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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 0569/2018, którą złożył(a) X.X. (Polska), w sprawie pozbawienia 
wolności polskiego polityka

1. Streszczenie petycji

Składający petycję opisuje sytuację, w której znajduje się polski polityk przebywający od ponad 
2 lat w areszcie w Polsce bez wyroku skazującego, pozbawiony wolności pod zarzutem 
szpiegostwa. Zdaniem składającego petycję pozbawiono aresztowanego możliwości obrony 
jego dobrego imienia, zapoznania się z dowodami, a także ograniczono jego obecność na 
rozprawach sądowych dotyczących przedłużenia aresztu. W maju 2018 r. sąd apelacyjny 
przedłużył areszt tymczasowy temu politykowi do listopada 2018 r. Zdaniem składającego 
petycję sprawa ma charakter polityczny. Składający petycję wzywa instytucje unijne do reakcji 
na domniemane naruszenie wartości wynikających z Traktatów oraz Karty praw 
podstawowych.

2. Dopuszczalność

Petycja została uznana za dopuszczalną dnia 5 listopada 2018 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 227 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 16 września 2019 r.

Uwagi Komisji 

Z odpowiedzi komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci na 
dwa pytania poselskie z 10 sierpnia 2016 r.1 i 21 lutego 2018 r.2 wynika, że Komisja jest 
zaznajomiona z powyższą sprawą oraz sytuacją polityka. Osoba ta została aresztowana w maju 
2016 r i od tamtej pory przebywa w areszcie. Komisji znane jest również postanowienie sądu z 
18 grudnia 2018 r, zgodnie z którym aresztowany uzyskał zezwolenie na tymczasowe 

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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opuszczenie aresztu za kaucją i pod innymi warunkami. Sprawa jest obecnie w toku, a 
przesłuchanie miało miejsce 18 kwietnia 2019 r. 

Wniosek

Na podstawie Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
Komisja nie posiada uprawnień ogólnych do podejmowania działań w bieżących sprawach z 
zakresu wymiaru sprawiedliwości w poszczególnych państwach członkowskich. Za 
rozstrzyganie konkretnych spraw odpowiedzialne są organy sądowe państw członkowskich.

Ogólnie rzecz ujmując, Komisja podkreśla swoje stałe zaangażowanie na rzecz przestrzegania 
prawa UE i praw podstawowych oraz wartości, na których opiera się Unia Europejska. 
Zapewnia również, że będzie śledzić rozwój sytuacji w Polsce w tej sprawie.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 23 listopada 2020 r.

Uwagi Komisji 

Z odpowiedzi komisarz Věry Jourovej na pytania pisemne z 10 sierpnia 2016 r.3 i 21 lutego 
2018 r.4 wynika, że Komisja wie o sprawie polityka. Osoba ta została aresztowana w maju 2016 
r. i od tamtej pory przebywała w areszcie. Komisji znane jest również postanowienie sądu z 18 
grudnia 2018 r, zgodnie z którym aresztowany został tymczasowo zwolniony z aresztu za 
kaucją i pod innymi warunkami. Z publicznie dostępnych informacji wynika, że polityk 
wyszedł z aresztu 23 maja 2019 r. 

Na podstawie Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
Komisja nie posiada uprawnień ogólnych do podejmowania działań w bieżących sprawach z 
zakresu wymiaru sprawiedliwości w poszczególnych państwach członkowskich. Za 
rozstrzyganie konkretnych spraw odpowiedzialne są organy sądowe państw członkowskich.

Ogólnie rzecz ujmując, Komisja podkreśla swoje stałe zaangażowanie na rzecz przestrzegania 
prawa UE i praw podstawowych oraz wartości, na których opiera się Unia Europejska. 
Zapewnia również, że będzie śledzić rozwój sytuacji w Polsce w tej sprawie. 

Wniosek 

Komisja będzie nadal uważnie śledzić rozwój sytuacji w Polsce i wciąż jest bardzo 
zaangażowana w obronę prawa i wartości UE w interesie obywateli Polski i pozostałych państw 
Unii Europejskiej.

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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