
  

 

Warszawa, 27 lutego 2018 r. 

 

Protokół siódmego posiedzenia Senackiego Zespołu Monitorowania Praworządności  

 

27 lutego 2018 r. odbyło się w gmachu Parlamentu RP siódme posiedzenie 

Senackiego Zespołu Monitorowania Praworządności. Dotyczyło ono implementacji  

dyrektywy 2013/48/UE z 22 października 2013 r. w sprawie prawa dostępu do adwokata        

w postępowaniu karnym.
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 Członkowie Zespołu wraz z przybyłymi na spotkanie 

przedstawicielami Naczelnej Rady Adwokackiej, Okręgowej Rady Adwokackiej, Biura 

Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowej Rady Radców Prawnych, Helsińskiej Fundacji 

Praw Człowieka oraz palestry poddali analizie to, czy i w jakim stopniu obecnie 

obowiązujące prawo polskie odzwierciedla postulaty powołanej dyrektywy. Prowadzący 

posiedzenie senator Piotr Zientarski stwierdził, iż brak implementacji owej dyrektywy 

zaprzecza idei realizacji uprawnień konstytucyjnych dla obywateli. 

            Adwokat Radosław Baszuk z Naczelnej Rady Adwokackiej przedstawił stanowisko 

Adwokatury, która: „reaguje z niepokojem na brak prawidłowej implementacji dyrektywy 

2013/48/UE z 22 października 2013 r. w sprawie prawa dostępu do adwokata                         

w postępowaniu karnym. Zaniepokojenie to znalazło swój wyraz między innymi w treści 

uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej Nr 21/2017 z dnia 30 czerwca 2017r. oraz 

rekomendacjach Raportu Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej            

w Warszawie na temat problemu sposobu traktowania osób pozbawionych wolności przez 

funkcjonariuszy Policji i innych służb z 26 czerwca 2017 r.”
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            Zapoznał także zebranych z założeniami dyrektywy, lukami w jej stosowaniu                          

i z rozwiązaniami zapewniającymi prawidłową implementację. A mianowicie: „jak wynika     

z dyrektywy, stosuje się ją do „podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu karnym         

od chwili poinformowania ich przez właściwe organy za pomocą oficjalnego powiadomienia 

lub w inny sposób, o tym, że są podejrzani lub oskarżeni o popełnienie przestępstwa”. 

Nieuzasadnione jest zawężanie zakresu tego prawa w postępowaniu przygotowawczym 

wyłącznie do podejrzanego w rozumieniu art. 71 § 1 k.p.k. ( tj. osobę, co do której wydano 

postanowienie o przedstawieniu zarzutów, albo której bez wydania takiego postanowienia 

postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do czynności przesłuchania w charakterze 

podejrzanego). Poinformowanie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku                 

z podjęciem czynności procesowej (np. zatrzymaniem) powoduje, że mamy już do czynienia     

                                                           
1 Dz.U.UE.L.2013.294.1 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

2013/48/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu 
karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa                    
do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami 
trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności 
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z podejrzanym w rozumieniu dyrektywy. To zaś oznacza konieczność rozciągnięcia jej 

przepisów na tzw. „osoby podejrzane" w rozumieniu k.p.k., czyli takie, które podejrzewa się    

o popełnienie przestępstwa – przypuszcza się, że je popełniły, ale wobec których nie wydano 

jeszcze i nie ogłoszono postanowienia o przedstawieniu zarzutu ani też nie przystąpiono        

do przesłuchania w charakterze podejrzanego. 

Zgodnie z dyrektywą, przyjmując nazewnictwo właściwe kodeksowi postępowania karnego, 

uznać należy, że prawo dostępu do obrońcy, przysługuje nie tylko: (1) oskarżonemu (art. 71 § 

2 k.p.k.) i (2) podejrzanemu w związku z przesłuchaniem w tym charakterze (art. 71 § 1, art. 

