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12. tunneb muret, et valimiste 
õiguspärasust peab hindama ja 
valimisvaidlusi läbi vaatama Poola 
ülemkohtu uus erakorralise kontrolli ja 
avalike küsimuste koda (edaspidi 
„erakorraline koda“), mille 
liikmeskonnas on enamuses isikud, kelle 
on ametisse määranud uus Poola riigi 
kohtute nõukogu (Krajowa Rada 
Sądownictwa), ning mis ei pruugi 
Euroopa Liidu Kohtu (edaspidi „Euroopa 
Kohus“) hinnangul kvalifitseeruda 
sõltumatuks kohtuks; märgib, et see 
tekitab tõsiseid probleeme seoses võimude 
lahususe põhimõtte ja demokraatia 
toimimisega Poolas, sest muudab 
valimisvaidluste kohtuliku läbivaatamise 
eriti avatuks poliitilisele mõjutamisele ja 
võib tekitada õiguskindlusetust sellise 
läbivaatamise õiguspärasuse suhtes42;

välja jäetud

_________________
42 Veneetsia komisjoni 8.–9. detsembri 
2017. aasta arvamus CDL-AD(2017)031, 
punkt 43; Euroopa Komisjoni 26. juuli 
2017. aasta soovitus (EL) 2017/1520, mis 
käsitleb õigusriigi olukorda Poolas ja 
täiendab soovitusi (EL) 2016/1374 ja (EL) 
2017/146 (ELT L 228, 2.9.2017, lk 19), 
punkt 135. 
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13. märgib, et 2002. aastal avaldatud 
hea valimistava eeskirjas43 annab 
Veneetsia komisjon selgeid suuniseid 
üldvalimiste korraldamiseks 
hädaolukorra, sealhulgas epideemia ajal; 
märgib lisaks, et kuigi eeskirjas nähakse 
ette ka hääletamise erandkorra võimalus, 
võib selle kehtestamiseks tehtavaid 
muudatusi kaaluda ainult kooskõlas 
Euroopa parimate tavadega, kui on 
tagatud vabade valimiste põhimõtte 
järgimine; on seisukohal, et see ei päde 
10. mail 2020 toimuma pidanud 
presidendivalimiste raamistiku 
muudatuste puhul, kuna need võisid 
takistada valimiste õiglast, salajast ja 
võrdset kulgu, kus täielikult austatakse 
eraelu puutumatust44 ning toimitakse 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EL) 2016/67945; 
märgib lisaks, et need muudatused on 
vastuolus Poola konstitutsioonikohtu 
kohtupraktikaga, mis kujundati välja ajal, 
kui põhiseaduslikkuse järelevalve veel 
toimis, ning mille kohaselt valimisseadust 
ei saa muuta kuus kuud enne valimisi; 
märgib murega, et teade 
presidendivalimiste edasilükkamise kohta 
avaldati kõigest neli päeva enne 
kavandatud kuupäeva;

välja jäetud

_________________
43 Veneetsia komisjon, CDL-AD (2002) 
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23, arvamus nr 190/2002, hea valimistava 
eeskiri. Suunised ja seletuskiri, 30. 
oktoober 2002; Vt ka Veneetsia komisjon, 
CDL-PI(2020)005rev-e, aruanne ,,Respect 
for Democracy, Human Rights and Rule 
of Law during States of Emergency – 
Reflections“ (Tähelepanekud 
demokraatia, inimõiguste ja õigusriigi 
põhimõtte järgimise kohta eriolukorras), 
lk 23.
44 OSCE/ODIHRi 27. aprillil 2020 
esitatud arvamus 2020. aastaks määratud 
Poola Vabariigi presidendi valimiste 
korraldamise erireegleid käsitleva 
seaduseelnõu (Poola senati dokument nr 
99) kohta.
45 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 
aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 
füüsiliste isikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise ning direktiivi 
95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 
119, 4.5.2016, lk 1).
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14. tunnistab, et kuigi kohtusüsteemi 
korraldamine kuulub liikmesriikide 
pädevusse, on Euroopa Kohus korduvalt 
sedastanud, et liikmesriigid peavad selle 
pädevuse teostamisel täitma oma 
kohustusi, mis tulenevad liidu õigusest; 
kordab, et liikmesriikide kohtunikud on 
ühtlasi liidu õigust kohaldavad Euroopa 
kohtunikud, kes kohaldavad liidu õigust, 
mille tõttu nende sõltumatuse eest peab 
ühiselt hea seisma kogu liit, sealhulgas 
Euroopa Liidu Kohus, kes peab tagama 
õigusriigi põhimõtte järgimise liidu õiguse 
kohaldamise valdkonnas, nagu on 
sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 
19 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
(edaspidi „harta“) artiklis 47; kutsub 
Poola ametiasutusi üles kaitsma ja 
hoidma Poola kohtute sõltumatust;

