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PODZIĘKOWANIA

Niniejszą publikację opracowano przy wsparciu finansowym programu Unii
Europejskiej: „Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych”. Za treść niniejszej
publikacji wyłączną odpowiedzialność ponosi Irish Council for Civil Liberties
Limited (Irlandzka Rada Wolności Obywatelskich) – beneficjent wdrażający – i
opinie w niej wyrażone nie są tożsame z poglądami Komisji Europejskiej. Irish
Council for Civil Liberties Limited wyraża szczególne podziękowania za wiedzę, jaką
podczas opracowywania tych zasobów podzielili się członkowie Grupy Wysokiej
Rangi Ekspertów ds. dostępu do adwokata.
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1. WPROWADZENIE DO MODELU
PODRĘCZNIKASZKOLENIOWEGO
1.1

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Model ten jest przeznaczony do użytku specjalistów w Państwach Członkowskich
Unii Europejskiej. Niniejszy podręcznik posiada taką samą strukturę i treść co
irlandzki podręcznik szkoleniowy dotyczący prawa dostępu do adwokata, dostępny
na stronie internetowej www.eujusticia.net.
Aby podręcznik ten był przydatny w różnych jurysdykcjach, w każdym Państwie
Członkowskim konieczne jest dodanie rozdziałów dotyczących tego kraju, w
oparciu o konkretne precedensy i przepisy tego Państwa Członkowskiego.
Rozdziały wymagające dodania takiej informacji zaznaczono kolorem w szarym
polu i podano dodatkowe wyjaśnienia odnośnie sposobu, w jaki należy je
opracować w przypadku konkretnego Państwa Członkowskiego. Prosimy pamiętać
o konieczności dostosowania tekstu w szarym polu do krajowego kontekstu.
W celu zrozumienia sposobu, w jaki dostosowano orzecznictwo do Dyrektywy w
Irlandii, należy zapoznać się z odpowiednim podręcznikiem szkoleniowym dla
Irlandii; dostarczy on odpowiednich odniesień podczas przygotowywania zasobów
szkoleniowych dla danego kraju.

1.2 WPROWADZENIE
Celem tego modelu podręcznika szkoleniowego jest dostarczenie specjalistom
praktycznych, dostosowanych i dostępnych zasobów, aby pomóc im w interpretacji
i stosowaniu postanowień Dyrektywy UE dotyczącej prawa dostępu do adwokata w
postępowaniu karnym oraz w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu
aresztowania; prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności, a
także prawa do komunikacji z osobami trzecimi i organami konsularnymi podczas
pozbawienia wolności (zwanej dalej Dyrektywą).
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1.3 PUNKT WYJŚCIOWY DYREKTYWY
Dyrektywa powstała z planu działań dotyczących praw procesowych osób
podejrzanych i oskarżonych, jaki przyjęto w 2009 r. w czasie szwedzkiej
prezydencji Unii Europejskiej (UE). Celem tego szwedzkiego planu działań jest
wzmocnienie praw procesowych osób podejrzanych lub oskarżonych w UE poprzez
przyjęcie szeregu środków ochrony tych praw we wszystkich Państwach
Członkowskich. Ustanawia on wspólne, minimalne normy ochrony takich praw.
Szwedzki program ustanawia plan działań w zakresie praw procesowych programu
sztokholmskiego 2010-2014, w którym określono priorytety UE w dziedzinie
sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa.

1.4 OGÓLNY OPIS SZKOLENIA ORAZ JEGO CELE
Wyznaczono cztery podstawowe założenia w kształceniu uczestników
korzystających z tychmateriałów:
• zaznajomienie uczestników z treścią Dyrektywy, znaczeniem praw w niej
zawartych oraz obowiązkami, jakie nakłada ona na Państwa Członkowskie;
• przeprowadzenie testów wśród uczestników odnośnie zrozumienia przez nich
Dyrektywy, oraz możliwość przeprowadzenia podczas szkolenia
ukierunkowanej analizy i badania potencjalnych naruszeń praw człowieka;
• dostarczenie uczestnikom narzędzi wspierających ich w analizie polityk
krajowych oraz wskazówek w zakresie norm, jakie Państwa Członkowskie
powinny wdrożyć, aby spełnić wymogi prawne Dyrektywy;
• umożliwienie uczestnikom podzielenia się tą wiedzą z innymi specjalistami, a
tym samym zwiększenie znajomości praw UE w zakresie praw do obrony oraz
praw procesowych szwedzkiego planu działań.
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2. PRZEGLĄD ZASOBÓW SZKOLENIOWYCH

2.1 OPIS
Niniejszy rozdział:
• przedstawia uczestnikom cele materiałów szkoleniowych oraz ich opis;
• dostarcza prostych wskazówek o sposobie korzystania z tych materiałów, celem
wsparcia kształcenia osób indywidualnych i grup;
• opisuje podłoże oraz kontekst Dyrektywy dotyczącej prawa dostępu do
adwokata.