301 i art. 313 k.p.k.), czynnością jego okazania (art. 74 § 2 pkt 1 k.p.k.) oraz udziałem           

w oględzinach i eksperymencie procesowym (art. 316 § 1 i 2 k.p.k., art. 317 k.p.k.), (3) 

podejrzanemu, który został pozbawiony wolności w związku z zarzutem popełnienia 

przestępstwa, np. zatrzymany, tymczasowo aresztowany (art. 245 § 1 k.p.k., art. 249 § 5 

k.p.k.), ale także (4) osobie podejrzanej, która została zatrzymana (art. 244 k.p.k., art. 247 

k.p.k.), oraz (5) osobie podejrzanej w związku z czynnością jej okazania (art. 74 § 3 w zw. z § 

2 pkt 1 k.p.k.) lub udziałem w czynności oględzin lub eksperymentu procesowego.       

Stwierdza się: 

Brak transpozycji dyrektywy w zakresie prawa podejrzanego do dostępu do obrońcy.                     

Z Dyrektywy wynika, że w związku z przesłuchaniem podejrzany ma prawo (1) do spotykania 

się na osobności i porozumiewania się z obrońcą, także przed przesłuchaniem, (2) do 

obecności i skutecznego udziału obrońcy w czasie przesłuchania. Udział obrońcy                    

w przesłuchaniu podejrzanego reguluje art. 301 k.p.k. („Na żądanie podejrzanego należy 

przesłuchać go z udziałem ustanowionego obrońcy. Niestawiennictwo obrońcy nie tamuje 

przesłuchania”). Tymczasem zgodnie z przepisami dyrektywy kwestia dostępu podejrzanego 

do obrońcy w związku z przesłuchaniem kształtuje się następująco: 

(1) ma on prawo do każdorazowego przesłuchania z udziałem obrońcy, 

(2) ma on prawo do kontaktu z obrońcą przed przesłuchaniem, 

(3) jeżeli nie ma jeszcze obrońcy, należy umożliwić mu jego ustanowienie lub 

wyznaczyć obrońcę z urzędu oraz umożliwić kontakt – w sytuacji, gdy 

przesłuchanie ma nastąpić bezpośrednio po przedstawieniu zarzutów, organ 

procesowy powinien wstrzymać się na odpowiedni czas z przeprowadzeniem 

czynności przesłuchania, zaś jeżeli podejrzany jest pozbawiony wolności, należy 

dodatkowo zapewnić podejrzanemu i obrońcy możliwość odpowiedniego 

porozumienia się przed przesłuchaniem. 

Konieczna jest także transpozycja przewidzianych w dyrektywie wyjątków od prawa dostępu 

do adwokata i sprecyzowanie, kiedy dopuszczalne jest przesłuchanie podejrzanego bez 

zapewnienia dostępu do obrońcy, w tym przesłuchanie bez udziału obrońcy. Niezbędne przy 

tym jest wskazanie, że w postępowaniu przygotowawczym przesłuchanie bez udziału obrońcy 

następuje na mocy postanowienia prokuratora, na które podejrzanemu przysługuje zażalenie 

do sądu. Należałoby również określić konsekwencje uznania przez sąd, iż niezasadnie 



  

 

ograniczono prawo podejrzanego do dostępu do obrońcy, przede wszystkim kwestię 

dopuszczalności dowodowego wykorzystania wyjaśnień złożonych pod nieobecność obrońcy. 

 

Brak transpozycji dyrektywy w zakresie prawa do dostępu                                                     

do obrońcy w związku z zatrzymaniem i okazaniem osoby podejrzanej.                                                       

Zatrzymanie osoby podejrzanej w trybie art. 244 lub art. 247 k.p.k. należy uznać za czynność 

aktualizującą prawo do dostępu do adwokata. Prawo zatrzymanego do kontaktu z adwokatem 

jest zagwarantowane w art. 245 §1 k.p.k. i w związku z tym dyrektywa nie wywołuje 

konieczności ingerencji ustawodawcy. Osoba podejrzana może być jednak zgodnie                  

z kodeksem postępowania karnego okazywana. Może być poddana czynności oględzin           

lub brać udział w eksperymencie procesowym. To zaś aktualizuje prawo do obecności 

adwokata podczas tej czynności. Tymczasem przepisy k.p.k. w ogóle nie regulują kwestii 

obecności adwokata osoby podejrzanej podczas czynności procesowych z jej udziałem. 

