
 
Komisja Europejska wszczyna postępowanie przeciwko Polsce w związku ze
środkami dotyczącymi sądownictwa
 
Bruksela, 29 lipca 2017 r. 

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa
członkowskiego przeciwko Polsce, przesyłając wezwanie do usunięcia uchybienia w
następstwie opublikowania w Dzienniku Ustaw w piątek 28 lipca br. ustawy – Prawo o
ustroju sądów powszechnych.

Władze polskie mają miesiąc na odpowiedź na wezwanie do usunięcia uchybienia.

Główne zastrzeżenie prawne Komisji w odniesieniu do ustawy dotyczy dyskryminacji ze względu na
płeć z powodu wprowadzenia odmiennego wieku przejścia w stan spoczynku dla kobiet (60 lat) i
mężczyzn (65 lat) sprawujących urząd sędziowski. Jest to sprzeczne z art. 157 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i dyrektywą 2006/54 w sprawie równości płci w dziedzinie
zatrudnienia. W wezwaniu do usunięcia uchybienia Komisja wyraża również obawę, że uprawnienie
Ministra Sprawiedliwości do przedłużania kadencji sędziów, którzy osiągnęli wiek emerytalny, jak
również do odwoływania i powoływania prezesów sądów podważy niezależność polskich sądów (zob.
art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) w związku z art. 47 Karty praw podstawowych Unii
Europejskiej). Nowe przepisy umożliwiają Ministrowi Sprawiedliwości wywieranie wpływu na
poszczególnych sędziów sądów powszechnych, w szczególności poprzez mało precyzyjne kryteria
przedłużania ich kadencji, co podważa zasadę nieusuwalności sędziów. Ustawa obniża wiek emerytalny,
lecz jednocześnie umożliwia Ministrowi Sprawiedliwości przedłużenie mandatu sędziów nawet o dziesięć
lat w przypadku kobiet i pięć lat w przypadku mężczyzn. Ponadto nie określono ram czasowych, w
jakich Minister Sprawiedliwości ma podjąć decyzję o przedłużeniu mandatu, co daje Ministrowi
możliwość wywierania wpływu na sędziów przez cały czas pozostały do wygaśnięcia ich mandatu.

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans przesłał wczoraj pismo do Ministra Spraw
Zagranicznych, ponownie zapraszając go oraz Ministra Sprawiedliwości na spotkanie w Brukseli w
dogodnym dla nich terminie, aby powrócić do dialogu. Jak stwierdził w kontekście dialogu na temat
praworządności: Komisja nadal wyciąga rękę do władz polskich, mając nadzieję na konstruktywny
dialog.

Kolejne kroki
W przesłanym przez Komisję wezwaniu do usunięcia uchybienia zwrócono się do polskiego rządu o
udzielenie odpowiedzi w terminie jednego miesiąca. Po zbadaniu odpowiedzi Polski albo jeżeli w
podanym terminie nie wpłyną żadne uwagi, Komisja może wydać uzasadnioną opinię, co byłoby drugim
etapem postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Kontekst

W środę 26 lipca kolegium komisarzy postanowiło wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia
zobowiązaniom państwa członkowskiego niezwłocznie po opublikowaniu ustawy – Prawo o ustroju
sądów powszechnych. Ustawę opublikowano 28 lipca.

Postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego to kolejny krok, odrębny
wobec trwającego dialogu na temat praworządności rozpoczętego przez Komisję w styczniu 2016 r.
oraz uzupełniającego go zalecenia w sprawie praworządności wydanego w dniu 26 lipca. Praworządność
jest jedną ze wspólnych wartości, na których opiera się Unia Europejska. Jest ona zapisana w art. 2
Traktatu o Unii Europejskiej. Komisja Europejska, wraz z Parlamentem Europejskim i Radą, odpowiada,
zgodnie z Traktatami, za gwarantowanie przestrzegania praworządności jako podstawowej wartości
Unii i zapewnienie poszanowania prawa, wartości i zasad UE. Wydarzenia w Polsce skłoniły Komisję
Europejską do podjęcia w styczniu 2016 r. dialogu z polskim rządem zgodnie z ramami na rzecz
umocnienia praworządności. Procedura dotycząca ram praworządności – wprowadzona przez Komisję w
dniu 11 marca 2014 r. – obejmuje trzy etapy (zob. rysunek w załączniku 1). Cały proces opiera się na
stałym dialogu Komisji z danym państwem członkowskim. O jego wynikach Komisja na bieżąco i
dokładnie informuje Parlament Europejski i Radę.

 

Załącznik I – Ramy na rzecz umocnienia praworządności

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-2170_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2161_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-62_pl.htm


 

Załącznik II – Artykuł 7 Traktatu o Unii Europejskiej
1.   Na uzasadniony wniosek jednej trzeciej Państw Członkowskich, Parlamentu Europejskiego lub
Komisji Europejskiej, Rada, stanowiąc większością czterech piątych swych członków po uzyskaniu
zgody Parlamentu Europejskiego, może stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia
przez Państwo Członkowskie wartości, o których mowa w artykule 2. Przed dokonaniem takiego
stwierdzenia Rada wysłuchuje dane Państwo Członkowskie i, stanowiąc zgodnie z tą samą procedurą,
może skierować do niego zalecenia.

Rada regularnie bada, czy powody dokonania takiego stwierdzenia pozostają aktualne.

2.   Rada Europejska, stanowiąc jednomyślnie na wniosek jednej trzeciej Państw Członkowskich lub
Komisji Europejskiej i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, może stwierdzić, po wezwaniu
Państwa Członkowskiego do przedstawienia swoich uwag, poważne i stałe naruszenie przez to Państwo
Członkowskie wartości, o których mowa w artykule 2.

3.   Po dokonaniu stwierdzenia na mocy ustępu 2, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może
zdecydować o zawieszeniu niektórych praw wynikających ze stosowania Traktatów dla tego Państwa
Członkowskiego, łącznie z prawem do głosowania przedstawiciela rządu tego Państwa Członkowskiego
w Radzie. Rada uwzględnia przy tym możliwe skutki takiego zawieszenia dla praw i obowiązków osób
fizycznych i prawnych.

Obowiązki, które ciążą na tym Państwie Członkowskim na mocy Traktatów, pozostają w każdym
przypadku wiążące dla tego Państwa.

4.   Rada może następnie, stanowiąc większością kwalifikowaną, zdecydować o zmianie lub uchyleniu
środków podjętych na podstawie ustępu 3, w przypadku zmiany sytuacji, która doprowadziła do ich
ustanowienia.
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5.   Zasady głosowania, które do celów niniejszego artykułu stosuje się do Parlamentu Europejskiego,
Rady Europejskiej i Rady, określone są w artykule 354 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Kontakty z mediami:
Mina ANDREEVA (+32 2 299 13 82)
Tim McPHIE (+ 32 2 295 86 02)

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail
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