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ПРОЦЕДУРНІ ВИМОГИ ЩОДО ВСТУПУ В СИЛУ 
УГОДИ ПРО ВИХІД ДЕРЖАВИ З ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

У статті здійснено аналіз процедурних вимог щодо набрання чинності Угодою про вихід 
держави-члена Європейського Союзу зі складу Союзу. Виходячи з досвіду Сполученого Коро-
лівства Великої Британії і Північної Ірландії щодо виходу з Європейського Союзу, положень 
статті 50 Договору про Європейський Союз, досліджено процедурні вимоги Європейського 
Союзу щодо набрання чинності Угодою про вихід держави із Союзу, внутрішні процедурні 
вимоги Сполученого Королівства Британії і Північної Ірландії щодо набуття чинності Уго-
дою про вихід Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії з Європейського 
Союзу і Європейського співтовариства з атомної енергії, а також застосування процедурних 
вимог Європейського Союзу щодо набрання чинності Угодою про вихід держави з Європей-
ського Союзу до Сполученого Королівства.

Доведено, що, з одного боку, набрання чинності Угодою про вихід держави із Союзу потре-
бує її ратифікації Європейським Союзом, що передбачає такі кроки: ухвалення Комісією 
Європейського Союзу проєктів рішень щодо підписання Угоди про вихід і щодо її укладання, 
ухвалення рішень щодо підписання й укладання Угоди про вихід Радою Європейського Союзу, 
схвалення цих рішень Європейським парламентом, підписання Угоди про вихід президентами 
Комісії Європейського Союзу і Європейської Ради, укладання Угоди про вихід Радою Європей-
ського Союзу. З іншого боку, набрання чинності Угодою про вихід вимагає її ратифікації дер-
жавою, що виходить із Союзу, що, у випадку Сполученого Королівства, включало схвалення 
Угоди резолюцією, ухвалення законодавства щодо реалізації Угоди і завершення процедури 
отримання згоди парламенту на ратифікацію міжнародного договору відповідно до Закону 
про конституційну реформу та управління 2010 року. Багатоетапна процедура ратифікації 
Угоди про вихід у державі, що виходить із Союзу, подовжуватиме загальний термін набрання 
чинності Угодою про вихід.

Ключові слова: Європейський Союз, угода про вихід, держава-член ЄС, ст. 50 Договору 
про Європейський Союз, процедурні вимоги.

Постановка проблеми. 29 січня 2020 р. Євро-
пейський парламент (далі – ЄП) надав згоду на 
укладання Угоди про вихід Сполученого Коро-
лівства Великої Британії і Північної Ірландії 
з Європейського Союзу і Європейського співто-
вариства з атомної енергії [7; 12] (далі – Угода). 
Того ж дня Угода була ратифікована Сполуче-
ним Королівством Великої Британії і Північної 
Ірландії (далі – Сполучене Королівство, ВБ). 
Через день, 30 січня 2020 р. Рада Європейського 
Союзу ухвалила рішення щодо укладання Угоди 
від імені Європейського Союзу [21] (далі – ЄС, 
Союз). Отже, можна стверджувати, що із 31 січня 
2020 р. ЄС уже офіційно налічує 27 держав-
членів, а Сполучене Королівство покинуло ЄС 
після майже півстолітнього членства в ньому 
[56], оскільки саме в цю дату повідомлено про 

набрання чинності Угодою відповідно до її ж 
положень п. 1 ст. 185 [42]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Економічна та політична кризи на терені ЄС, які 
тривають і нині [30, с. 1; 51], загрози Грекситу 
(Grexit) [3; 29; 36] 2010–2015 рр. [43], Фрекситу 
(Frexit) [37; 40; 50], передчуття щодо можливого 
виходу Італії з ЄС [34; 41; 44], Брексит та, у кін-
цевому підсумку, пожвавлення сьогодні дискусії 
щодо неспроможності ЄС виконувати свої функції 
в надзвичайних умовах поширення коронавірус-
ної інфекції [10; 16; 23; 54] поставили вивчення 
питання виходу держави з ЄС у центр політичних 
і наукових дискусій як у Європі [9; 11; 13; 24; 32], так 
і за її межами. Отже, дослідженню окремих аспек-
тів виходу держави з ЄС присвячено низку праць 
як українських (К. Попович [1], М. Рабінович [2],  
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В. Яковлєв [4], ін.), так і закордонних науков-
ців (О. Блазо [13], П. Боуерс [11], Д. Вебб [11], 
Дж. Гербст [31], А. Ека [24], А. Ланг [11], В. Міл-
лер [22], Б. Сміт [11], А. Такер [55], А. Татам [53], 
О. Хамулак [13], Ч. Хілліон [32], А. Цирколо [13], 
ін.). Проте аналізу процесуально-правових засад 
набрання чинності Угодою про вихід держави-
члена ЄС із ЄС, підкріпленого досвідом Сполу-
ченого Королівства в цьому зв’язкудостатня увага 
у вітчизняній науковій літературі не приділялася, 
у зв’язку із чим у даній статті зроблено спробу 
дослідити, виходячи з положень ст. 50 Договору 
про ЄС (далі – ДЄС) і досвіду виходу з ЄС ВБ, 
такі засади і заповнити відповідну прогалину 
української науки європейського права.