Implementacja dyrektywy stwarza sposobność uporządkowania statusu podejrzanego i osoby 

podejrzanej. Utrzymywanie w k.p.k. rozróżnienia na podejrzanego i osobę podejrzaną wobec 

treści dyrektywy traci uzasadnienie. Zasadne jest przesunięcie momentu uzyskiwania statusu 

podejrzanego z chwili przedstawienia zarzutów na moment podjęcia przez organ procesowy 

pierwszej czynności procesowej wyrażającej wolę ścigania osoby (np. zatrzymania).  

Brak transpozycji dyrektywy w zakresie zrzeczenia się prawa do kontaktu z obrońcą. 

Dyrektywa normuje szczegółowe zasady zrzeczenia się prawa dostępu do obrońcy. Zrzeczenie 

to jest dopuszczalne pod warunkiem uprzedniego pouczenia o treści prawa oraz 

konsekwencjach zrzeczenia. Samo zrzeczenie powinno być dokonane w sposób dobrowolny      

i jednoznaczny oraz mieć formę oświadczenia pisemnego lub ustnego – utrwalonego               

w protokole. Zrzeczenie, o czym należy pouczyć, jest odwołalne w każdym momencie 

postępowania. 

Brak transpozycji dyrektywy w zakresie poufności kontaktów z adwokatem.            

Dyrektywa podkreśla znaczenie zasady poufności porozumiewania się oskarżonego                  

z obrońcą. Gwarantuje prawo do spotykania się z obrońcą „na osobności”. Czasowym 

odstępstwem od stosowania praw przewidzianych dyrektywą może być zatem nie tylko 

całkowite wyłączenie możliwości porozumiewania się oskarżonego z obrońcą, ale także 

wprowadzenie na pewien czas nadzoru organu procesowego, polegającego np. na obecności 

osoby upoważnionej przez organ procesowy. W konsekwencji, ograniczenie poufności 

kontaktów z adwokatem powinno spełniać wymagania określone w dyrektywie, a zatem        

na postanowienie prokuratora o zastrzeżeniu kontroli korespondencji lub o zastrzeżeniu 

obecności podczas spotkania z obrońcą oraz na decyzję zatrzymującego o zastrzeżeniu jego 

obecności podczas spotkania zatrzymanego z adwokatem, powinno przysługiwać zażalenie    

do sądu.”
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           Przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, dr Marek Łukaszuk,             

mec. Michał Hara i mec. Marcin Mrowicki, poinformowali o działaniach Biura w kwestii 

implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE. Podzielili się 

spostrzeżeniami co do zgodności uregulowań karnoprocesowych z przepisami dyrektywy 

2013/48/UE, zaczerpniętymi z wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama 

Bodnara do Ministra Sprawiedliwości w sprawie prawa osoby zatrzymanej do pomocy 

prawnej: „występuje istotna różnica między dyrektywą 2013/48/UE a prawem polskim co do 

zakresu pojęcia oskarżony i podejrzany. Zgodnie z art. 2 ust. 1 dyrektywy 2013/48/UE, stosuje 

się ją do podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu karnym od chwili poinformowania 

ich przez właściwe organy państwa członkowskiego, za pomocą oficjalnego powiadomienia 

lub w inny sposób, o tym, że są podejrzani lub oskarżeni o popełnienie przestępstwa, 

niezależnie od tego, czy zostali pozbawieni wolności. W niektórych więc sytuacjach status ten 

posiadać będzie osoba mająca procesowy status „osoby podejrzanej” w rozumieniu polskiego 

Kodeksu postępowania karnego. Status podejrzanego i związane z nim prawo do adwokata 

przysługuje również, jak wynika z art. 2 ust. 3 dyrektywy 2013/48/UE świadkowi, który w toku 

przesłuchania zaczyna dostarczać informacji obciążających siebie. W tej sytuacji, zgodnie      

z punktem 21 preambuły należy natychmiast przesłuchanie zawiesić, aby umożliwić osobie 

przesłuchiwanej skorzystanie z uprawnień przewidzianych w dyrektywie. Nie sposób w tym 

kontekście również pominąć faktu, że w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, 

osoba podejrzana jest podmiotem, któremu przysługuje prawo do obrony zagwarantowane     

w art. 42 ust. 2 Konstytucji RP. Trybunał podzielił pogląd Sądu Najwyższego, że „nie 

formalne postawienie zarzutu popełnienia przestępstwa, lecz już pierwsza czynność organów 

procesowych skierowana na ściganie określonej osoby czyni ją podmiotem prawa                 

do obrony”.  

