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Odluka Europskog parlamenta od 27. travnja 2021. o zahtjevu za ukidanje imuniteta 
Zdzisławu Krasnodębskom (2020/2224(IMM))

Europski parlament,

– uzimajući u obzir zahtjev za ukidanje imuniteta Zdzisławu Krasnodębskom od 9. rujna 
2020., koji je podnio predsjednik Općinskog suda za Varšavu-Śródmieście u Varšavi, 
kazneni odjel X, u vezi s kaznenim postupkom pokrenutim protiv njega povodom 
privatne tužbe i koji je objavljen na plenarnoj sjednici 22. listopada 2020.,

– nakon saslušanja Zdzisława Krasnodębskog u skladu s člankom 9. stavkom 6. 
Poslovnika,

– uzimajući u obzir članke 8. i 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske 
unije te članak 6. stavak 2. Akta od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europski 
parlament neposrednim općim izborima,

– uzimajući u obzir presude Suda Europske unije od 21. listopada 2008., 19. ožujka 2010., 
6. rujna 2011., 17. siječnja 2013. i 19. prosinca 2019.1,

– uzimajući u obzir članak 105. stavke 2. i 5. Ustava Republike Poljske:

– uzimajući u obzir članak 5. stavak 2., članak 6. stavak 1. i članak 9. Poslovnika,

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A9-0132/2021),

A. budući da je 23. siječnja 2020. predsjednik kaznenog odjela X Općinskog suda za 
Varšavu-Śródmieście, Poljska, proslijedio zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta 
Zdzisławu Krasnodębskom koji je podnijela privatna stranka zbog određenih izjava 
Zdzisława Krasnodębskog tijekom radijskog intervjua od 1. veljače 2019.; budući da je 
19. veljače 2020. kazneni odjel X Općinskog suda za Varšavu-Śródmieście obaviješten 

1 Presuda Suda od 21. listopada 2008.,  Marra/De Gregorio i Clemente, C 200/07 et C-
201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Presuda Općeg suda od 19. ožujka 2010., 
Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Presuda Suda od 6. rujna 2011., 
Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Presuda Općeg suda od 17. siječnja 2013., 
Gollnisch/Parlament, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.; Presuda Suda od 19. 
prosinca 2019., Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.



da je u pitanje dovedena nadležnost tijela u skladu s člankom 9. stavcima 1. i 12. 
Poslovnika, što utječe na dopuštenost zahtjeva; budući da je 18. svibnja 2020. sud 
zatražio pojašnjenja Ureda glavnog državnog odvjetnika te budući da je u dopisu od 8. 
rujna 2020. Ured glavnog državnog odvjetnika iznio stajalište da je „u slučaju 
pokretanja postupka povodom privatne tužbe u kojem ne sudjeluje državni odvjetnik 
sud tijelo koje je nadležno proslijediti zahtjev privatnog tužitelja za ukidanje imuniteta, 
u skladu s člankom 9. stavcima 1. i 12. Poslovnika Europskog parlamenta” i da pojam 
„nadležno tijelo” treba tumačiti s obzirom na članak 9. stavak 12. Poslovnika; budući da 
su zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta uputila pravosudna tijela u skladu s 
člankom 9. stavkom 12. Poslovnika te budući da u skladu s člankom 9. stavkom 1. 
Poslovnika svaki zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta mora podnijeti „nadležno 
tijelo države članice”, pri čemu ta dva pojma nisu identična;

B. budući da je privatna tužba protiv Zdzisława Krasnodębskog prvotno podnesena 
Općinskom sudu za Krakov-Krowodrzu 6. svibnja 2019.; budući da je 
18. listopada 2019. postupajući po službenoj dužnosti i nakon što je utvrdio da je 
intervju u kojem je sudjelovao Zdzisław Krasnodębski snimljen u radijskom studiju u 
Varšavi, a ne u Krakovu, taj sud utvrdio da nije nadležan za odlučivanje u predmetu te 
je predmet ustupio Općinskom sudu za Varšavu-Śródmieście u Varšavi; 

C. budući da je 1. veljače 2019., tijekom intervjua u jutarnjem radijskom programu, 
Zdzisław Krasnodębski privatnog tužitelja opisao kao „nepoznatog odvjetnika” i 
„gangstera” te tvrdio da se „razbacuje”;

D. budući da je Zdzisław Krasnodębski prilikom iznošenja tih komentara navodno javno 
oklevetao privatnog tužitelja, što je navodno dovelo do toga da je on izgubio povjerenje 
koje mu je potrebno za obavljanje poslovne djelatnosti te budući da ga je ponizio u 
javnosti, što je kazneno djelo u skladu s člankom 212. stavkom 2. poljskog Kaznenog 
zakona;

E. budući da se u članku 8. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije 
ističe da zastupnici u Europskom parlamentu ne mogu biti podvrgnuti nikakvom obliku 
ispitivanja, zadržavanja ili sudskog postupka zbog izraženih mišljenja ili glasovanja pri 
obnašanju svojih dužnosti;

F. budući da se u članku 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije 
navodi da zastupnici u Europskom parlamentu na državnom području svoje države 
uživaju imunitet priznat zastupnicima u parlamentu te države;

G. budući da u skladu s člankom 105. stavcima 2. i 5. poljskog Ustava, od dana objave 
rezultata izbora do dana isteka svojeg mandata, zastupnik ne podliježe kaznenoj 
odgovornosti bez suglasnosti Sejma (donji dom parlamenta) te ne smije biti pritvoren 
niti uhićen bez suglasnosti Sejma, osim u slučajevima kada je zatečen u počinjenju 
kaznenog djela i kada je njegov pritvor nužan za osiguranje nesmetanog tijeka 
postupka;

H. budući da navodna djela nisu povezana s izražavanjem mišljenja ili glasovanjem 
Zdzisława Krasnodębskog pri obnašanju dužnosti u smislu članka 8. Protokola br. 7 o 
povlasticama i imunitetima Europske unije;

I. budući da u ovom slučaju Parlament nije pronašao dokaze o postojanju fumus 



persecutionis, odnosno o činjeničnim elementima koji bi upućivali na to da se 
predmetnim pravnim postupkom nastoji nanijeti šteta političkoj aktivnosti zastupnika, a 
time i Europskom parlamentu; 

J. budući da Parlament ne može preuzeti ulogu suda te da se zastupnik u kontekstu 
postupka ukidanja imuniteta ne može smatrati optuženikom1;

K. budući da je svrha zastupničkog imuniteta zaštititi Parlament i njegove zastupnike od 
pravnih postupaka u vezi s aktivnostima koje se provode pri obavljanju zastupničkih 
dužnosti i koje se od tih dužnosti ne mogu odvojiti;

1. odlučuje ukinuti imunitet Zdzisławu Krasnodębskom;

2. nalaže svojem predsjedniku da odmah proslijedi ovu Odluku i izvješće nadležnog 
odbora nadležnom tijelu Poljske i Zdzisławu Krasnodębskom.

1 Presuda Općeg suda od 30. travnja 2019., Briois/Parlament, T-214/18, 
ECLI:EU:T:2019:266.


