
 

 

 

ENCJ valdes paziņojums saistībā ar situāciju Polijā 

 

ENCJ valde ir lielā neizpratnē, uzzinot, ka Polijas parlamenta apakšpalāta un augšpalāta 

pagājušajā nedēļā ir apstiprinājušas divas reformas, kas pagājušajā gadā ir izpelnījušās asu kritiku. 

Turklāt pagājušajā nedēļā parlamentā tika piedāvāts likumprojekts, kas ietekmētu Augstākās 

tiesas sastāvu.  

Pirmais likums, kas tika pieņemts, attiecas uz Polijas Tieslietu padomes reformu. Šo reformu ENCJ 

valde analizēja 2017.gada 30.janvārī, kad tika norādīts uz to, ka nav notikušas jēgpilnas 

konsultācijas ar Polijas Tieslietu padomi; ka šī reforma paredz Padomes locekļu mandāta 

pārtraukšanu; ka Padomes locekļu iecelšana no parlamenta puses neatbilst ENCJ standartiem, un 

ka divu asambleju izveidošana Polijas Tieslietu padomē (pirmo veido 15 parlamenta iecelti 

tiesneši, otrajā iekļauti seši Polijas parlamenta locekļi, Tieslietu ministrs, Valsts galvas pārstāvis, 

Augstākās tiesas priekšsēdētājs un Augstākās Administratīvās tiesas priekšsēdētājs), paredzot, ka 

ikvienam Tieslietu padomes lēmumam jābūt pieņemtam abās asamblejās, piešķir milzīgu lomu 

politiķiem tiesnešu atlasē un karjeras virzībā.  

Otrs likums, ko pieņēmis parlaments, dod Tieslietu ministram sešu mēnešu laikā no jaunā likuma 

spēkā stāšanās pilnvaras atlaist tiesu priekšsēdētājus un aizvietot tos.  

Šie likumi neapšaubāmi veicinās tiesu varas neatkarības sašaurināšanos ar vienlīdz nenovēršamu 

ietekmi uz tiesiskuma samazināšanos.  

Vienlaikus 12.jūlija likumprojekts paredz pašreizējās Augstākās tiesas atlaišanu, uzstājot uz 

tiesnešu pensionēšanos, un dodot Tieslietu ministram rīcības brīvību, nozīmējot tos tiesnešus, 

kas varēs saglabāt amata pilnvaras.  

ENCJ valde uzskata to par ļoti draudīgu situāciju.  

Turklāt ENCJ tās Ģenerālajā Asamblejā Parīzē pieņēma Parīzes deklarāciju, kurā ietverts šāds 

paziņojums:  

“Notikumu attīstība un plānotā tieslietu reforma Polijā turpina raisīt bažas, tā kā tās var nopietni 

apdraudēt valsts varas dalīšanas principu, kas ir vitāli svarīgs tiesiskuma saglabāšanai. ENCJ ir 

vairākkārt atkārtojusi, ka galvenā prasība, lai saglabātu un uzlabotu savstarpēju uzticību starp 

tieslietu institūcijām ES kā pamatu to savstarpējai atzīšanai, ir tieslietu sistēmu neatkarība, 

kvalitāte un efektivitāte, kā arī cieņa pret tiesiskumu”.  

 



Bažas par notikumu attīstību Polijā bijušas tik nopietnas, ka Tieslietu padomes visā Eiropā šīs 

bažas pēdējo mēnešu laikā ir publiski paudušas. Atsevišķus paziņojumus izplatījušas šādu valstu 

Tieslietu padomes:  

Beļģija 

Bulgārija 

Horvātija 

Grieķija 

Īrija 

Itālija 

Latvija 

Lietuva 

Nīderlande 

Portugāle 

Rumānija 

Slovākija 

Slovēnija 

Spānija 

Anglija un Velsa 

Skotija 

 

 

 

Ir īpaši nozīmīgi, lai valdības respektētu tiesu varas neatkarību. Demokrātiska sistēma, kas balstās 

tiesiskumā, var pienācīgi funkcionēt tikai tad, ja ir nodrošināta tiesnešu neatkarība. Turklāt, kā 

ticis skaidri norādīts Parīzes deklarācijā un iepriekšējā ENCJ valdes paziņojumā 2017.gada 

26.aprīlī, tiesnešu neatkarība ir īpaši nozīmīga, lai saglabātu un uzturētu savstarpēju uzticību 

starp tiesu varas iestādēm ES. Tiesnešu neatkarībai ir centrāla un neaizvietojama loma ES tiesību 

ievērošanas nodrošināšanā.  

 

 

Briselē, 2017.gada 17.jūlijā 

 

 