 

Po drugie, implementacja dyrektywy 2013/48/UE stanowi dobry pretekst do przyjrzenia się 

polskim rozwiązaniom karnoprocesowym w zakresie, czy gwarantują efektywny dostęp         

do adwokata lub radcy prawnego osobie podejrzanej w sposób zgodny z dyrektywą.            

Dla przykładu, przepisy polskiego Kodeksu postępowania karnego w ogóle nie regulują 

kwestii obecności adwokata osoby podejrzanej podczas czynności z jej udziałem (art. 74 § 3 

k.p.k.). Ponieważ jednak okazanie osoby podejrzanej wymaga jej udziału w tej czynności, 

aktualizuje się w tym przypadku prawo do obecności podczas tej czynności jej adwokata    

(art. 3 ust. 3 lit. C dyrektywy2013/48/UE). Dodatkowo, wątpliwości budzi brak precyzyjnego 

uregulowania możliwości przeprowadzenia przez podejrzanego konsultacji z obrońcą przed 

pierwszym przesłuchaniem w ramach instytucji przedstawienia zarzutów. Wynikająca z art. 

313 § 1 k.p.k., konieczność niezwłocznego przesłuchania podejrzanego po ogłoszeniu mu 

postanowienia o przedstawieniu zarzutów przy braku podstaw prawnych umożliwiających 

odbycie konsultacji z obrońcą przed przystąpieniem do przesłuchania, stanowi naruszenie 

wynikającego z art. 3 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2013/48/UE prawa dostępu do adwokata „przed 

przesłuchaniem”. Możliwość przesłuchania z udziałem obrońcy, ale jedynie już 

„ustanowionego” w sprawie przewiduje co prawda art. 301 k.p.k., ale również on nie daje 

podstaw do konsultacji przed przystąpieniem do przesłuchania. 

  



  

 

Po trzecie, art. 4 dyrektywy 2013/48/UE gwarantuje poufność kontaktów podejrzanego        

lub oskarżonego z ich adwokatem lub radcą prawnym zarówno w czasie spotkań, 

prowadzenia korespondencji, rozmów telefonicznych oraz innych form porozumiewania się, 

dozwolonych z mocy prawa krajowego. Czasowe odstępstwa od tego, zgodnie z art. 3 ust. 5     

i 6 dyrektywy 2013/48/UE, możliwe są tylko z ważnych powodów. Tymczasem, przepisy art. 

245 § 1 k.p.k. oraz art. 73 § 2 k.p.k. przewidują możliwość zastrzeżenia nadzoru 

porozumiewania się osoby podejrzanej lub oskarżonego z obrońcą. Brak implementacji 

dyrektywy w tym zakresie jest równoznaczny z pozbawieniem się przez prawodawcę 

możliwości wprowadzenia czasowych ograniczeń w dostępie do adwokata, na które 

wyjątkowo pozwalają przepisy dyrektywy.  

 

Po czwarte, istnieje konieczność zachowania wymagań określonych w art. 8 ust. 2 dyrektywy 

2013/48/UE, a zatem określenie, że przesłuchanie bez udziału obrońcy następuje na mocy 

postanowienia prokuratora, na które podejrzanemu przysługuje zażalenie do sądu. 

Należałoby również określić konsekwencje uznania przez sąd, iż niezasadnie ograniczono 

prawo podejrzanego do dostępu do obrońcy, przede wszystkim kwestię niedopuszczalności 

dowodowego wykorzystania wyjaśnień złożonych pod nieobecność obrońcy. Z praktycznego 

punktu widzenia celowe wydaje się określenie minimalnego i maksymalnego czasu, na jaki 

dopuszczalne byłoby wstrzymanie czynności w oczekiwaniu na obrońcę.  

 

Po piąte, do tej pory nie wdrożono postanowień art. 10 dyrektywy 2013/48/UE, w tym 

przewidzianego w ust. 4 obowiązku poinformowania osoby podlegającej europejskiemu 

nakazowi aresztowania o prawie ustanowienia adwokata w państwie członkowskim 

wydającym nakaz. Nie przewidziano również przepisów pozwalających na efektywne 

skorzystanie z prawa do ustanowienia adwokata w państwie wydania nakazu.  

