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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων/Η αναφέρουσα εξηγεί ότι για περισσότερα από δύο έτη Πολωνός πολιτικός 
κρατείται στη φυλακή ως ύποπτος για κατασκοπεία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει καταδικαστική 
απόφαση. Ισχυρίζεται ότι ο κρατούμενος στερείται του δικαιώματός του να υπερασπιστεί τη 
φήμη του, δεν έχει πρόσβαση στα αποδεικτικά στοιχεία ενώ η παρουσία του στις ακροάσεις 
των δικαστηρίων σχετικά με την παράταση της περιόδου κράτησής του έχει περιοριστεί. Τον 
Μάιο του 2018 το Εφετείο αποφάσισε να παρατείνει την κράτηση του πολιτικού μέχρι τον 
Νοέμβριο του 2018. Ο αναφέρων/Η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι η υπόθεση έχει πολιτικά 
κίνητρα και ζητεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να αντιδράσουν στις εικαζόμενες παραβιάσεις 
των αξιών που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Νοεμβρίου 2018. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 227 παράγραφος 6 του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Σεπτεμβρίου 2019

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 

Όπως ανέφερε η Επίτροπος για θέματα Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των φύλων 
στις απαντήσεις της σε δύο κοινοβουλευτικές ερωτήσεις την 10η Αυγούστου 20161 και την 
21η Φεβρουαρίου 20182, η Επιτροπή έχει ενημερωθεί για την περίπτωση του εν λόγω 
πολιτικού που συνελήφθη τον Μάιο του 2016 και έκτοτε κρατείται στη φυλακή. Έχει επίσης 
ενημερωθεί ότι με απόφαση δικαστηρίου της 18ης Δεκεμβρίου του 2018, επετράπη η 
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προσωρινή απελευθέρωση του εν λόγω ατόμου υπό τον όρο, μεταξύ άλλων να καταβάλλει 
εγγύηση. Οι διαδικασίες βρίσκονται εν εξελίξει ενώ στις 18 Απριλίου 2019 πραγματοποιήθηκε 
ακρόαση σχετικά με την υπόθεση. 

Συμπέρασμα

Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή δεν έχει την εξουσία να παρεμβαίνει στην καθημερινή 
απονομή δικαιοσύνης σε μεμονωμένα κράτη μέλη. Οι δικαστικές αποφάσεις για συγκεκριμένες 
υποθέσεις εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των εθνικών δικαστικών αρχών του κάθε κράτους 
μέλους.

Γενικότερα, η Επιτροπή επισημαίνει ότι παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην προάσπιση 
του ενωσιακού δικαίου και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς και των αξιών 
στις οποίες βασίζεται η ΕΕ, ενώ θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις σχετικές εξελίξεις στην 
Πολωνία.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 23 Νοεμβρίου 2020

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 

Όπως ανέφερε η Επίτροπος Jourová σε απαντήσεις της σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις της 
10ης Αυγούστου 20163 και της 21ης Φεβρουαρίου 20184, η Επιτροπή έχει ενημερωθεί για την 
περίπτωση του εν λόγω πολιτικού που συνελήφθη τον Μάιο του 2016 και έκτοτε κρατείται στη 
φυλακή. Η Επιτροπή έχει επίσης ενημερωθεί ότι με απόφαση δικαστηρίου της 18ης 
Δεκεμβρίου του 2018, επετράπη η προσωρινή απελευθέρωση του εν λόγω ατόμου υπό τον όρο, 
μεταξύ άλλων να καταβάλλει εγγύηση. Σύμφωνα με τις δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες το εν 
λόγω άτομο απελευθερώθηκε προσωρινά στις 23 Μαΐου 2019. 

Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή δεν έχει την εξουσία να παρεμβαίνει στην καθημερινή 
απονομή δικαιοσύνης σε μεμονωμένα κράτη μέλη. Η εκδίκαση συγκεκριμένων υποθέσεων 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα των δικαστικών αρχών κάθε κράτους μέλους.

Γενικότερα, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην προάσπιση 
του δικαίου της ΕΕ και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς και των αξιών στις 
οποίες βασίζεται η ΕΕ, και θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις σχετικές εξελίξεις στην Πολωνία. 

Συμπέρασμα 

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στην Πολωνία και 
εξακολουθεί να είναι αυστηρά προσηλωμένη στην προάσπιση του δίκαιου και των αξιών της 
ΕΕ, προς το συμφέρον των πολιτών της Πολωνίας και της υπόλοιπης Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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