Постановка завдання. Завданням дослі-
дження є аналіз процедурних вимог щодо 
набрання чинності Угодою про вихід держави 
з ЄС відповідно до ст. 50 ДЄС.

Виклад основного матеріалу. Згідно з поло-
женнями ст. 50 ДЄС, будь-яка держава-член ЄС 
відповідно до своїх конституційних вимог може 
вирішити вийти з ЄС. Така держава-член, у разі 
ухвалення рішення про вихід із ЄС, повідомляє 
про свій намір Європейську Раду. У рамках орі-
єнтирів, встановлених Європейською Радою, ЄС 
проводить переговори й укладає з державою, яка 
ухвалила рішення про вихід із ЄС, Угоду щодо 
порядку її виходу й основ майбутніх взаємин із 
ЄС. Переговори про укладення Угоди про вихід 
держави-члена ЄС із ЄС проводяться відповідно 
до п. 3 ст. 218 Договору про функціонування 
Європейського Союзу [15] (далі – ДФЄС). Угоду 
від імені ЄС кваліфікованою більшістю укладає 
Рада ЄС після її схвалення Європейським пар-
ламентом (п. 2 ст. 50 ДЄС) [14]. Застосування 
установчих договорів ЄС (ДЄС і ДФЄС) припи-
няється щодо держави-члена ЄС, яка ухвалила 
рішення про вихід із ЄС, із дня набуття чинності 
Угодою про вихід або по закінченню дворічного 
терміну з моменту направлення цією державою 
повідомлення Раді ЄС про намір вийти з ЄС 
(п. 2 ст. 50 ДЄС) [14]. Зазначений вище термін 
може бути продовжено, якщо Європейська Рада 
за згодою з державою, що виходить із ЄС, одно-
стайно ухвалює рішення щодо продовження 
такого терміну (п. 3 ст. 50 ДЄС) .

У цілях п. п. 2–3 ст. 50 ДЄС член Європейської 
Ради чи Ради ЄС, який представляє державу-члена 
ЄС, що виходить із ЄС, не бере участі в обгово-
реннях Європейської Ради і Ради ЄС, які стосу-
ються держави-члена ЄС, що має намір вийти 
з ЄС, та в ухваленні ними рішень щодо такої 

держави. У такому разі кваліфікована більшість 
визначається відповідно до п. 3 (b) ст. 238 ДФЄС 
[15] (п. 4 ст. 50 ДЄС). П. 5 ст. 50 ДЄС передбачає 
можливість держави, яка вийшла з ЄС, поновити 
своє членство в ЄС. Водночас правовою основою 
поновлення членства такої держави в ЄС визна-
чається ст. 49 ДЄС – зі стандартною процедурою 
вступу в ЄС, на рівних із будь-якою іншою євро-
пейською державою, яка подає заяву на членство 
в ЄС [14].

Виходячи з положень ст. 50 ДЄС, останнім про-
цедурним етапом, який проходять ЄС і держава-
член ЄС, яка виходить із ЄС, застосовуючи меха-
нізм, передбачений у ст. 50 ДЄС, є набуття чинності 
Угоди про вихід держави-члена ЄС зі складу ЄС. 
Саме із дня набуття чинності Угоди про вихід (або, 
за загальним правилом, по закінченню дворічного 
терміну з моменту направлення цією державою 
повідомлення Європейській Раді про намір вийти 
з ЄС) установчі договори ЄС припиняють засто-
совуватися до держави-члена ЄС, що виходить 
(п. 3 ст. 50 ДЄС) [14]. Як зазначено в Угоді, вона 
набуває чинності наступного дня після закінчення 
періоду, який зазначений у ч. 3 ст. 50 ДЄС і який 
було подовжено Європейською Радою за пого-
дженням із ВБ, за умови, що до цієї дати депози-
тарій цієї Угоди отримав письмові повідомлення 
від Союзу та ВБ щодо завершення необхідних вну-
трішніх процедур (ч. 1 (а), ст. 180). 