Konieczne jest także zagwarantowanie efektywnego trybu pouczenia podejrzanego                   

i oskarżonego o prawie dostępu do obrońcy w toku całego postępowania. Celowe może 

okazać się wprowadzenie mechanizmu „odświeżania” pouczenia wraz z zaawansowaniem 

procesu i jego przechodzeniem do kolejnych etapów.                                                           

Nadto, co istotne, zwrócono uwagę na brak sądowej kontroli postanowień prokuratora            

o zastrzeżeniu kontroli korespondencji, o zastrzeżeniu jego obecności podczas spotkania 

zatrzymanego z adwokatem oraz decyzji zatrzymującego o zastrzeżeniu jego obecności 

podczas spotkania zatrzymanego z adwokatem (art. 73 § 2 i 3 oraz art. 245 § 1 k.p.k.). 

Powyższe ograniczenie poufności kontaktów oskarżonego i podejrzanego z obrońcą, na mocy 

powołanych przepisów, powinno spełniać wymagania określone w art. 8 ust. 2 dyrektywy 

2013/48/UE, a zatem na powyższe decyzje przysługiwać powinno zażalenie do sądu. W tym 

zakresie konieczna jest więc zmiana art. 73 i 245 k.p.k. Kontrola samego zatrzymania             

w ramach art. 246 § 1 k.p.k. została uznana za niewystarczającą. W zakresie art. 73 § 4 k.p.k. 

„celowe wydaje się wprowadzenie nakazu niezwłocznego rozpoznania zażalenia, w bardzo 

krótkim czasie”. Kontrola postanowienia po okresie, na jaki zastrzeżono obecność przy 

kontaktach oskarżonego z obrońcą, z punktu widzenia skutecznej realizacji prawa do obrony 

nie ma bowiem żadnego sensu.  



  

 

Wreszcie, uzasadnione byłoby doprecyzowanie obowiązujących przepisów poprzez wskazanie, 

że zatrzymany może kontaktować się z adwokatem także korzystając z aparatu telefonicznego. 

Obecne brzmienie art. 245 § 1 k.p.k. może w praktyce prowadzić do sytuacji, w których          

w zależności od zaplecza techniczno-organizacyjnego bądź stanowiska organu dokonującego 

zatrzymania, możliwość realizacji prawa do kontaktu z adwokatem nie będzie identyczna. 

Pozostawienie zaś w gestii organów zatrzymujących rozstrzygnięcia o sposobie realizacji 

prawa do kontaktu z adwokatem „w dostępnej formie" jest wysoce niepożądane i może 

niewystarczająco zabezpieczać interesy zatrzymanych. Należy podkreślić, że zatrzymanemu 

przysługuje prawo do obrony, zaś efektywna realizacja prawa do kontaktu z adwokatem jest 

niezbędna także z uwagi na to, że moment zatrzymania w większości przypadków poprzedza 

późniejsze przedstawienie zatrzymanemu zarzutu popełnienia przestępstwa. W praktyce 

zdarzają się przypadki, gdy ze względu na brak formalnego statusu podejrzanego, 

zatrzymanym odmawia się skorzystania z gwarancji procesowych przynależnych osobom, 

mającym już status podejrzanego. Zatrzymany może nie mieć pewności co do tego, w jakim 

charakterze będzie przesłuchiwany - świadka, czy podejrzanego - a co bardziej istotne,          

od jakich okoliczności będzie to uzależnione. Na jego sytuację w istotny sposób wpłynąć może 

zakres informacji, jakie przekaże w trakcie nieformalnego tzw. rozpytania. Z perspektywy 

osoby zatrzymanej, zatrzymaniu towarzyszy ogromna niepewność i presja psychiczna z nim 

związana, a co za tym idzie niezdolność do właściwej i rzetelnej oceny własnego położenia.    

Z tego względu konieczne jest istnienie realnej możliwości kontaktu i rozmowy z adwokatem. 

