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Temats: Lūgumraksts Nr. 0569/2018, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais X. X., par 
Polijas politiķa ieslodzīšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs paskaidro, ka Polijas politiķis vairāk nekā divus gadus ir aizturēts 
Polijā aizdomās par spiegošanu, taču bez notiesājoša sprieduma. Lūgumraksta iesniedzējs 
uzskata, ka aizturētajam ir atņemtas tiesības aizstāvēt savu reputāciju, piekļūt un iepazīties ar 
pierādījumiem, turklāt viņam ir ierobežotas iespējas piedalīties tiesas sēdēs saistībā ar viņa 
apcietinājuma perioda pagarināšanu. 2018. gada maijā apelācijas tiesa pieņēma lēmumu par 
politiķa apcietinājuma perioda pagarināšanu līdz 2018. gada novembrim. Lūgumraksta 
iesniedzējs uzskata, ka lieta ir politiski motivēta, un aicina ES iestādes reaģēt uz iespējamiem 
Līgumos un Pamattiesību hartā ietverto principu pārkāpumiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2018. gada 5. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2019. gada 16. septembrī

Komisijas apsvērumi 

Kā norādījis tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisārs 2016. gada 10. augusta1 un 
2018. gada 21. februāra2 atbildēs uz diviem Parlamenta jautājumiem, Komisija ir informēta par 
attiecīgā politiķa lietu. Minētā persona tika apcietināta 2016. gada maijā un kopš tā laika atrodas 
apcietinājumā. Komisija ir informēta arī par to, ka ar tiesas 2018. gada 18. decembra lēmumu 
attiecīgajai personai tika atļauts atstāt īslaicīgās aizturēšanas vietu, inter alia, pret drošības 

1 http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2016-005225-ASW_EN.html
2 http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-007266-ASW_EN.html
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naudu. Tiesvedība vēl nav pabeigta, un uzklausīšana lietā notika 2019. gada 18. aprīlī. 

Secinājums

Atbilstoši Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību 
Komisijai nav vispārēju pilnvaru iejaukties tiesu ikdienas darbā atsevišķās dalībvalstīs. Par 
konkrētu lietu iztiesāšanu ir atbildīgas katras dalībvalsts tiesu iestādes.

Kopumā Komisija uzsver, ka tā joprojām ir stingri apņēmusies ievērot ES tiesību aktus un 
respektēt pamattiesības, kā arī vērtības, uz kurām balstās ES, un turpinās sekot līdzi norisēm 
Polijā šajā jomā.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 23. novembrī

Komisijas apsvērumi 

Kā norādīja komisāre Jourová 2016. gada 10. augusta3 un 2018. gada 21. februāra4 atbildēs uz 
diviem Parlamenta jautājumiem, uz kuriem jāatbild rakstiski, Komisija ir informēta par 
attiecīgā politiķa lietu. Minētā persona tika apcietināta 2016. gada maijā un kopš tā laika atrodas 
apcietinājumā. Komisija ir informēta arī par to, ka ar tiesas 2018. gada 18. decembra lēmumu 
attiecīgajai personai tika atļauts atstāt īslaicīgās aizturēšanas vietu, inter alia, pret drošības 
naudu. Saskaņā ar publiski pieejamu informāciju attiecīgā persona īslaicīgās aizturēšanas vietu 
atstāja 2019. gada 23. maijā. 

Atbilstoši Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību 
Komisijai nav vispārēju pilnvaru iejaukties tiesu ikdienas darbā atsevišķās dalībvalstīs. Par 
konkrētu lietu iztiesāšanu ir atbildīgas katras dalībvalsts tiesu iestādes.

Kopumā Komisija uzsver, ka tā joprojām ir stingri apņēmusies ievērot ES tiesību aktus un 
respektēt pamattiesības, kā arī vērtības, uz kurām balstās ES, un turpinās sekot līdzi norisēm 
Polijā šajā jomā. 

Secinājums 

Komisija turpinās cieši sekot līdzi notikumu gaitai Polijā un ir stingri apņēmusies aizsargāt ES 
tiesību aktus un vērtības Polijas un pārējās Eiropas Savienības iedzīvotāju interesēs.

3 http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2016-005225-ASW_EN.html
4 http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-007266-ASW_EN.html
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