Які ж внутрішні процедури в ЄС і державі-
члені ЄС, що виходить, мають бути завершені для 
того, щоб по закінченню встановленого в рамках 
ст. 50 ДЄС періоду Угода могла набути чинності?

Набуття чинності Угодою про вихід з ЄС, як 
і інших міжнародних угод, стороною яких є ЄС, 
передбачає її ратифікацію ЄС, що включає кілька 
кроків. По-перше, Комісія ЄС ухвалює два про-
єкти рішень: щодо підписання Угоди про вихід 
і щодо її укладання. По-друге, Рада ЄС (у складі 
представників держав-членів ЄС, за винятком 
держави-члена, що виходить) ухвалює рішення 
щодо підписання Угоди про вихід, а також схва-
лює проєкт рішення про укладання угоди, який 
вона направляє в ЄП на затвердження. Президенти 
Європейської Ради і Комісії ЄС підписують Угоду 
про вихід, як тільки вона набуває обов’язковості 
для держави-члена, що виходить із ЄС, у рамках її 
конституційних вимог. По-третє, після отримання 
згоди ЄП (надається простою більшістю присут-
ніх членів ЄП відповідно до Правила 82 Регла-
менту ЄП [49]; водночас члени ЄП, обрані у ВБ, 
мають право голосу) Рада ЄС може укласти угоду 
кваліфікованою більшістю (щонайменше 72% 
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держав-учасниць (20 держав із 27), які складають 
щонайменше 65% їхнього населення) – відпо-
відно до п. 3 (б) ст. 238 ДФЄС.

Розглянемо детальніше застосування перелі-
чених вище процедурних вимог ЄС щодо набуття 
чинності Угодою про вихід держави з ЄС до Спо-
лученого Королівства, оскільки сьогодні вихід 
ВБ із ЄС – єдиний прецедент виходу держави-
члена ЄС саме з ЄС (ураховуючи факт заснування 
самого ЄС у 1992 р. Маастрихтським договором 
[14]). Отже, 15 листопада 2018 р. голова перего-
ворної групи ЄС Мішель Барньє передав проєкт 
тексту Угоди Президенту Дональду Туску, який 
запропонував доопрацювати та формалізувати 
її на позачерговому саміті 25 листопада 2018 р. 
25 листопада лідери 27-ми держав-членів ЄС схва-
лили проєкт Угоди та проєкт політичної деклара-
ції щодо майбутніх відносин ЄС і Великобританії. 
5 грудня 2018 р. Комісія ЄС ухвалила два проєкти 
рішень Ради ЄС: проєкт щодо рішення Ради ЄС 
щодо укладення тексту Угоди [46] і проєкт щодо 
рішення Ради ЄС щодо підписання Угоди [45]. 
11 січня 2019 р. Рада ЄС ухвалила рішення про 
підписання Угоди [22], а також схвалила проєкт 
рішення про укладення Угоди [19], вирішила наді-
слати цей проєкт рішення на затвердження ЄП. 

Президент Європейської комісії Ж.-К. Юнкер 
та Прем’єр-міністр Великої Британії Т. Мей 
зустрілися у Страсбурзі 11 березня 2019 р., де 
вони узгодили тексти таких документів: інстру-
менту щодо Угоди [33] (забезпечує роз’яснення 
та юридичні гарантії суперечностей) і спільної 
заяви, що доповнює політичну декларацію [35] 
(встановлює основу для майбутніх відносин). 
Тексти попередньо були узгоджені на рівні сто-
рін переговорного процесу. Вони були схвалені 
Комісією ЄС 11 березня 2019 р. 21 березня 2019 р. 
Європейська Рада у своїх висновках схвалила як 
інструмент, так і спільну заяву.