Zatrzymany potrzebuje bowiem pomocy podmiotu niezależnego od organu dokonującego 

zatrzymania, organów ścigania i sądu, potrzebuje kontaktu z osobą, która dobrze poinformuje 

go o jego prawach i obowiązkach, której będzie mógł zaufać. Jedynie wtedy, kiedy 

zatrzymanemu zapewni się zapoznanie się z poradą prawną odnoszącą się do całokształtu 

skutków, które może nieść dla niego sprawa - nie tylko tych krótkoterminowych - może on 

realizować swoje prawo do obrony zgodnie ze swoim rzeczywistym interesem procesowym.”
4
  

            Zdaniem Agaty Stajer z Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej 

prawo dostępu do adwokata musi być realne, tzn. w momencie żądania przez zatrzymanego 

takiego dostępu, dyżurny w komisariacie Policji powinien udostępnić mu listę adwokatów. 

Należałoby wprowadzić podobne postanowienie. Nadto oskarżony, którego nie stać              

na obrońcę, może wnosić o wyznaczenie obrońcy z urzędu. Podobnie, dzięki nowelizacji 

k.p.k. z dnia 27 września 2013 r. ( Dz.U. 2013, poz. 1247), rzecz się miała w przypadku 

podejrzanego. W 2016 roku została ona uchylona, a teraz, zgodnie z art. 3 dyrektywy, można 

byłoby ją przywrócić. Kolejny postulat dotyczy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości       

z 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach 

podejrzanego. Napisane hermetycznym, prawnym, mało czytelnym językiem stwarza 

możliwość zmiany legislacyjnej pod kątem uproszczenia wzoru. Należałoby również 

zabezpieczać kontakt osób zatrzymanych i podejrzanych z funkcjonariuszami Policji dla 

zapewnienia kontroli sądowej. Ostatni postulat, wymieniony przez panią adwokat, obejmuje 

modyfikację art. 79 § 1 k.p.k.. Osoby dobrowolnie poddające się karze albo skazaniu bez 
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rozprawy powinny posiadać obligatoryjnie obrońcę, co zapewni im pełną informację o ich 

sytuacji prawnej.  

            Barbara Grabowska-Moroz z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zapoznała 

zebranych z trzema rodzajami rekomendacji, adresowanymi do różnych podmiotów, w jaki 

sposób należałoby tę dyrektywę implementować. Konieczna jest zmiana prawa, by stworzyć 

chociażby procedury ograniczenia prawa do obrońcy oraz skuteczne pouczenie o prawach 

osoby podejrzanej, a także osoby przesłuchiwanej w charakterze świadka, iż może ona 

skorzystać z pomocy pełnomocnika. Pani Grabowska-Moroz zauważyła, że występuje 

problem z poufnością kontaktów z obrońcą. Polskie prawo przewiduje pewne ograniczenia,     

a kwestia reorganizacji posterunków Policji w celu zapewnienia tej poufności wiele by 

rozwiązała. Helsińska Fundacja Praw Człowieka rekomenduje zapewnienie list obrońców                        

na posterunkach, bezwzględny obowiązek nagrywania w razie braku obrońcy oraz działania 

edukacyjne (również względem obywateli).   

            Adwokat Aleksander Krysztofowicz, członek Okręgowej Rady Adwokackiej, 

podkreślił, że standard dyrektywy to także jej preambuła. Mowa w niej o ochronie 

podejrzanego, polegającej na możliwości odmowy przez niego- w każdej chwili- odpowiedzi 

na pytania. Chroni to podejrzanego przed samooskarżeniem. Zwrócił również uwagę                   

na niejasności w kwestii pozyskiwania dowodu z wyjaśnień osoby podejrzanej lub mogącej 

być podejrzaną. Wynikają one z niemożności uznania dowodu za niedopuszczalny wyłącznie 

na tej podstawie, że został uzyskany z naruszeniem przepisów postępowania. 

            W konkluzji, zaproszeni adwokaci zaznaczyli, iż chodzi o systemowe zapewnienie 

odpowiedniego instrumentarium prawnego, dającego zatrzymanym, którzy mają ogłoszony 

zarzut, możliwość skorzystania z pomocy obrońcy lub rezygnacji z niej. Należałoby także 

zabezpieczyć prawo świadka do pełnomocnika. Ów świadek, który w konsekwencji może też 

stać się podejrzanym, tylko w postępowaniu karnym ma takie prawo, inne procedury nie 

przewidują instytucji pełnomocnika dla świadka. Wreszcie, co ważne, gwarancja dostępu      

do adwokata ma być jednocześnie gwarantem wolności od tortur.  

 

                                                                                                                         (BSS-AD) 

 

             