2.2 SPOSÓB KORZYSTANIA Z NINIEJSZYCH ZASOBÓW
2.2.1 STRUKTURA NINIEJSZYCH ZASOBÓW
Niniejsze materiały dzielą się na dwie części. Pierwsza część obejmuje
wprowadzenie oraz opis, a druga stanowi podstawową treść materiałów
zawierającą wszystkie informacje na temat Dyrektywy (której szczegółowy podział
podano poniżej).
Drugi rozdział dzieli Dyrektywę na sześć podstawowych zestawów lub
powiązanych podrozdziałów. Każdy podrozdział opracowano w następujący
sposób:
• Ogólne informacje: rozdział ten dostarcza szczegółowych informacji na temat
zastosowania Dyrektywy;
• Studium przypadku: umożliwia specjalistom oraz ich współpracownikom
rozpatrzenie, w jaki sposób można zastosować prawo w konkretnej,
przedstawionej sprawie;
• Dyskusja wokół studium przypadku: rozdział zawierający kluczowe informacje
dla studium przypadku oraz dodatkową bibliografię dla specjalistów na temat
przedstawionej sprawy oraz związanego z nim obszaru prawa;
• Bibliografia dodatkowa: na końcu każdego rozdziału podano wykaz
odpowiednich instrukcji, artykułów oraz orzecznictwa.
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2.2.2 WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW DO KSZTAŁCENIA SIĘ WE WŁASNYM ZAKRESIE
Zasadniczym celem tego podręcznika jest ułatwienie specjalistom zapoznania się z
Dyrektywą dotyczącą prawa dostępu do adwokata z naciskiem na praktyczne jej
zastosowanie. Materiały te mają stanowić skróconą instrukcję na temat różnych
aspektów Dyrektywy. Każdy rozdział podaje specjalistom informacje potrzebne do
pełnego zrozumienia Dyrektywy, a także studium przypadku lub szereg pytań,
które pomogą w zastosowaniu zdobytej wiedzy w praktyce. Łącznie z instrukcją do
Dyrektywy dla specjalistów wymienianą w niniejszym tekście i zrealizowaną przez
Irlandzką Radę Wolności Obywatelskich specjaliści mogą korzystać z tych
materiałów w celu poszerzenia podstawowej wiedzy, sprawdzenia czego się już
nauczyli lub przeanalizowania spraw, z jakimi mogą się spotkać w swojej praktyce
zawodowej, kiedy mają wrażenie, że nie przestrzegano praw klienta. Specjaliści
mogą sprawdzić również, czego się nauczyli dzięki quizowi zamieszczonemu na
końcu niniejszej publikacji.

2.2.3 KORZYSTANIE Z MATERIAŁÓW DO KSZTAŁCENIA W OBRĘBIE ORGANIZACJI
Specjalista ma również możliwość wykorzystania tych materiałów w grupie
współpracowników w celu lepszego zrozumienia tej Dyrektywy oraz jej wpływu na
sytuację klientów. W takim przypadku przydatna może okazać się wspólna praca w
grupie nad przedstawionymi przykładami sytuacji poprzez odgrywanie ról według
zaproponowanego scenariusza lub dokładne przeczytanie i burzę mózgów przy
wspólnym formułowaniu odpowiedzi na kluczowe pytania. Quiz może też okazać
się interesujący dla grup współpracowników, gdyż pozwoli im na ocenę nabytej
wiedzy na temat ważnych i zawartych w niniejszej instrukcji kwestii dotyczących
Dyrektywy.
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3. DYREKTYWA

