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Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dostosowuje zasady pracy, by zapewnić 
ciągłość europejskiej służby publicznej w obszarze wymiaru sprawiedliwości 

Instytucja zapewnia ciągłość swej działalności sądowniczej w sytuacji powszechnego korzystania 
z pracy zdalnej 

Niezbędne przystosowanie się do panujących warunków 

W zgodzie ze środkami podjętymi przez władze publiczne Wielkiego Księstwa Luksemburga 
i krajów sąsiadujących, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podjął decyzję o przejściu 
z dniem 16 marca 2020 r. na powszechny tryb pracy zdalnej. Dla bezpieczeństwa personelu, 
a jednocześnie przyczynienia się do walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, goście 
i członkowie personelu nie mają wstępu do pomieszczeń instytucji, z wyjątkiem osób pełniących 
kluczowe i niezbędne funkcje. 

W najbliższej perspektywie, ze względu na ograniczenia dotyczące przemieszczania się, 
obowiązujące zarówno w Luksemburgu, jak i w większości państw członkowskich, rozprawy w 
Trybunale Sprawiedliwości i Sądzie wyznaczone w terminach od 16 marca do – 
odpowiednio – 30 kwietnia dla Trybunału i 15 maja dla Sądu musiały zostać przełożone na 
późniejszy termin. Sekretariaty obu sądów skontaktowały się z pełnomocnikami stron w celu 
zawiadomienia ich o przełożeniu terminów oraz przekazania im szczegółowych informacji 
o sposobie dalszego prowadzenia postępowania. Na stronie internetowej Trybunału zamieszczone 
są uaktualniane informacje na ten temat. 

W oparciu o struktury i procedury opracowane na wypadek sytuacji kryzysowych podjęto wszelkie 
środki pozwalające na kontynowanie działalności sądów i służb w celu zapewnienia 
ciągłości europejskiej służby publicznej w obszarze wymiaru sprawiedliwości, na zasadach 
jak najbardziej zbliżonych do tych, które obowiązują w zwykłych warunkach, z konieczności 
dostosowanych do nadzwyczajnych okoliczności. 

W obliczu grożącej sytuacji, prewencyjnie przyspieszono od początku lutego akcję wyposażania 
personelu w sprzęt komputerowy, umożliwiający im pracę zdalną. Obecnie ogromna większość 
pracowników Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest w stanie zdalnie wspierać 
działalność instytucji. 

Ponadto wprowadzono szereg zgodnych z obowiązującymi przepisami proceduralnymi zasad 
procedowania, aby nie przerywać rozpatrywania spraw: podejmowanie decyzji w procedurze 
pisemnej, kierowanie pytań do stron na piśmie, szczególne zasady organizacji posiedzeń, na 
których są ogłaszane wyroki i odczytywane opinie, uproszczone zasady zakładania konta e-Curia 
(aplikacji umożliwiającej składanie i doręczanie pism procesowych drogą elektroniczną). 

http://www.curia.europa.eu/
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Kontynuacja działalności sądowniczej 

Choć Trybunał i Sąd postanowiły rozpatrywać w pierwszej kolejności szczególnie pilne sprawy 
(takie jak sprawy rozpatrywane w trybie pilnym i w trybie przyspieszonym oraz postępowania 
w przedmiocie środków tymczasowych), to pozostałe postępowania również się toczą. 

Od dnia 16 marca 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości i Sąd rozstrzygnęły 86 spraw. Ze 
względów organizacyjnych i z ostrożności ogłoszenie wyroków i odczytanie opinii miało miejsce 
zbiorczo, przez prezesa Trybunału Sprawiedliwości i jednego z rzeczników generalnych oraz przez 
prezesa Sądu, w dniach 19 marca (6 wyroków, 5 opinii), 26 marca (23 wyroki, 4 opinie) i 2 kwietnia 
(22 wyroki, 9 opinii). Te wyroki i opinie zostały w trybie zdalnej pracy przetłumaczone, 
rozpowszechnione, opublikowane i podane do wiadomości z zachowaniem standardów zwykle 
stosowanych przez Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Unii Europejskiej. 

Dalsze posiedzenia, na których zostaną ogłoszone wyroki i odczytane opinie, są zaplanowane na 
kolejne tygodnie (w czwartki dla Trybunału Sprawiedliwości, a w środy dla Sądu) i wpisane do 
kalendarza zamieszczonego na stronie internetowej Trybunału.  

Ponadto w tym samym okresie wniesiono 52 nowe sprawy. Sprawom tym nadają bieg w trybie 
zdalnej pracy sekretariaty, które pozostają do dyspozycji pełnomocników stron, a ich tłumaczeniem 
i wstępną analizą prawną zajmują się właściwe służby, podobnie jak ma to miejsce w przypadku 
pism procesowych we wszystkich innych sprawach zawisłych przed oboma sądami.  

Wreszcie, by uniknąć opóźnienia w objęciu stanowiska przez rzecznika generalnego Richarda de 
la Toura, Trybunał Sprawiedliwości zachował pierwotny termin złożenia przez niego ślubowania 
wyznaczony na 23 marca. Uroczystość odbyła się wyjątkowo na odległość, z wykorzystaniem 
technologii wideokonferencji. 

*** 

Dzięki wdrożeniu wszystkich tych środków i zaangażowaniu całego personelu Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej stworzył warunki ku temu, by kontynuować – na tyle, na ile 
pozwala na to obecna sytuacja kryzysowa – swą misję pełnioną w służbie podmiotów prawa 
i powierzoną mu na mocy traktatów. 

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami dotyczącymi Trybunału 

Sprawiedliwości i Sądu na stronie internetowej CVRIA (https://curia.europa.eu) oraz na kontach 
na Twitterze i LinkedIn Trybunału. 

 

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