20 березня 2019 р. Прем’єр-міністр ВБ надіслала 
листа Президенту Європейської Ради із проханням 
продовжити термін, передбачений ст. 50 ДЄС, до 
30 червня 2019 р. [48]. 21 березня лідери держав-
членів ЄС (окрім ВБ) запропонували продовжити 
Брексит до 22 травня 2019 р., якщо парламент 
Сполученого Королівства схвалить Угоду. За від-
сутності такого схвалення лідери ЄС погодилися 
відтермінувати Брексит до 12 квітня 2019 р., очі-
куючи, що ВБ «визначиться із майбутніми кроками 
до цієї дати». 22 березня 2019 р. рішення про досяг-
нення згоди між сторонами переговорного процесу 
про продовження періоду ухвалено Європейською 
Радою [25]. Відповідно до установчих договорів 

ЄС, така згода була викладена в листі постійного 
представника ВБ при ЄС сера Тіма Барроу від 
22 березня 2019 р. [5].

У результаті, оскільки Угода про вихід була від-
хилена палатою громад Сполученого Королівства, 
Президент Європейської Ради призначив позачер-
гове засідання на 10 квітня 2019 р. 5 квітня 2019 р. 
Президент Європейської Ради отримав листа від 
Прем’єр-міністра ВБ із запитом щодо подальшого 
продовження строку виходу, передбаченого поло-
женнями п. 3 ст. 50 ДЄС, до 30 червня 2019 р. 
[38, c. 3]. Результатом позачергового засідання 
стало продовження періоду, необхідного для рати-
фікації Угоди про вихід обома сторонами, до кінця 
жовтня 2019 р. [26, c. 3]. У рішенні Європейської 
Ради було підкреслено, що продовження терміну, 
яке відбулося, не повинно підірвати звичне функ-
ціонування ЄС та його інститутів. Водночас Спо-
лучене Королівство має право відкликати своє 
повідомлення про вихід у будь-який час. Якщо 
ВБ усе ще залишатиметься державою-членом ЄС 
23–26 травня 2019 р. і якщо вона не ратифікує 
Угоду до 22 травня 2019 р., вона буде зобов’язана 
провести вибори до ЄП відповідно до права ЄС. 
Якщо вибори у Сполученому Королівстві не від-
будуться, продовження дії терміну, передбаченого 
п. 3 ст. 50 ДЄС, припиняється 31 травня 2019 р. 
[26, c. 5]. Як передбачено п. 4 ст. 50 ДЄС, Спо-
лучене Королівство не брало участі ні в обго-
воренні Європейською Радою цього рішення, 
ані в його ухваленні. Однак листом постійного 
представника ВБ у ЄС від 11 квітня 2019 р. Спо-
лучене Королівство висловило згоду (відповідно 
до п. 3 ст. 50 ДЄС) на продовження зазначеного 
періоду й ухвалення такого рішення [26, c. 6; 6]. 
Як наслідок, 13 квітня 2019 р. у проєкти рішення 
Ради ЄС щодо підписання Угоди, самої Угоди 
і рішення Ради ЄС про укладання Угоди були ско-
риговані і передані на розгляд ЄП [17].

17 жовтня 2019 р. Європейська Рада у складі 
лідерів 27 держав-членів ЄС схвалила перегля-
нуту Угоду і затвердила переглянуту політичну 
декларацію, які на рівні сторін переговорів були 
узгоджені 17 жовтня 2019 р. [52]. 19 жовтня 2019 р. 
ВБ надіслала Європейській Раді прохання щодо 
продовження терміну в рамках п. 3. ст. 50 ДЄС до 
31 січня 2020 р. [39].

21 жовтня 2019 р. Рада ЄС ухвалила оновлене 
рішення про підписання Угоди [18] і адаптований 
проєкт рішення про її укладання [20].

29 жовтня 2019 р. Рада ЄС ухвалила рішення 
про продовження періоду, передбаченого 
п. 3 ст. 50 ДЄС, до 31 січня 2020 р., щоб дати 
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більше часу на ратифікацію Угоди про вихід [27]. 
Передбачалося, що ВБ може вийти з ЄС і раніше, 
1 грудня 2019 р. або 1 січня 2020 р., якщо Угода 
буде ратифікована обома сторонами. Рішення 
було ухвалено Європейською Радою одностайно 
за письмовою процедурою, за згодою ВБ. 24 січня 
2020 р. ЄС і Сполучене Королівство уклали Угоду, 
а 29 січня 2020 р., як уже зазначалося вище, Угода 
була схвалена ЄП. 30 ж січня 2020 р. рішення про 
її ухвалення було ухвалено Радою ЄС, а 31 січня 
2020 р. Угода набрала чинності. 