3.1 INFORMACJE WSTĘPNE
W dniu 29 listopada 2000 r. Rada Unii Europejskiej (UE) przyjęła szereg środków
wdrażających zasadę wzajemnego uznawania decyzji w sprawach karnych w całej
Unii Europejskiej. Wzajemne uznawanie orzeczeń sądowych opiera się na
założeniu, że Państwa Członkowskie mają wzajemne zaufanie do swoich systemów
sprawiedliwości a organy sądowe z różnych krajów są pewne, że osoby są rzetelnie
traktowane przez cały okres postępowania karnego.
W związku z tym Rada UE przyjęła rezolucję w sprawie Planu działań dotyczącego
praw procesowych1 dnia 30 listopada 2009 r. Celem tej rezolucji jest utworzenie
szeregu minimalnych norm w dziedzinie praw procesowych w całej UE. Plan
działań stał się tym samym częścią programu sztokholmskiego w dziedzinie
sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa Unii Europejskiej,2 zatwierdzonym w
2010 r. Środek C1 Planu działań dotyczy dostępu do adwokata w postępowaniu
karnym i prawa do poinformowania pewnych osób o zatrzymaniu i pozbawieniu
wolności. W październiku 2013 r. przyjęto wynikającą z tego Dyrektywę
2013/48/UE 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. Państwa Członkowskie są zobowiązane do transpozycji
Dyrektywy do prawa krajowego do 27 listopada 2016 r.

Prosimy dodać tutaj wszelkie informacje dotyczące transpozycji Dyrektywy w
państwa jurysdykcji.

____________________
Rezolucja dotycząca planu działań mających na celu wzmocnienie praw procesowych osób podejrzanych lub
oskarżonych w postępowaniu karnym, przyjęta przez Radę 30 listopada 2009 r. (2009/C 295/01) (dostępne tutaj:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:295:0001:0003:en:PDF).
2 Program sztokholmski – Otwarta i bezpieczna Europa dla dobra i ochrony obywateli (2010/C 115/01) (dostępne tutaj:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:EN:PDF).
1
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Dyrektywa chroni liczne prawa. Na pierwszym miejscu jest to prawo dostępu do
adwokata w postępowaniu karnym oraz w postępowaniu dotyczącym
europejskiego nakazu aresztowania (ENA). Zgodnie z Dyrektywą, prawo takie
ma zastosowanie z chwilą powiadomienia danej osoby, że jest podejrzana lub
oskarżona o popełnienie przestępstwa. Prawo to ma zastosowanie niezależnie od
tego czy dana osoba została pozbawiona wolności czy nie (zatrzymana).3 W
postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania Dyrektywa ma
zastosowanie z chwilą aresztowania danej osoby przez organy wykonującego nakaz
Państwa Członkowskiego.4 Wszelka osoba oskarżona lub podejrzana o popełnienie
przestępstwa powinna mieć prawo dostępu do adwokata do czasu zakończenia
wszelkiego postępowania obejmującego wydanie wyroku skazującego i
rozpatrzenie wszelkich środków odwoławczych.5
Dyrektywa wyraźnie wyklucza niektóre postępowania ze swojego zakresu. Na
przykład Dyrektywa nie obejmuje postępowań związanych z drobnymi
przestępstwami popełnianymi w zakładzie karnym, które są przedmiotem
przepisów dyscyplinarnych.6 Dyrektywa wyraźnie wyklucza również postępowania
związane z przestępstwami popełnianymi w związku ze służbą wojskową, którymi
zajmuje się dowódca wojskowy.7 Dyrektywa uznaje również, że byłoby
niepraktyczne umożliwienie dostępu do adwokata w okolicznościach, w których
organ inny niż sąd właściwy nakłada kary w odniesieniu do stosunkowo drobnych
przestępstw (Np. wykroczenia karane mandatem „na miejscu”, którymi zajmuje się
policja). Jednakże w przypadku, gdy osoba będąca podmiotem takich kar odwołuje
się do sądu, powinna mieć taki dostęp na potrzeby postępowania sądowego.8

