
Warszawa, 08 października 2020 r.       

Pani/Pan Prezes                                             

Sądu Apelacyjnego                                         

(wg rozdzielnika)

Szanowni Państwo Prezesi,

w związku aktualną sytuacją w Republice Białoruś Departament Współpracy Międzynarodowej i 

Praw Człowieka uprzejmie informuje, że zachodzi uzasadniona obawa, iż władze tego państwa mogą 

niekiedy wykorzystywać wymiar sprawiedliwości (w sprawach karnych lub cywilnych) do politycznie 

motywowanego działania na niekorzyść osób zaangażowanych w działalność opozycyjną lub z nią 

powiązanych. W tym kontekście należy odnotować, że niekiedy realizacja zagranicznego wniosku o 

pomoc prawną może wywołać niekorzystne skutki dla objętego nim podmiotu (osoba fizyczna lub 

prawna, np. spółka, fundacja i.t.p.), np. ujawnienie jej majątku, miejsca pobytu, danych osobowych.

Polska, jako demokratyczne państwo prawne (art. 2 Konstytucji), zapewnia wolności i prawa 

człowieka i obywatela (art. 5 Konstytucji) oraz przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego, w 

tym traktatów i norm prawa zwyczajowego dotyczących praw człowieka (art. 9 Konstytucji). W 

związku z tym – w celu ustalenia, czy wykonanie danego wniosku o pomoc prawną pochodzącego z 

Republiki Białoruś lub dotyczącego obywatela Republiki Białoruś nie naruszy ww. podstawowych 

zasad polskiego porządku prawnego – możliwe jest bezpośrednie zwrócenie się do Departamentu 

Wschodniego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (DW.Sekretariat@msz.gov.pl, Al. J. Ch. Szucha 23, 

00-580 Warszawa) o przekazanie informacji, które są w posiadaniu polskich służb dyplomatycznych i 

konsularnych, a które mogą być pomocne przy załatwianiu wniosku, w szczególności dotyczących 

ewentualnego zaangażowania danego podmiotu w działalność opozycyjną na Białorusi.

Uprzejmie proszę Państwa Prezesów o przekazanie powyższej informacji do sądów podległych.

Z wyrazami szacunku

Przemysław Domagała

Zastępca Dyrektora

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw 

Człowieka
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Rozdzielnik:
1. Prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku (e-puap)
2. Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku (e-puap)
3. Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach (e-puap)
4. Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie (e-puap)
5. Prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie (e-puap)
6. Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi (e-puap)
7. Prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu (e-puap)
8. Prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie (e-puap)
9. Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie (e-puap)
10. Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie (e-puap)
11. Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu  (e-puap)

Do wiadomości:
Koordynatorzy ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka (e-mail)
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