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TEATIS LIIKMETELE

Teema: Petitsioon nr 0569/2018, mille on esitanud Poola kodanik X. X. Poola poliitiku 
vangistuse kohta

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja selgitab, et Poolas on ühte Poola poliitikut üle kahe aasta spionaažis 
kahtlustatuna ilma süüdimõistva kohtuotsuseta vahi all hoitud. Petitsiooni esitaja on seisukohal, 
et kinnipeetav on ilma jäetud õigusest oma mainet kaitsta ning tõendusmaterjali kätte saada ja 
uurida ning lisaks on piiratud tema viibimist kohtuistungitel, kus arutatakse tema vahi all 
viibimise aja pikendamist. 2018. aasta mais pikendas apellatsioonikohus poliitiku 
kinnipidamisperioodi novembrini 2018. Petitsiooni esitaja on seisukohal, et see juhtum on 
poliitiliselt motiveeritud, ning palub ELi institutsioonidel väidetavale liidu aluslepingutes ja 
põhiõiguste hartas nimetatud väärtuste rikkumisele reageerida.

2. Lubatavus

Tunnistatud lubatavaks 5. novembril 2018. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet (kodukorra 
artikli 227 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 16. septembril 2019

Euroopa Komisjoni tähelepanekud 

Arvestades õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse voliniku vastuseid kahele 
parlamendi küsimusele 10. augustil 20161 ja 21. veebruari 20182, on komisjon kõnealuse 
poliitiku juhtumist teadlik. Isik vahistati 2016. aasta mais ja teda on siiani kinni peetud. 
Komisjon on samuti teadlik, et 18. detsembri 2018. aasta kohtuotsusega lubati kõnealuse isiku 
ajutine kinnipidamine lõpetada tingimusel, et ta tasub muu hulgas kautsjoni. Kohtumenetlus on 
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veel pooleli ja kohtuasja viimane arutamine toimus 18. aprillil 2019. 

Järeldus

Vastavalt Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule ei ole Euroopa 
Komisjonil üldisi volitusi sekkuda liikmesriikide igapäevasesse õigusemõistmisse. 
Konkreetsete juhtumite lahendamise eest vastutavad iga liikmesriigi õigusasutused.

Üldisemas plaanis rõhutab komisjon, et ta on jätkuvalt pühendunud ELi õiguse järgimisele ning 
põhiõiguste ja ELi alusväärtuste austamisele ning kavatseb seetõttu ka edaspidi jälgida Poolas 
toimuvaid arenguid.

4. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 23. novembril 2020

Euroopa Komisjoni tähelepanekud 

Arvestades Euroopa Komisjoni voliniku Věra Jourová vastuseid 10. augusti 2016. aasta3 ja 21. 
veebruari 2018. aasta4 kirjalikele küsimustele, on komisjon kõnealuse poliitiku juhtumist 
teadlik. Isik vahistati 2016. aasta mais ja teda on siiani kinni peetud. Komisjon on samuti 
teadlik, et 18. detsembri 2018. aasta kohtuotsusega lubati kõnealuse isiku ajutine kinnipidamine 
lõpetada tingimusel, et ta tasub muu hulgas kautsjoni. Avalikult kättesaadava teabe kohaselt 
lahkus asjaomane isik 23. mail 2019 ajutisest kinnipidamisest. 

Vastavalt Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule ei ole Euroopa 
Komisjonil üldisi volitusi sekkuda liikmesriikide igapäevasesse õigusemõistmisse. 
Konkreetsete juhtumite lahendamise eest vastutavad iga liikmesriigi õigusasutused.

Üldisemas plaanis rõhutab komisjon, et ta on jätkuvalt pühendunud ELi õiguse järgimisele ning 
põhiõiguste ja ELi alusväärtuste austamisele ning kavatseb seetõttu ka edaspidi jälgida Poolas 
toimuvaid arenguid. 

Järeldus 

Euroopa Komisjon jälgib tähelepanelikult arenguid Poolas ja jätkab kindlalt ELi õiguse ja 
väärtuste kaitsmist Poola ning ülejäänud Euroopa Liidu kodanike huvides.
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