14. tunnistab, et kohtusüsteemi 
korraldamine kuulub liikmesriikide 
pädevusse; kordab, et liikmesriikide 
kohtunikud on põhimõtteliselt ka liidu 
õigust kohaldavad Euroopa kohtunikud, 
samas kui liidu, sealhulgas Euroopa Liidu 
Kohtu pädevuses ei ole võtta sõna 
liikmesriikide kohtusüsteemide 
sõltumatuse teemal;

Or. en
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15. tuletab meelde, et 22. detsembril 
2015 ja 22. juulil 2016 vastu võetud 
konstitutsioonikohut käsitlevad seadused 
ja 2016. aasta lõpus vastu võetud kolmest 
seadusest koosnev pakett46 kahjustasid 
oluliselt konstitutsioonikohtu sõltumatust 
ja legitiimsust ning et 
konstitutsioonikohus kuulutas 
22. detsembri 2015. aasta ja 22. juuli 
2016. aasta seadused vastavalt 9. märtsil 
2016 ja 11. augustil 2016 
põhiseadusevastaseks; tuletab meelde, et 
neid kohtuotsuseid tol ajal ei avaldatud ja 
Poola ametiasutused neid ei täitnud; peab 
äärmiselt taunitavaks, et seaduste 
vastavust põhiseadusele ei ole pärast 
eespool nimetatud seadusandlike 
muudatuste jõustumist Poolas enam 
võimalik tõhusalt tagada47; kutsub 
komisjoni üles kaaluma 
rikkumismenetluse algatamist seoses 
konstitutsioonikohut käsitlevate 
õigusaktidega, selle seadusvastase 
koosseisuga ja rolliga Euroopa Kohtu 19. 
novembri 2019. aasta eelotsuse täitmise 
takistamises;48

15. on seisukohal, et 
konstitutsioonikohtu konstitutsioonikohut 
puudutavate õigusaktide 
põhiseadusevastasust käsitleva 9. märtsi 
2016. aasta ja 11. augusti 2016. aasta 
avalduse õigusliku olemuse hindamine ei 
kuulu liidu pädevusse ning et pidades 
silmas hilisemat õigusloomealast tööd ja 
konstitutsioonikohtu praktikat, on nendel 
avaldustel ajalooline väärtus, mistõttu 
muutub tarbetuks kaaluda 
rikkumismenetluse algatamist 
konstitutsioonikohut käsitlevate sätete 
suhtes;

