
 

www.curia.europa.eu 

Kontakty z Mediami 
i Informacja 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

KOMUNIKAT PRASOWY nr 10/20 

Luksemburg, 31 stycznia 2020 r. 

 
 

 

Konsekwencje wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej dla 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdza, iż wskutek wystąpienia Zjednoczonego 
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej mandaty brytyjskich członków 
Trybunału wygasają z dniem 31 stycznia 2020 r. o północy. 

Liczba sędziów Trybunału Sprawiedliwości i Sądu, która wynosi po jednym sędzi na państwo 
członkowskie w Trybunale Sprawiedliwości i po dwóch sędziów na państwo członkowskie 
w Sądzie, zmniejsza się więc bezpośrednio z chwilą wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii 
Europejskiej. Natomiast zgodnie z treścią deklaracji Konferencji przedstawicieli rządów państw 
członkowskich z dnia 29 stycznia 2020 r. dotyczącej skutków wystąpienia Zjednoczonego 
Królestwa z Unii Europejskiej dla rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej liczba rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości, których jest jedenastu, jak 
stanowi decyzja Rady z dnia 25 czerwca 2013 r.1, nie ulega zmianie wskutek tego wystąpienia.  

W oczekiwaniu na mianowanie przez rządy państw członkowskich nowego rzecznika generalnego, 
Eleanor Sharpston pozostanie na stanowisku, stosownie do art. 5 i 8 statutu Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, do czasu objęcia obowiązków przez jej następcę. 

Zgodnie z warunkami umowy o wystąpieniu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pozostaje 
właściwy we wszelkich postępowaniach wszczętych przez Zjednoczone Królestwo lub przeciwko 
Zjednoczonemu Królestwu przed zakończeniem okresu przejściowego, które przypada na dzień 
31 grudnia 2020 r. Trybunał pozostaje również właściwy do wydawania orzeczeń w trybie 
prejudycjalnym na wnioski sądów Zjednoczonego Królestwa złożone przed zakończeniem okresu 
przejściowego. 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyraża uznanie dla ogromnego wkładu wszystkich 
swoich dawnych brytyjskich członków w integrację europejską w ogóle, a w szczególności 
w orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu. 

 

Dokument nieoficjalny, sporządzony na użytek mediów, który nie wiąże Trybunału Sprawiedliwości. 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami: Ireneusz Kolowca  (+352) 4303 2793 

                                                 
1 Decyzja Rady 2013/336/UE z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zwiększenia liczby rzeczników generalnych Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Dz.U. 2013 L 179, s. 92). 
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