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ČETIRI EUROPSKE SUDAČKE ORGANIZACIJE TUŽE VIJEĆE EU ZBOG 
NEPOŠTIVANJA PRESUDA SUDA EU O ODLUCI O DEBLOKIRANJU SREDSTAVA 
POLJSKOJ 

 

                  Europa, 28. kolovoza 2022 

 

Četiri glavne europske organizacije sudaca: 

Udruga europskih upravnih sudaca (AEAJ) 

Europska udruga sudaca (EAJ, ogranak  Međunarodne udruge sudaca - IAJ) 

Rechters voor Rechters (Suci za suce) 

Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL) 

 

koju zastupa Carsten Zatschler SC, Emily Egan McGrath BL, odvjetnici, uz pomoć Anne 
Bateman i Maeve Delargy, odvjetnice, Philip Lee LLP, 

 

podnijeli su danas pred Sudom pravde Europske unije (CJEU) tužbu protiv Vijeća EU-a zbog 
njegove odluke da deblokira fondove za oporavak i otpornost Poljske. 

Tužba je zahtjev  za poništenje u skladu s člankom 263. Ugovora o funkcioniranju Europske 
unije (TFEU) protiv Provedbene odluke Vijeća od 17. lipnja 2022., upućene Republici 
Poljskoj, usvojene na temelju Uredbe (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. 
veljače 2021. o uspostavljanju Instrumenta za oporavak i otpornost. 

Svaka od četiri organizacije sudaca ima misiju braniti sudsku neovisnost i nepristranost 
sudaca svugdje u EU; tri od njih imaju članove (udruge) sudaca iz Poljske. Oni tvrde kako 
slijedi:  

Vijeće EU-a odlučilo je deblokirati sredstva EU-a za Poljsku nakon što se ispune tri uvjeta: 
(1) Disciplinsko vijeće Vrhovnog suda morat će se raspustiti i zamijeniti neovisnim sudom; (2) 
mora se reformirati disciplinski režim; (3) suci na koje su utjecale odluke stegovnog vijeća 
imat će pravo na reviziju njihovih predmeta pred novim vijećem. 



 

    

 
Četiri europske organizacije sudaca tvrde da se ovi uvjeti  ne ispunjavaju  što je potrebno za 
osiguranje učinkovite zaštite neovisnosti sudaca i pravosuđa te zanemaruju presude CJEU-a 
o tom pitanju. 

Odluka Vijeća EU-a šteti položaju suspendiranih sudaca u Poljskoj: na primjer, CJEU je 
presudio da poljske suce pogođene nezakonitim disciplinskim postupcima treba odmah vratiti 
na posao, bez odgode ili postupka, dok bi treća prekretnica uvela postupak duži od godinu 
dana s neizvjesnim ishodom. 

Ova odluka također šteti europskom pravosuđu u cjelini i položaju svakog pojedinog 
europskog suca. Svi suci svake pojedine države članice također su europski suci, koji moraju 
primjenjivati pravo EU-a, u sustavu koji se temelji na međusobnom povjerenju. Ako 
pravosuđe jedne ili više država članica više ne nudi jamstva neovisnosti i poštivanja 
temeljnih načela vladavine prava, nedvojbeno je pogođeno cijelo europsko pravosuđe (tzv. 
„učinak prelijevanja”). 

Razlog traženja poništenja odluke Vijeća EU je izričito načelo da se presude Suda Europske 
unije na temu neovisnosti pravosuđa trebaju izvršiti bez odgode i u cijelosti te da institucije 
EU ne mogu ni djelomično postupati nedosljedno s njima. ovom tužbom treba izričiti. Odluka 
Vijeća EU-a krši ovo načelo, jer ne postoji potpuna – tj. bezuvjetna – provedba presuda 
CJEU-a. 

Cilj tužbe je uspostaviti gore navedeno načelo i spriječiti odluku Komisije o deblokadi EU 
fondova za Poljsku dok se presude CJEU-a ne izvrše u cijelosti. 

Zahvaljujemo potpori koju pruža „The Good Lobby Profs“. 


