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18. jagab komisjoni muret, et Poola 
Vabariigi presidendi (ja mõnel juhul ka 
justiitsministri) voli mõjutada ülemkohtu 
kohtunike suhtes algatatud 
distsiplinaarmenetlust sellega, et ta 
määrab eraldi distsiplinaarjärelevalve 
ametniku asja uurima ja jätab ülemkohtu 
distsiplinaarjärelevalve ametniku 
käimasolevast menetlusest kõrvale, annab 
alust kartuseks, et võib tekkida vastuolu 
võimude lahususe põhimõttega ja see võib 
mõjutada kohtute sõltumatust51;

18. tunnistab, et Poola Vabariigi 
presidendi volitused määrata ülemkohtu 
kohtunike suhtes algatatud 
distsiplinaarmenetlustes 
distsiplinaarjärelevalve ametnik on osa 
valitsusepoolse kontrolli ja 
tasakaalustatuse põhimõttest;

_________________
51 Vt komisjoni 20. detsembri 2017. aasta 
põhjendatud ettepanek, COM(2017) 835, 
põhjendus 133. Vt ka OSCE-ODIHRi 13. 
novembri 2017. aasta arvamus Poola 
ülemkohut käsitleva seaduse eelnõu 
teatavate sätete kohta (26. septembri 2017. 
aasta seisuga), lk 33.
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19. tuletab meelde, et Euroopa Kohus 
leidis oma 24. juuni 2019. aasta otsuses52, 
et ülemkohtu praegu ametis olevate 
kohtunike pensioniea alandamine on 
vastuolus liidu õigusega ning rikub 
kohtunike ametist tagandamise keelu 
põhimõtet ja seega ka kohtunike 
sõltumatuse põhimõtet, kuna varem, 17. 
detsembril 2018 antud määrusega53 oli 
Euroopa Kohus rahuldanud selles 
küsimuses komisjoni ajutiste meetmete 
võtmise taotluse; märgib, et 21. novembril 
2018 võtsid Poola ametivõimud vastu 
seaduse, millega muudeti ülemkohut 
käsitlevat seadust54, et täita Euroopa Liidu 
Kohtu määrust – see on seni ainus kord, 
kui nad seoses Euroopa Kohtu otsusega 
tühistasid kohtusüsteemi reguleeriva 
õigusraamistiku muudatused;

19. märgib, et Poola ametivõimud 
võtsid vastu ülemkohut käsitleva seaduse 
muudatuse, et täita Euroopa Kohtu 
määrust, mida peetakse tõendiks Poola 
ametivõimude valmisoleku kohta teha 
koostööd ja pidada dialoogi liidu 
asutustega, sealhulgas Euroopa Kohtu 
otsusele reageerimiseks algatatud 
kohtusüsteemi reformi küsimuses, kuigi 
see valdkond jääb liikmesriikide 
ainupädevusse;

_________________
52 Euroopa Kohtu 24. juuni 2019. aasta 
otsus komisjon vs. Poola, C-619/18, 
ECLI:EU:C:2019:531;
53 Euroopa Kohtu 17. detsembri 2018. 
aasta määrus komisjon vs. Poola, 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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