
 

Изявление на Изпълнителния борд на Европейската мрежа на съдебните съвети 

(ЕМСС) за реформите в съдебната система в Полша 

ЕМСС следи отблизо ситуацията в Полша и на няколко пъти е призовавала 

изпълнителната власт да спазва независимостта на съдебната власт и да предприеме 

реформи в съдебната система единствено след задълбочено обсъждане  със Съвета на 

съдебната власт и самите съдии
1
.   

В становище, изготвено по искане на Националния съдебен съвет на Полша (Krajowa 

Rada Sadownictwa – KRS), за изготвянето на законопроект, който може да засегне както 

състава, така и функциите на Националния съдебен съвет, Изпълнителния борд на 

ЕМСС заключи, че проектозаконите могат да навредят на независимостта на съдебната 

власт в Полша, както и че няколко области не отговарят на стандартите на ЕМСС. Беше 

отбелязано също така, че тези стандарти не са разработени, за да служат в интерес на 

съдебната власт
2
. Те просто отразяват споделените принципи и ценности на държавите-

членки на ЕС, което гарантира правилно функциониране на демократичната система, 

основано на върховенството на закона.  

Наскоро делегация на ЕМСС проведе среща с група представители на съдебната власт 

на Полша и беше информирана за провежданата съдебна реформа от управляващата 

партия. Законодателните промени, които в момента се обсъждат от правителството, 

включват евентуалното отстраняване от длъжност на всички председатели и заместник-

председатели на общите съдилища и последващо назначаване на нови председатели от 

изпълнителната власт; създаването на дисциплинарни камари, съставени от 

представители на гражданите във Върховния съд и освобождаването от длъжност на 

председателите и значителен брой съдии от Върховния съд. В допълнение има сведения 

за чести атаки срещу съдебната власт в медиите от страна на изпълнителната власт и 

заплахи срещу отделни съдии.  

Изпълнителният борд на ЕМСС е сериозно притеснен от развитието на ситуацията в 

Полша. Бордът иска да отбележи, че ключово изискване за поддържането и 

повишаването на взаимното доверие между съдебните власти в Европейския съюз, като 

основа за взаимно признаване, е независимостта, качеството и ефективността на 

съдебните системи и спазването на върховенството на закона. 

Изпълнителния борд на ЕМСС припомня, че върховенството на закона е в основата на 

Европейския съюз. Спазването на върховенството на закона е предпоставка за 

спазването на всички основни ценности, посочени в договорите, включително 

демократичните и основните права. Спазването и защитата на върховенството на 
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закона е отговорност както на съдебната, така и на другите държавни власти. За 

ефективното запазване на върховенството на закона са необходими независими и 

отчетни съдебни системи. Изпълнителният борд подчертава, че прозрачните и 

безпристрастни съдилища са ключовите институции на независимата съдебна власт. 

 

Изготвено в гр. Брюксел 

26-ти април 2017 г. 


