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Последици за Съда на Европейския съюз от оттеглянето на Обединеното 
кралство от Европейския съюз  

 

Съдът на Европейския съюз взема предвид факта, че оттеглянето на Обединено кралство 
Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз има за последица да прекрати 
мандатите на британските членове на институцията, считано от 31 януари 2020 г. в 
полунощ. 

Следователно броят на съдиите в Съда и в Общия съд, определен на един от държава 
членка за Съда и на двама от държава членка за Общия съд, се намалява с незабавен 
ефект в момента на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Обратно, в 
съответствие с декларацията на Конференцията на представителите на правителствата на 
държавите членки от 29 януари 2020 г. относно последиците от оттеглянето на Обединеното 
кралство от Европейския съюз за генералните адвокати на Съда на Европейския съюз, 
броят на генералните адвокати в Съда, определен на единадесет с решението на Съвета от 
25 юни 2013 г.1, не се засяга от това оттегляне.  

В очакване на назначаването на нов генерален адвокат от правителствата на държавите 
членки г-жа Eleanor Sharpston ще продължи да изпълнява функциите си в съответствие с 
членове 5 и 8 от Статута на Съда на Европейския съюз до встъпването в длъжност на 
нейния приемник. 

Съгласно текста на споразумението за оттегляне Съдът на Европейския съюз продължава 
да е компетентен по всички дела, заведени от или срещу Обединеното кралство преди края 
на преходния период, който е определен до 31 декември 2020 г. Той продължава да е 
компетентен също така да се произнася преюдициално по запитвания от съдилища и 
трибунали на Обединеното кралство, отправени преди края на този преходен период. 

Съдът на Европейския съюз приветства значимия принос на всички бивши британски 
членове към европейското изграждане като цяло и към практиката на Съда и Общия съд в 
частност. 

 

Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Съда 

За допълнителна информация се свържете с Corina-Gabriela Socoliuc  (+352) 4303 4293 

                                                 
1 Решение 2013/336/ЕС на Съвета от 25 юни 2013 за увеличаване на броя на генералните адвокати в Съда на 
Европейския съюз (ОВ L 179, 2013 г., стp. 92). 
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