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Subiect: Petiția nr. 0048/2020, adresată de Wojciech Tomczyk, de cetățenie poloneză, 
privind încălcarea statului de drept și intimidarea cetățenilor de către 
autoritățile poloneze

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă faptul că autoritățile poloneze încalcă constituția și statul de drept și, în 
plus, intimidează cetățenii. El solicită ajutor pentru remedierea situației.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 aprilie 2020. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 8 decembrie 2020

Observațiile Comisiei

Comisia consideră că există un risc clar de încălcare gravă a statului de drept în Polonia. Din 
acest motiv, Comisia a adoptat, la 20 decembrie 2017, o propunere motivată în conformitate cu 
articolul 7 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). Elementul esențial care 
a determinat Comisia să activeze procedura prevăzută la articolul 7 alineatul (1) din TUE a fost 
că efectul cumulat al diferitelor componente ale reformei limitează independența sistemului 
judiciar și încalcă separarea puterilor în stat în Polonia. Conform modelului comun al acestor 
reforme, atât competențele executive, cât și cele legislative pot interfera acum cu întreaga 
structură a sistemului judiciar.

Comisia a adoptat și alte măsuri pentru a proteja statul de drept în Polonia. La 24 iunie și la 
5 noiembrie 2019, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a pronunțat hotărâri definitive în 
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procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor inițiate de Comisie, confirmând faptul că 
legislația poloneză privind reducerea vârstei de pensionare a judecătorilor Curții Supreme și a 
judecătorilor instanțelor de drept comun încalcă legislația UE privind independența sistemului 
judiciar. În plus, la 10 octombrie 2019, Comisia a decis să trimită Polonia în fața Curții de 
Justiție a Uniunii Europene în cadrul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
privind noul regim disciplinar aplicabil judecătorilor, întrucât acest regim subminează 
independența justiției prin faptul că nu oferă garanțiile necesare pentru a-i proteja pe judecătorii 
polonezi de controlul politic. La 8 aprilie 2020, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a hotărât 
că Polonia trebuie să suspende imediat aplicarea dispozițiilor naționale privind competențele 
Camerei disciplinare a Curții Supreme în ceea ce privește cauzele disciplinare referitoare la 
judecători. Această obligație de suspendare se aplică până când Curtea va pronunța hotărârea 
în cadrul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. 

În plus, la 29 aprilie 2020, Comisia a lansat o procedură de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere Poloniei cu privire la noua lege 
privind sistemul judiciar din 20 decembrie 2019, care a intrat în vigoare la 14 februarie 2020. 
Noua lege privind sistemul judiciar subminează independența judiciară a judecătorilor polonezi 
și este incompatibilă cu supremația dreptului UE. În plus, noua lege împiedică instanțele 
poloneze să aplice direct anumite dispoziții ale dreptului UE care protejează independența 
sistemului judiciar și să adreseze Curții de Justiție a Uniunii Europene cereri de decizii 
preliminare cu privire la astfel de chestiuni. Răspunsul oferit de autoritățile poloneze la 
scrisoarea de punere în întârziere nu a răspuns preocupărilor exprimate de Comisie. Legea 
poloneză privind sistemul judiciar continuă să submineze independența judecătorilor polonezi. 
Din acest motiv, la 30 octombrie 2020, Comisia a adoptat a doua etapă a procedurii de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor, și anume un aviz motivat. Guvernul polonez are la 
dispoziție două luni pentru a lua măsurile necesare; în caz contrar, Comisia poate trimite cazul 
în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. Trebuie remarcat faptul că Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene primește, de asemenea, un număr tot mai mare de cereri de decizii 
preliminare din partea instanțelor poloneze, inclusiv din partea Curții Supreme și a Curții 
Administrative Supreme, punând sub semnul întrebării impactul reformelor recente ale justiției 
asupra independenței sistemului judiciar.

Concluzie 

Comisia va continua să urmărească îndeaproape evoluțiile din Polonia și își păstrează 
angajamentul ferm de a susține dreptul și valorile UE în interesul cetățenilor Poloniei și din 
restul Uniunii Europene.


