złożonej z czterech sędziów aby utworzyć powiększony skład będą 
dwaj pozostali sędziowie składu, przed którym rozpoczęło się rozpoznanie sprawy, czwarty sędzia tej izby 
oraz sędzia izby złożonej z trzech sędziów nienależącej do pary izb złożonych z trzech sędziów, które 
muszą się uzupełniać w celu utworzenia powiększonego składu. Piąty sędzia wyznaczany jest na okres 
jednego roku zgodnie z kolejnością w porządku przewidzianym w art. 6 regulaminu postępowania przed 
Sądem. 

W okresie od dnia 20 września 2010 r. do dnia podjęcia obowiązków przez członka z Bułgarii sędziami 
zasiadającymi wraz z prezesem izby złożonej z trzech sędziów nienależącej do pary izb złożonych z trzech 
sędziów, które muszą się uzupełniać w celu utworzenia powiększonego składu będą, aby utworzyć powięk
szony skład, dwaj sędziowie składu, przed którym rozpoczęło się rozpoznanie sprawy oraz dwaj sędziowie 
składu złożonego z czterech sędziów wyznaczeni zgodnie z porządkiem przewidzianym w art. 6 regula
minu postępowania przed Sądem. 

Pełen skład Sądu 

(2010/C 288/05) 

W dniu 20 września 2010 r. Trybunał postanowił zgodnie z art. 32 § 1 akapit drugi regulaminu postę
powania, że jeżeli w następstwie wyznaczenia rzecznika generalnego na mocy art. 17 regulaminu postę
powania sędziowie są obecni w liczbie parzystej w pełnym składzie Sądu, wyznaczona uprzednio kolejność 
stosowana w okresie trzech lat, na jaki wybierani są prezesi izb złożonych z pięciu sędziów, zgodnie z którą 
prezes Sądu wyznacza sędziego który nie weźmie udziału w rozstrzyganiu sprawy, jest odwrotna do rangi 
jaką mają sędziowie stosownie do ich starszeństwa służbowego zgodnie z art. 6 regulaminu postępowania, 
chyba że tak wyznaczony sędzia jest sędzią sprawozdawcą. W tym ostatnim przypadku w wyznaczony 
zostanie sędzia kolejno najmłodszy rangą. 

Skład wielkiej izby 

(2010/C 288/06) 

W dniu 14 września 2010 r. Sąd postanowił, że w okresie od dnia 20 września 2010 r. do dnia 31 sierpnia 
2013 r. trzynastoma sędziami, z których złożona jest zgodnie z art. 10 § 1 regulaminu postępowania 
wielka izba są prezes Sądu, siedmiu prezesów izb, które nie rozpatrują sprawy oraz sędziowie izby 
w składzie powiększonym, którzy zasiadaliby w składzie rozpatrującym daną sprawę gdyby została ona 
przydzielona izbie złożonej z pięciu sędziów. 

Izba odwoławcza 

(2010/C 288/07) 

W dniu 14 września 2010 r. Sąd postanowił, że w skład izby odwoławczej, w okresie od dnia 20 września 
2010 r. do dnia 31 sierpnia 2011 r. wchodzić będą: prezes Sądu oraz po dwóch prezesów izb na zmianę. 

Sędziami zasiadającymi wraz z prezesem izby celu utworzenia powiększonego składu pięciu sędziów będą 
trzej sędziowie zasiadający w składzie, przed którym rozpoczęło się rozpoznanie sprawy oraz po dwóch 
prezesów izb na zmianę.
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