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18. συμμερίζεται την ανησυχία της 
Επιτροπής για το γεγονός ότι η εξουσία 
του Πρόεδρου της Δημοκρατίας της 
Πολωνίας (και σε ορισμένες περιπτώσεις 
του Υπουργού Δικαιοσύνης) να ασκεί 
επιρροή σε πειθαρχικές διαδικασίες κατά 
δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου με 
τον διορισμό υπευθύνου πειθαρχικών 
διαδικασιών ο οποίος αναλαμβάνει τη 
διερεύνηση της υπόθεσης, αποκλείοντας 
τον υπεύθυνο πειθαρχικών διαδικασιών 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου από εν 
εξελίξει διαδικασίες, εγείρει ανησυχίες 
σχετικά με την αρχή της διάκρισης των 
εξουσιών και ενδέχεται να θίγει την 
ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας51·

18. αναγνωρίζει ότι οι εξουσίες του 
Πρόεδρου της Δημοκρατίας της Πολωνίας 
για τον διορισμό υπευθύνου πειθαρχικών 
διαδικασιών κατά δικαστών του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου εντάσσονται στο 
πλαίσιο του μηχανισμού κρατικών 
ελέγχων και ισορροπιών·

_________________
51 Βλ. αιτιολογημένη πρόταση της 
Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 2017, 
COM(2017) 835, παρ. 133. Βλ., επίσης, 
ΟΑΣΕ/ODIHR, Opinion on Certain 
Provisions of the Draft Act on the Supreme 
Court of Poland (as of 26 September 2017) 
[(Γνωμοδότηση σχετικά με ορισμένες 
διατάξεις του νομοσχεδίου περί του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου της Πολωνίας 
(στις 26 Σεπτεμβρίου 2017)], 13 
Νοεμβρίου 2017, σ. 33.
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19. υπενθυμίζει ότι το Δικαστήριο της 
ΕΕ έκρινε, στην απόφασή του της 24ης 
Ιουνίου 201952, ότι η μείωση της ηλικίας 
συνταξιοδότησης των εν ενεργεία 
δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
αντιβαίνει στο δίκαιο της Ένωσης και 
παραβιάζει την αρχή της μονιμότητας 
των δικαστών και, κατά συνέπεια, την 
αρχή της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, 
έχοντας προηγουμένως εγκρίνει, με 
απόφαση της 17ης Δεκεμβρίου 2018, 
αίτηση της Επιτροπής για τη λήψη 
προσωρινών μέτρων επί του θέματος 
αυτού53· σημειώνει ότι οι πολωνικές 
αρχές ενέκριναν τον νόμο της 21ης 
Νοεμβρίου 2018 που τροποποιεί τον νόμο 
σχετικά με το Ανώτατο Δικαστήριο54 
προκειμένου να συμμορφωθούν με την 
απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ, 
ενέργεια που συνιστά τη μοναδική μέχρι 
στιγμής περίπτωση κατά την οποία 
κατάργησαν αλλαγές στο νομοθετικό 
πλαίσιο που διέπει το σύστημα απονομής 
δικαιοσύνης σε σύνδεση με απόφαση του 
Δικαστηρίου της ΕΕ·

19. σημειώνει ότι οι πολωνικές αρχές 
έχουν εγκρίνει τροποποίηση του νόμου 
σχετικά με το Ανώτατο Δικαστήριο 
προκειμένου να συμμορφωθούν με τη 
διάταξη του Δικαστηρίου της ΕΕ, κάτι 
που θεωρείται ότι αποδεικνύει την 
προθυμία των πολωνικών αρχών να 
συνεργαστούν και να συμμετάσχουν σε 
διάλογο με τα όργανα της Ένωσης, 
μεταξύ άλλων για τη μεταρρύθμιση του 
δικαστικού κλάδου σε συνέχεια της 
απόφασης του Δικαστηρίου της ΕΕ, 
παρότι ο συγκεκριμένος τομέας 
παραμένει αποκλειστική αρμοδιότητα 
των κρατών μελών·

_________________
52 Απόφαση του Δικαστηρίου της 24ης 
Ιουνίου 2019, Επιτροπή κατά Πολωνίας, 
C-619/18, ECLI:EU:C:2019:531.
53 Διάταξη του Δικαστηρίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2018, Επιτροπή κατά 
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Πολωνίας, C-619/18 R, 
ECLI:EU:C:2018:1021.
54 Ustawa z dnia 21 listopada 2018 r. o 
zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym 
(Dz.U. 2018 poz. 2507).
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