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Преюдициално запитване от Sąd Okręgowy w Warszawie (Полша), постъпило на 5 септември
2018 г. — Наказателно производство срещу VX, WW и XV
(Дело C-563/18)
(2019/C 44/12)
Език на производството: полски
Запитваща юрисдикция
Sąd Okręgowy w Warszawie

Страни в главното производство
VX, WW и XV

Преюдициален въпрос
Трябва ли член 19, параграф 1, втора алинея от Договора за Европейския съюз да се тълкува в смисъл, че произтичащото от
тази разпоредба задължение — а именно, държавите членки да установят правните средства, необходими за осигуряването на
ефективна правна защита в областите, обхванати от правото на Съюза — не допуска наличие на разпоредби, с които
гаранциите за провеждане на независими дисциплинарни производства срещу съдии в Полша се премахват предвид
оказването на политически натиск върху протичането на дисциплинарните производства и възникването на опасност от
използване на системата от дисциплинарни мерки за осъществяване на политически контрол върху съдържанието на
съдебните решения?

Преюдициално запитване от Sąd Najwyższy (Полша), постъпило на 20 септември 2018 г. — A. K./
Krajowa Rada Sądownictwa
(Дело C-585/18)
(2019/C 44/13)
Език на производството: полски
Запитваща юрисдикция
Sąd Najwyższy

Страни в главното производство
Жалбоподател: A. K.
Ответник: Krajowa Rada Sądownictwa

Преюдициални въпроси
1) Трябва ли член 267, трета алинея ДФЕС във връзка с член 19, параграф 1 и член 2 ДЕС, както и с член 47 от Хартата, да
се тълкува в смисъл, че създадената от нищото колегия на съд от последна инстанция на държава членка, която колегия е
компетентна да разглежда делата по искове и жалби на съдии от националните съдилища и в която следва да заседават
единствено съдии, избрани от националния орган, който би следвало да защитава независимостта на съдилищата
(Националният съдебен съвет), но предвид устройствения модел на съставянето му и начина му на работа не предоставя
гаранции за независимост от законодателната и изпълнителната власт, представлява независим съд или независима
юрисдикция по смисъла на правото на Европейския съюз?
2) При отрицателен отговор на първия въпрос, трябва ли член 267, трета алинея ДФЕС във връзка с член 19, параграф 1 и
член 2 ДЕС, както и с член 47 от Хартата, да се тълкува в смисъл, че колегията на съд от последна инстанция на държава
членка, която отговаря на установените в правото на Европейския съюз изисквания към съда и до която е подадена жалба
по свързано с правото на Съюза дело, по което обаче тя няма компетентност, е длъжна да остави без приложение
разпоредбите на националния закон, които изключват нейната компетентност по това дело?

