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TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ 

Zasady etyki członków i byłych członków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

(2016/C 483/01) 

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 253, 254, 257 i 339, 

uwzględniając art. 2, 4, 6, 8, 18 i 47 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, art. 4–6 regulaminu 
postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości oraz art. 5–7 regulaminu postępowania przed Sądem, 

mając na uwadze, że wskazane jest doprecyzowanie w zasadach etyki obowiązków wynikających z postanowień statutu 
i z przepisów regulaminów mających zastosowanie do członków i byłych członków Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, 

przyjmuje następujące zasady etyki: 

Artykuł 1 

Zakres stosowania 

Zasady etyki obowiązują członków i byłych członków sądów, które wchodzą lub wchodziły w skład Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Artykuł 2 

Zasady 

1. Członkowie poświęcają się w pełni wykonywaniu swojego mandatu. 

2. Członkowie wykonują swój mandat w pełni niezawisły sposób, uczciwie, godnie, bezstronnie oraz lojalnie 
i zachowując tajemnicę oraz przestrzegają określonych poniżej zasad. 

Artykuł 3 

Niezawisłość, uczciwość i godność 

1. Członkowie pełnią swoje funkcje w pełni niezawisły i uczciwy sposób, nie kierując się jakimkolwiek osobistym lub 
krajowym interesem. Nie zwracają się o instrukcje ani nie stosują się do żadnych instrukcji otrzymanych od instytucji, 
organów lub jednostek organizacyjnych Unii, rządów państw członkowskich bądź podmiotów publicznych lub 
prywatnych. 
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2. Członkowie nie przyjmują korzyści, jakiegokolwiek rodzaju, które mogłyby wzbudzić wątpliwości co do ich 
niezawisłości. 

3. Członkowie respektują godność swoich funkcji. 

4. Członkowie dbają o to, by nie zachowywać się i nie wyrażać się, przy użyciu jakiegokolwiek środka, w sposób, 
który wpływa negatywnie na postrzeganie przez opinię publiczną ich niezawisłości, uczciwości i godności ich funkcji. 

Artykuł 4 

Bezstronność 

1. Członkowie unikają wszelkich sytuacji mogących spowodować konflikt interesów lub które mogą być postrzegane 
jako takie. Nie uczestniczą w rozpoznawaniu sprawy, w której mają osobisty interes. 

2. Członkowie dbają o to, by nie zachowywać się i nie wyrażać się, przy użyciu jakiegokolwiek środka, w sposób, 
który wpływa negatywnie na postrzeganie przez opinię publiczną ich bezstronności. 

Artykuł 5 

Informacja i oświadczenie o osobistych interesach 

1. Członkowie informują prezesa sądu, do którego należą, jeżeli zostali wyznaczeni do rozpoznawania sprawy, 
w której mają interes mogący spowodować konflikt interesów. 

2. Z chwilą objęcia przez nich obowiązków członkowie przekazują prezesowi sądu, do którego należą, oświadczenie 
dotyczące ich powiązań finansowych w rozumieniu ust. 3. 

3. Oświadczenie odnosi się do wskazania każdego podmiotu, w którym członek posiada bezpośredni udział 
finansowy, który z racji jego wymiaru mógłby z rozsądnego punktu widzenia być postrzegany jako mogący 
spowodować konflikt interesów, gdyby członek został wyznaczony do rozpatrywania sprawy dotyczącej takiego 
podmiotu. Członek wskazuje w swoim oświadczeniu każdy podmiot, w którym posiada taki udział finansowy, który 
może przybrać postać zindywidualizowanego udziału finansowego w kapitale, w szczególności akcje lub udział w jakiej
kolwiek innej postaci, na przykład obligacje lub certyfikaty inwestycyjne. Oświadczenie nie odnosi się do podmiotów, 
w których członek posiada udziały zarządzane w dyskrecjonalny sposób przez osobę trzecią. 

4. W przypadku zmiany dotyczącej wskazania podmiotów, do których odnosi się oświadczenie w rozumieniu ust. 3, 
należy przedstawić nowe oświadczenie w możliwie najkrótszym czasie, najpóźniej zaś w terminie dwóch miesięcy od 
wystąpienia danej zmiany. 

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, należy przekazać w drodze formularza zawartego w załączniku do 
niniejszych zasad etyki. 

6. Informacje i oświadczenia przekazywane na podstawie ust. 1–3 mają umożliwić prezesowi danego sądu 
sprawdzenie, czy dany członek ma osobisty interes w rozstrzygnięciu sporu w konkretnej sprawie. 

Artykuł 6 

Lojalność 

1. Członkowie respektują obowiązek lojalności wobec instytucji. 

2. Członkowie korzystają w sposób przejawiający się szacunkiem ze wsparcia urzędników i innych pracowników 
instytucji, w szczególności tych przydzielonych do ich gabinetu. 

3. Członkowie zarządzają w odpowiedzialny sposób materialnymi zasobami instytucji. 

4. Członkowie powstrzymują się poza instytucją od jakichkolwiek wypowiedzi, które mogłyby zaszkodzić jej 
dobremu imieniu. 
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Artykuł 7 

Zachowanie tajemnicy 

1. Członkowie przestrzegają obowiązku utrzymania w tajemnicy treści narad. 

2. Członkowie przestrzegają obowiązku zachowania tajemnicy przy rozpoznawaniu spraw sądowych i przy 
zajmowaniu się sprawami administracyjnymi. 

3. Członkowie zachowują w swojej postawie i wypowiedziach dystans, z jakim wiążą się ich funkcje. 

Artykuł 8 

Inne zajęcia 

1. Członkowie zobowiązują się do przestrzegania we wszelkich okolicznościach obowiązku dyspozycyjności, tak aby 
mogli poświęcić się w pełni wykonywaniu swojego mandatu. 