_________________
46 Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o 
organizacji i trybie postępowania przed 
Trybunałem Konstytucyjnym (Dz.U. 2016 
poz. 2072); ustawa z dnia 30 listopada 
2016 r. o statusie sędziów Trybunału 
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Konstytucyjnego (Dz.U. 2016 poz. 2073); 
Ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. – 
Przepisy wprowadzające ustawę o 
organizacji i trybie postępowania przed 
Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę 
o statusie sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego (Dz.U. 2016 poz. 2074).
47 Veneetsia komisjoni 14.–15. oktoobri 
2016. aasta arvamus, punkt 128; ÜRO 
inimõiguste komitee 31. oktoobril 2016 
avaldatud kokkuvõtlikud märkused Poolat 
käsitleva seitsmenda perioodilise aruande 
kohta, punktid 7–8; Euroopa Komisjoni 
soovitus (EL) 2017/1520.
48 Euroopa Kohtu 19. novembri 2019. 
aasta otsus A.K. ja teised vs. Sąd 
Najwyższy, C-585/18, C-624/18 ja C-
625/18, ECLI:EU:C:2019:982.
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16. tuletab meelde, et 2017. aastal 
ülemkohtu esimese esimehe (edaspidi 
„esimene esimees“) ametikohale 
kandidaatide nimetamise menetluses tehtud 
muudatustega muutus ülemkohtu 
kohtunike osalemine valikumenetluses 
tegelikult mõttetuks; peab taunitavaks 
asjaolu, et 20. detsembri 2019. aasta 
seadus, millega muudeti üldkohtute 
korralduse seadust, ülemkohtu seadust ja 
teatavaid muid seadusi (edaspidi „20. 
detsembri 2019. aasta seadus“)49, 
vähendab kohtunike osalemist esimese 
esimehe valimisprotsessis veelgi, kuna 
selle seadusega nähakse ette ülemkohtu 
esimese esimehe kohusetäitja (edaspidi 
„esimese esimehe kohusetäitja“), kelle 
nimetab ametisse Poola Vabariigi 
president, ja vähendatakse kolmandas 
voorus kvoorumit, nii et see piirdub 32 
kohtunikuga 125-st, millega tegelikult 
loobutakse Poola põhiseaduse artikli 183 
lõikes 3 sätestatud võimu jagunemise 
mudelist Poola Vabariigi presidendi ja 
kohtusüsteemi vahel50;

16. tunnistab, et ülemkohtu esimese 
esimehe ametikohale kandidaatide 
nimetamise menetluses tehtud 
muudatustes võetakse arvesse ülemkohtu 
kohtunike osalemist valikumenetluses, 
samas kui Poola Vabariigi presidendi roll 
selles menetluses on kooskõlas 
valitsusepoolse kontrolli ja 
tasakaalustatuse põhimõttega; tunnistab, 
et ülemkohtu sellise ajutise kohtuniku 
ametikoha loomine, kes täidab ülemkohtu 
esimese esimehe ametikohta, on 
süsteemne lahendus, mille eesmärk on 
tagada ülemkohtu esimese esimehe 
valimiste tulemuslik läbiviimine ilma 
põhjendamatu viivituseta;

_________________
49 Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o 
zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów 
powszechnych, ustawy o Sądzie 
Najwyższym oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. 2020 poz. 190).
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50 Veneetsia komisjoni ning Euroopa 
Nõukogu inimõiguste ja õigusriigi 
küsimuste peadirektoraadi 16. jaanuari 
2020. aasta kiireloomuline ühisarvamus, 
CDL-PI(2020)002, punktid 51–55.
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17. juhib murelikult tähelepanu 
rikkumistele, mis on seotud esimese 
esimehe kohusetäitja ametisse nimetamise 
ja tema edasise tegevusega; on sügavalt 
mures selle pärast, et esimese esimehe 
ametikohale kandidaatide valimise 
menetlus ei olnud vastavuses Poola 
põhiseaduse artikliga 183 ega ülemkohtu 
kodukorraga ning selles rikuti ülemkohtu 
kohtunike täiskogu (edaspidi „täiskogu“) 
liikmete vahelise arutelu põhinorme; 
märgib kahetsusega, et kahtlused 
täiskogus toimunud valimisprotsessi 
õiguspärasuse ning esimese esimehe 
kohusetäitjate erapooletuse ja sõltumatuse 
suhtes valimisprotsessi vältel võivad veelgi 
kahjustada võimude lahusust ning Poola 
Vabariigi presidendi poolt 25. mail 
2020. aastal ametisse nimetatud uue 
esimese esimehe legitiimsust ning seada 
sellega kahtluse alla ülemkohtu 
sõltumatuse; tuletab meelde, et 
samalaadse seadusrikkumise pani Poola 
Vabariigi president toime 
konstitutsioonikohtu esimehe ametisse 
nimetamisel;

välja jäetud
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