Щоб набрати чинності, Угода про вихід пови-
нна пройти і процес схвалення в державі, що 
виходить із ЄС. Процедури надання згоди на 
обов’язковість міжнародних угод різних держав-
членів ЄС мають характерні особливості [28]. 
Отже, процес схвалення парламентом ВБ Угоди 
відрізнявся від установлених процедур ратифіка-
ції міжнародних договорів. 

Перед ратифікацією Угоди парламент Спо-
лученого Королівства повинен був виконати три 
кроки: схвалити Угоду резолюцією («конструк-
тивне голосування»), ухвалити законодавство 
щодо реалізації Угоди і завершити процедуру 
отримання згоди парламенту на ратифікацію між-
народного договору відповідно до Закону про 
конституційну реформу та управління 2010 р. 
[47, c. 3].

Зазвичай парламент не відіграє жодної ролі 
у відкритті переговорів або укладанні міжна-
родних договорів, а долучається лише тоді, коли 
вимагається ухвалити законодавство для імпле-
ментації та/або на етапі ратифікації. Іноді схва-
лення парламентом договорів як умови ратифіка-
ції набуває форми акта парламенту або резолюції. 
Встановлення дати, до якої договір повинен бути 
ратифікований, також не є звичайною практи-
кою [47, c. 3]. Однак Угода підлягала схваленню 
всіх трьох форм. Спочатку парламент ВБ ухва-
лив Закон про ЄС 2017 р. (Повідомлення про 
вихід). Далі парламент ухвалив Закон про вихід 
з ЄС 2018 р., який скасовував Закон про євро-
пейські співтовариства 1972 р. (внутрішня пра-
вова основа членства Сполученого Королівства 
в ЄС) та містив положення, якими інтегрував 
чинне законодавство ЄС у національне законо-
давство Сполученого Королівства. Навіть більше, 
Закон підтверджує повноваження парламенту ВБ 
затверджувати Угоду до її підписання як переду-
мову її підписання та ратифікації.

Вимога щодо схвалення Угоди парламентом 
була передбачена ст. 13 Закону про вихід з ЄС. 
Ратифікація Угоди передбачала такі кроки:

– уряд представляє три документи в обох 
палатах парламенту: письмову заяву про досяг-
нення політичної згоди, копії обговорюваної 
Угоди і політичної декларації;

– за поданням уряду палатою громад (про-
стою більшістю голосів) ухвалюється резолюція 
щодо затвердження Угоди і політичної декларації;

– палата лордів проводить дебати щодо 
подання (голосування не відбувається);

– парламент ухвалює закон про імплемента-
цію Угоди на національному рівні; 

– Угода відповідає ч. 2 Закону про консти-
туційну реформу й управління щодо ратифікації 
міжнародних договорів [47, c. 4].

Перші три етапи, що наведені вище, станов-
лять «конструктивне голосування», яке має відбу-
тися, якщо це можливо, до того, як Угоду схвалить 
ЄП. Якщо палата громад відмовиться схвалювати 
Угоду, уряд (протягом 21 дня із дня негативного 
голосування) повинен зробити заяву, виклавши 
запропоновані ним наступні кроки стосовно пере-
говорів щодо виходу. Після цього уряд повинен 
внести подання до палати громад, яке розгля-
дається впродовж семи днів засідань із моменту 
його внесення. Відповідне подання також вно-
ситься в палату лордів (протягом семи днів засі-
дання). Однак ніщо у ст. 13 Закону про вихід з ЄС 
не перешкоджає проведенню більш ніж одного 
«конструктивного голосування» [47, c. 4]. 

Якщо в порядку «конструктивного голосу-
вання» Угоду було ухвалено палатою громад, уряд 
повинен представити законопроєкт про імплемен-
тацію угоди у внутрішнє законодавство. Відпо-
відний захід є як необхідною умовою ратифікації 
Угоди (ст. 13 Закону 2018 р.), так і законодавчою 
вимогою, яка надає уряду повноваження імпле-
ментувати положення, які набувають чинності 
в день виходу або до нього (ст. 9 Закону 2018 р.). 
Оскільки це акт парламенту, застосовується зви-
чайна законодавча процедура, яка передбачає три 
читання в обох палатах; однак у палаті лордів уряд 
не може контролювати суть і кількість поправок 
чи терміни: лорди не можуть накласти вето на 
законопроєкт, вони можуть затримати його ухва-
лення на рік [47, c. 4].

