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21. tuletab meelde, et Euroopa Kohus 
tegi 19. novembril 2019 vastuseks Poola 
ülemkohtu, täpsemalt ülemkohtu 
tööõiguse ja sotsiaalkindlustuse koja 
(edaspidi „tööõiguse koda“) 
eelotsusetaotlusele, mis puudutas 
distsiplinaarkoda, otsuse56, milles 
märgitakse, et liikmesriikide kohtutel on 
kohustus eirata liikmesriikide õiguse 
sätteid, millega jäetakse juhtudel, mille 
puhul võib kohaldada liidu õigust, 
pädevus kohtuasja arutamiseks organile, 
mis ei vasta sõltumatuse ja erapooletuse 
nõuetele;

välja jäetud

_________________
56 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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22. märgib, et eelotsusetaotluse 
esitanud ülemkohus (tööõiguse koda) 
järeldas seejärel oma 5. detsembri 
2019. aasta otsuses57, et distsiplinaarkoda 
ei täida sõltumatule ja erapooletule 
kohtule esitatud nõudeid Poola ja 
Euroopa Liidu õiguse tähenduses, ning et 
ülemkohus (tsiviilkoda, kriminaalkoda ja 
tööõiguse koda) võttis 23. jaanuaril 
2020. aastal vastu resolutsiooni58, milles 
rõhutatakse, et distsiplinaarkoda ei saa 
sõltumatuse puudumise tõttu käsitleda 
kohtuna ning seetõttu ei saa selle otsuseid 
lugeda nõuetekohaselt ametisse nimetatud 
kohtu otsusteks; märgib tõsise murega, et 
Poola ametivõimud on teatanud, et 
nimetatud otsustel ei ole seoses 
distsiplinaarkoja ja uue kohtute nõukogu 
jätkuva toimimisega õiguslikku tähendust 
ning et 20. aprillil 2020 kuulutas 
konstitutsioonikohus ülemkohtu 
resolutsiooni põhiseaduse vastaseks59, 
millega on Poolas tekitatud ohtlik 
kohtuvõimu duaalsus ning rikutakse 
avalikult liidu õiguse ülimuslikkust ja 
eelkõige Euroopa Liidu lepingu artikli 19 
lõiget 1, nagu seda on tõlgendanud 
Euroopa Kohus, kuna takistatakse 
Euroopa Kohtu 19. novembri 2019. aasta 
otsuse mõjusust60 ja kohaldamist Poola 
kohtute poolt61;

22. märgib, et konstitutsioonikohtu 
otsuses on selgitatud ülemkohtu 
distsiplinaarkoja üle tekkinud poleemikat 
ja välistatud kohtuvõimu duaalsuse 
tekkimise oht Poolas;

_________________
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57 Ülemkohtu 5. detsembri 2019. aasta 
otsus, III PO 7/19.
58 Ülemkohtu tsiviilkoja, kriminaalkoja ja 
tööõiguse koja 23. jaanuari 2020. aasta 
resolutsioon, BSA I-4110-1/2020.
59 Konstitutsioonikohtu 20. aprilli 2020. 
aasta otsus, U 2/20.
60 Veneetsia komisjoni ning Euroopa 
Nõukogu inimõiguste ja õigusriigi 
küsimuste peadirektoraadi 16. jaanuari 
2020. aasta kiireloomuline ühisarvamus, 
punkt 38.
61 Veneetsia komisjoni ning Euroopa 
Nõukogu inimõiguste ja õigusriigi 
küsimuste peadirektoraadi 16. jaanuari 
2020. aasta kiireloomuline ühisarvamus, 
punkt 38.
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23. võtab teadmiseks Euroopa Kohtu 8. 
aprilli 2020. aasta määruse62, milles 
nõutakse, et Poola peab viivitamatult 
peatama distsiplinaarkoja volitusi 
käsitlevate siseriiklike õigusnormide 
kohaldamise, ja kutsub Poola ametivõime 
üles määrust kiiresti täitma; kutsub Poola 
ametivõime üles seda määrust täielikult 
täitma ja palub komisjonil esitada 
Euroopa Kohtule täiendava taotluse, 
milles nõutakse jätkuva rikkumise korral 
trahvi määramist; palub komisjonil 
kiiresti alustada rikkumismenetlust seoses 
erakorralise koja volitusi käsitlevate 
siseriiklike õigusnormidega, sest 
erakorralise koja koosseisu puhul 
esinevad samasugused puudused nagu 
distsiplinaarkoja puhulgi;

23. võtab teadmiseks Euroopa Kohtu 8. 
aprilli 2020. aasta määruse, milles 
nõutakse, et Poola peab viivitamatult 
peatama ülemkohtu distsiplinaarkoja 
volitusi käsitlevate siseriiklike 
õigusnormide kohaldamise; võtab 
teadmiseks Poola ametivõimude esitatud 
teabe kohtuotsuse õigeaegse rakendamise 
kohta tähtaja jooksul seoses ülemkohtu 
esimese esimehe kohusetäitja määrusega 
nr 55/2020 Euroopa Kohtu otsuse täitmise 
kohta;

_________________
62 Euroopa Kohtu 8. aprilli 2020. aasta 
määrus komisjon vs. Poola, C-791/19 R, 
ECLI:EU:C:2020:277.
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