
DECYZJE 

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ 

DECYZJA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 23 października 2012 r. 

w sprawie obowiązków wiceprezesa Trybunału w zakresie orzekania 

(2012/671/UE) 

TRYBUNAŁ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 278, 279, 280 i art. 299 akapit 
czwarty, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę 
Energii Atomowej, w szczególności jego art. 81 akapity trzeci 
i czwarty, art. 157 i art. 164 akapit trzeci, 

uwzględniając Protokół w sprawie statutu Trybunału Sprawied
liwości Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 9a, 39 i 57, 

uwzględniając regulamin postępowania przed Trybunałem Spra
wiedliwości z dnia 25 września 2012 r., w szczególności jego 
art. 10 § 3, art. 13 i 160–166, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 39 akapit drugi Protokołu w sprawie 
statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
uprawnienia, o których mowa w akapicie pierwszym 
tego artykułu, mogą być wykonywane przez wiceprezesa 
Trybunału Sprawiedliwości, zgodnie z warunkami okre 
ślonymi w regulaminie proceduralnym. 

(2) Zgodnie z art. 10 § 3 regulaminu postępowania 
Trybunał określa, w drodze decyzji, zasady, na jakich 
wiceprezes zastępuje prezesa Trybunału w wykonywaniu 
obowiązków w zakresie orzekania. 

(3) Regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedli
wości z dnia 25 września 2012 r. wejdzie w życie 
z dniem 1 listopada 2012 r. 

(4) Decyzja w sprawie zasad, na jakich wiceprezes zastępuje 
prezesa Trybunału w wykonywaniu obowiązków 
w zakresie orzekania, powinna wejść w życie w tym 
samym dniu, 

WYDAJE NASTĘPUJĄCĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Wiceprezes zastępuje prezesa Trybunału w wykonywaniu 
obowiązków w zakresie orzekania, określonych w art. 39 akapit 
pierwszy oraz art. 57 Protokołu w sprawie statutu Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także w art. 160–166 regu
laminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości. 

Jeżeli w odniesieniu do wiceprezesa Trybunału istnieje prze
szkoda w wykonywaniu obowiązków, obowiązki, o których 
mowa w akapicie poprzedzającym, wykonuje jeden z prezesów 
izb złożonych z pięciu sędziów, a w przypadku gdy jest to 
niemożliwe – jeden z prezesów izb złożonych z trzech sędziów, 
a w dalszej kolejności – jeden z pozostałych sędziów, zgodnie 
z porządkiem pierwszeństwa ustanowionym w art. 7 regula
minu postępowania. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 r. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 23 października 2012 r. 
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