Відповідно до ч. 2 Закону 2010 р., уряд Сполу-
ченого Королівства може ратифікувати договір за 
умови, що палата громад не заперечує проти цього 
(хоча обидві палати парламенту повинні такий 
договір розглянути). Після подання урядом тексту 
Угоди про вихід парламенту необхідно дотриму-
ватися періоду у 21 день сесії. Якщо палата гро-
мад заперечує ратифікацію, уряд повинен зробити 
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заяву і знову вичекати 21 сесійний день. Це може 
повторюватись нескінченно (хоча це було б без-
прецедентно), оскільки парламент фактично бло-
кує ратифікацію. Однак, оскільки уряд зазвичай 
контролює функціонування парламенту, можли-
вості для дебатів та голосування щодо договорів 
обмежені [47, c. 4].

Повертаючись до тексту самої Угоди, цікавим 
також є положення, відповідно до якого Угода не 
набирає чинності, якщо по закінченню терміну, 
передбаченого п. 3 ст. 50 ДЄС і який було подовжено 
Європейською Радою за погодженням із ВБ, депо-
зитарій угоди не отримав письмових повідомлень, 
зазначених у п. а. Отже, можна зробити висновок, 
що номінально сама Угода про вихід зазначає умови 
і кінцеву дату набуття нею чинності. 

Висновки. Оскільки набуття чинності Угодою 
про вихід держави з ЄС вимагає зусиль, докладе-
них як ЄС, так і державою-членом ЄС, що вихо-
дить із ЄС, процедура набуття чинності Угодою 
про вихід держави з ЄС напряму залежить від 

завершення внутрішніх процедур як в ЄС, так 
і в державі-члені ЄС, що дають змогу такій Угоді 
набути чинності. Водночас на прикладі Сполуче-
ного Королівства бачимо, що набуття чинності 
Угодою було неодноразово відстрочене, зокрема 
через складність вирішення питання саме на рівні 
ВБ. Отже, є очевидним, що багатоетапна проце-
дура набуття чинності Угодою про вихід у дер-
жаві-члені ЄС значно подовжуватиме загальний 
термін набуття чинності такою Угодою. Тому дер-
жаві, що має намір вийти з ЄС, але ще не направила 
повідомлення Європейській Раді про ухвалення 
рішення про вихід відповідно до конституційних 
вимога (як того вимагає п. 1 ст. 50 ДЄС), варто 
звернути увагу на те, чи можуть бути внутрішньо-
державні механізми, передбачені для набрання 
чинності для неї міжнародними угодами, спро-
щені (за їхньої складності) – для уникнення 
вимушеної пролонгації періоду, передбаченого 
п. 3 ст. 50 ДЄС, через неспроможність держави, 
що виходить, увести в дію Угоду.
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Polivanova O.M., Poltoratska V.A. PROCEDURAL REQUIREMENTS  
OF THE ENTRY INTO FORCE OF THE AGREEMENT  
ON THE STATE’S WITHDRAWAL FROM THE EUROPEAN UNION 

The article analyzes the procedural requirements of the entry into force of the agreement on the withdrawal 
of the European Union Member State from the EU. Based on the experience of the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland on the withdrawal from the European Union, the provisions of article 50 of the 
Treaty on the European Union, the procedural requirements of the European Union of the entry into force of 
the Agreement on the withdrawal from the EU, internal procedural requirements of the United Kingdom for 
the entry into force of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community, as well as the application of 
the EU procedural requirements on the entry into force of the European Union withdrawal agreement to the 
United Kingdom are examined.

It is proved that, on the one hand, the entry into force of a state’s withdrawal agreement from the EU requires 
its ratification by the EU, which envisages the following steps: the adoption by the European Commission of the 
draft decisions on the signing of the withdrawal agreement and on its conclusion, taking decisions on signing 
and conclusion of the agreement on the withdrawal by the Council of the European Union, the approval 
of these decisions by the European Parliament, the signing of the withdrawal agreement by the presidents 
of the European Commission and the European Council and the conclusion of the withdrawal agreement 
by the Council of the EU. On the other hand, the entry into force of the withdrawal agreement requires its 
ratification by a state leaving the Union, which, in the case of the United Kingdom, included the approval of 
the agreement by the resolution, the adoption of the legislation to implement the agreement, and the completion 
of the procedure for obtaining parliamentary consent to ratify an international treaty under the Constitutional 
Reform and Governance Act of 2010. A multi-stage procedure for ratification of the EU withdrawal agreement 
in a state leaving the EU will extend the overall term for the entry into force of its withdrawal agreement.

Key words: European Union, withdrawal agreement, EU Member State, Article 50 of Treaty on European 
Union, procedural requirements.


