
SĄD

Sposób wyznaczania sędziego w celu zastąpienia sędziego, do którego odnosi się przeszkoda 
w wykonywaniu obowiązków

(2015/C 213/02)

W dniu 13 maja 2015 r. Sąd, zważywszy, że regulamin postępowania z dnia 4 marca 2015 r. wejdzie w życie w dniu 
1 lipca 2015 r., zdecydował, że poczynając od tego dnia w wypadkach przeszkody w wykonywaniu obowiązków, o których 
mowa odpowiednio w art. 17 § 2 i w art. 24 § 2 regulaminu postępowania, prezes Sądu będzie wyznaczał sędziego w celu 
zastąpienia sędziego, do którego odnosi się przeszkoda w wykonywaniu obowiązków zgodnie z porządkiem pierwszeństwa 
ustanowionym w art. 8 regulaminu postępowania, z wyjątkiem wiceprezesa i prezesów izb. Prezes Sądu może jednak 
odstąpić od tego porządku w celu zapewnienia równomiernego podziału pracy.

Z uwagi na pilność i szczególne okoliczności prezes Sądu może wyznaczyć siebie w celu zastąpienia sędziego, do którego 
odnosi się przeszkoda w wykonywaniu obowiązków. 

Skład wielkiej izby

(2015/C 213/03)

W dniu 13 maja 2015 r. Sąd, zważywszy, że regulamin postępowania z dnia 4 marca 2015 r. wejdzie w życie w dniu 
1 lipca 2015 r., zdecydował, że w okresie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r., zgodnie z art. 15 § 2 
regulaminu postępowania, piętnastoma sędziami wchodzącymi w skład wielkiej izby są: prezes Sądu, wiceprezes, ośmiu 
prezesów izb, dwóch sędziów składu złożonego z trzech sędziów pierwotnie rozpatrującego sprawę, dwóch sędziów, 
którzy uzupełnialiby skład trzech sędziów pierwotnie rozpatrujący sprawę, gdyby została ona przydzielona izbie złożonej 
z pięciu sędziów oraz inny sędzia. Sędziego tego wyznacza się zgodnie z porządkiem pierwszeństwa ustanowionym 
w art. 8 regulaminu postępowania. 

Uchylenie decyzji z dnia 23 września 2013 r. o wyznaczeniu sędziego zastępującego prezesa Sądu 
przy rozpatrywaniu wniosków o zastosowanie środków tymczasowych

(2015/C 213/04)

W dniu 13 maja 2015 r. Sąd, zważywszy, że regulamin postępowania z dnia 4 marca 2015 r. wejdzie w życie w dniu 
1 lipca 2015 r., zdecydował, mając na uwadze art. 157 § 4 tego regulaminu, o uchyleniu ze skutkiem na dzień 1 lipca 
2015 r. decyzji o wyznaczeniu sędziego N.J. Forwooda jako sędziego zastępującego prezesa Sądu, w okresie od dnia 
23 września 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r., przy rozpatrywaniu wniosków o zastosowanie środków tymczasowych 
w razie nieobecności prezesa lub niemożności uczestniczenia przez niego w obradach (Dz.U. 2013, C 313, s. 5). 
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