2. Członkowie mogą prowadzić inne zajęcia tylko wtedy, gdy są one zgodne z ich obowiązkami wynikającymi 
z art. 2–4, 6 i 7 niniejszych zasad etyki. Bez uszczerbku dla odstępstwa przewidzianego w art. 4 akapit drugi statutu 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wykonywanie wszelkiej działalności zawodowej innej niż działalność 
wynikająca z wykonywania ich mandatu jest niezgodne z tymi obowiązkami. 

3. Członkowie mogą uzyskać zgodę na wykonywanie działalności, która pozostaje w ścisłym związku 
z wykonywaniem ich mandatu. W tych ramach: 

—  mogą uzyskać zgodę na reprezentowanie instytucji lub sądu, do którego należą, podczas wydarzeń protokolarnych 
lub oficjalnych uroczystości, 

—  mogą uzyskać zgodę na uczestnictwo w działalności leżącej w interesie europejskim, w szczególności wchodzącej 
w zakres rozpowszechniania prawa Unii i dialogu z sądami krajowymi i międzynarodowymi. Członkowie mogą 
w tym celu uzyskać zgodę na uczestnictwo w działalności edukacyjnej, w konferencji, seminarium lub kolokwium. 

Jedynie uczestnictwo w działalności edukacyjnej może wiązać się z wynagrodzeniem przewidzianym w uregulowaniach 
danej instytucji edukacyjnej. 

Zajęcia członków, na które wyraził zgodę sąd, do którego należą, są publikowane na stronie internetowej instytucji, po 
tym jak zajęcia te miały miejsce. 

4. Ponadto członkowie mogą uzyskać zgodę na nieodpłatne pełnienie funkcji w fundacjach lub podobnych 
podmiotach działających w dziedzinach: prawnej, kulturalnej, artystycznej, społecznej, sportowej lub charytatywnej, 
a także w instytucjach edukacyjnych lub badawczych. W tym celu zobowiązują się do niewykonywania czynności 
związanych z zarządem, które mogłyby zagrozić ich niezawisłości lub dyspozycyjności bądź spowodować konflikt 
interesów. Przez fundacje lub podobne podmioty należy rozumieć jednostki lub stowarzyszenia niemające celu 
zarobkowego, prowadzące działalność użyteczności publicznej w wymienionych dziedzinach. 

5. Jeżeli członkowie pragną uczestniczyć w działalności objętej ust. 3 i 4, w drodze odpowiedniego formularza 
występują o uprzednią zgodę instytucji, do której należą. 

6. Publikacje oraz związane z nimi opłaty z tytułu korzystania z praw autorskich są dozwolone bez uprzedniej 
zgody. 

Artykuł 9 

Zobowiązania członków po zakończeniu pełnienia funkcji 

1. Po zakończeniu pełnienia funkcji członkowie są nadal związani obowiązkiem uczciwości, godności, lojalności 
i zachowania tajemnicy. 

23.12.2016 C 483/3 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



2. Członkowie zobowiązują się do tego, że po zakończeniu pełnienia funkcji nie będą brać udziału: 

—  w jakimkolwiek charakterze w sprawach, które w chwili zakończenia pełnienia przez nich funkcji toczyły się przed 
sądem, do którego należeli, 

—  w jakimkolwiek charakterze w sprawach związanych w sposób bezpośredni i oczywisty ze sprawami, nawet 
zakończonymi, w których brali udział jako sędzia lub rzecznik generalny, 

—  oraz w okresie trzech lat, licząc od tej daty, jako przedstawiciele stron w sprawach przed sądami, które wchodzą 
w skład Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy to na piśmie, czy ustnie. 

3. W innych sprawach niż sprawy przewidziane w trzech tiret ust. 2 byli członkowie mogą występować 
w charakterze pełnomocników, doradców lub biegłych, przedstawiać opinie prawne lub pełnić funkcję arbitra, z zastrze
żeniem jednak przestrzegania obowiązków wynikających z ust. 1. 

4. W razie wątpliwości co do stosowania niniejszego artykułu dawny członek może zwrócić się do prezesa Trybunału 
Sprawiedliwości, który podejmuje decyzję po zasięgnięciu opinii komitetu przewidzianego w art. 10. 

Artykuł 10 

Stosowanie zasad 

1. Nad prawidłowym stosowaniem niniejszych zasad etyki czuwa prezes Trybunału Sprawiedliwości wspierany przez 
komitet konsultacyjny. 

Komitet składa się z trzech członków Trybunału Sprawiedliwości o najdłuższym stażu służbowym oraz z wiceprezesa 
Trybunału Sprawiedliwości, jeżeli nie zalicza się on do wspomnianych członków. 

W przypadku gdy kwestia stosowania niniejszych zasad odnosi się do członka lub byłego członka Sądu, w obradach 
komitetu uczestniczą prezes, wiceprezes i inny członek Sądu. 

Komitet jest wspierany przez sekretarza Trybunału Sprawiedliwości. 

2. Bez uszczerbku dla postanowień statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, komitet może przedstawić 
swoją opinię danemu członkowi lub byłemu członkowi po jego wysłuchaniu. 

Artykuł 11 

Wejście w życie 

1. Niniejsze zasady etyki uchylają i zastępują poprzednie zasady etyki (Dz.U. 2007, C 223, s. 1). Wchodzą w życie 
z dniem 1 stycznia 2017 r. 

2. Oświadczenie o powiązaniach finansowych członków pełniących funkcje w dniu wejścia w życie niniejszych zasad 
etyki należy przekazać prezesowi sądu, do którego należą członkowie, najpóźniej miesiąc po tym dniu.  
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ZAŁĄCZNIK 
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