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Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Okręgowy w Warszawie (Polen) den
5. september 2018 — straffesag mod VX, WW og XV
(Sag C-563/18)
(2019/C 44/12)
Processprog: polsk
Den forelæggende ret
Sąd Okręgowy w Warszawie

Tiltalte i straffesagen
VX, WW og XV

Præjudicielt spørgsmål
Skal artikel 19, stk. 1, andet afsnit, TEU fortolkes således, at forpligtelsen til at tilvejebringe den nødvendige adgang til
domstolsprøvelse for at sikre en effektiv retsbeskyttelse på de områder, der er omfattet af EU-retten, hvilken forpligtelse
følger af nævnte bestemmelse, er til hinder for bestemmelser, som ødelægger garantierne for en uafhængig disciplinær
procedure for dommere i Polen grundet politisk indflydelse på forløbet af de disciplinære procedurer, og for at der opstår
risiko for, at disciplinærsystemet misbruges til en politisk kontrol af indholdet i retslige afgørelser?

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Najwyższy (Polen) den 20. september 2018 —
A. K. mod Krajowej Radzie Sądownictwa
(Sag C-585/18)
(2019/C 44/13)
Processprog: polsk
Den forelæggende ret
Sąd Najwyższy

Parter i hovedsagen
Sagsøger: A. K.
Sagsøgt: Krajowej Radzie Sądownictwa

Præjudicielle spørgsmål
1) Skal artikel 267, stk. 3, TEUF sammenholdt med artikel 19, stk. 1, og artikel 2 TEU samt artikel 47 i chartret om
grundlæggende rettigheder fortolkes således, at en helt nyetableret afdeling af den øverste domstol i en medlemsstat, som
har kompetencen i forbindelse med en national dommers søgsmål, og som udelukkende skal bestå af dommere, der
vælges af et nationalt organ, der har til opgave at sikre retsvæsenets uafhængighed (det nationale råd for retsvæsenet),
men som på grund af den måde, hvorpå det er blevet sammensat og arbejder, ikke sikrer uafhængighed af den
lovgivende og den udøvende magt, er en uafhængig domstol i EU-rettens forstand?
2) Såfremt det første spørgsmål besvares benægtende: Skal artikel 267, stk. 3, TEUF sammenholdt med artikel 19, stk. 1, og
artikel 2 TEU samt artikel 47 i chartret om grundlæggende rettigheder da fortolkes således, at en ikke-kompetent
afdeling ved den øverste domstol i en medlemsstat, som opfylder de EU-retlige krav til en domstol og hvorved der er
anlagt sag i en EU-retlig tvist, skal undlade at anvende de bestemmelser i den nationale lov, hvoraf det følger, at
afdelingen ikke har kompetence i den pågældende sag?