____________________
Artykuł 2.1 Dyrektywy.
Artykuł 2.2 Dyrektywy.
5 Artykuł 2.1 Dyrektywy.
6 Punkt 13 Preambuły Dyrektywy.
7 Tamże
8 Punkt 16 Preambuły oraz Artykuł 2.4 Dyrektywy.
3
4
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Inne prawo, znajdujące się pod ochroną Dyrektywy, to prawo do poinformowania
osoby trzeciej o pozbawieniu wolności. Prawo to, które wyjaśniono bardziej
szczegółowo w dalszej części tych materiałów, zapewnia zatrzymanej osobie
możliwość poinformowania przynajmniej jednej osoby o fakcie swojego
zatrzymania, jeżeli tego sobie życzy. Z tym
prawem łączy się chronione Artykułem 6.1 Dyrektywy prawo do komunikacji z
osobami trzecimi – takimi jak krewny lub znajomy – podczas pozbawienia
wolności. Aresztowani obcokrajowcy powinni mieć również prawo do
komunikacji z organami konsularnymi Państwa, którego są obywatelami, jeżeli
tego sobie życzą.9
Przed przejściem do bardziej szczegółowego omówienia powyższych praw, należy
stwierdzić, że Dyrektywa uznaje, że Państwa Członkowskie mają szczególny
obowiązek troski o osoby podejrzane wymagające szczególnego traktowania (np.
osoby niepełnosprawne lub nieletnie). Wymaga to zatem uwzględnienia przez
organy właściwe Państw Członkowskich takich specjalnych potrzeb podczas
stosowania Dyrektywy, aby takie osoby miały możliwość skorzystania z
odpowiedniej pomocy w wykonywaniu swoich praw dostępu do adwokata lub
innych praw, jakie Dyrektywa obejmuje.10
Kwestie do rozpatrzenia:
a.

Czy w swojej praktyce reprezentuje Pan/Pani podejrzanych wymagających
szczególnego traktowania?

b.

Jeżeli tak, to czy wie Pan/Pani o środkach wdrażanych przez policję oraz
sądy w celu pomagania takim osobom w korzystaniu z ich prawa dostępu
do adwokata?

c.

Prosimy je wymienić Czy są one wystarczające według Pana/Pani
doświadczenia?

____________________
9

Artykuł 7 Dyrektywy.
Punkt 51 Preambuły do Dyrektywy.

10
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3.3 PRAWO DOSTĘPU DO ADWOKATA W POSTĘPOWANIU KARNYM
3.3.1 OGÓLNE INFORMACJE
Dyrektywa wymaga od Państw Członkowskich, aby podejrzany lub oskarżony
miałprawo dostępu do adwokata w sposób umożliwiający mu rzeczywiste i
skuteczne skorzystanie z przysługującego prawa do obrony.11 Dostęp taki powinien
być zapewniony bez zbędnej zwłoki i przynajmniej:
a.

przed ich przesłuchaniem przez policję lub inny organ ścigania lub organ
sądowy;

b.

kiedy organy prowadzą czynności dochodzeniowe lub dowodowe;

c.

przy pozbawieniu takich osób wolności; oraz

d.

przy wezwaniu takich osób do stawiennictwa przed sądem w odpowiednim
czasie, zanim stawią się przed nim.12

Zapewnienie reprezentacji prawnej może być opóźnione z powodu geograficznego
oddalenia podejrzanego lub oskarżonego, ale jest to dozwolone jedynie na etapie
przygotowawczym. W takim przypadku wszelkie przesłuchania lub inne czynności
dochodzeniowe, lub dowodowe powinny być przesunięte do czasu zapewnienia
dostępu do adwokata.13
Na potrzeby niniejszej Dyrektywy „przesłuchania” nie obejmują wstępnych zapytań
policji czy innego organu ścigania, jeżeli zamiarem takich zapytań jest ustalenie lub
potwierdzenie tożsamości danej osoby; sprawdzenie czy posiada broń; ustalenie
czy nie ma jakiegokolwiek innego zagrożenia dla bezpieczeństwa; lub też czy do
nich należy decyzja o rozpoczęciu dochodzenia.14
Aby móc uzyskać pomoc adwokata, oskarżony lub podejrzany musi wiedzieć, że
może się z adwokatem skontaktować. W związku z tym policja lub inne organy
ścigania powinny udostępnić tę informację, aby ułatwić taki

____________________
Artykuł 3.1 Dyrektywy.
Artykuł 3.2 Dyrektywy.
13 Punkt 30 Preambuły oraz Artykuł 3.5 Dyrektywy.
14 Punkt 20 Preambuły do Dyrektywy.
11
12
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kontakt od strony praktycznej.15 Podczas gdy organy powinny pomóc każdej osobie
zatrzymanej w areszcie w uzyskaniu praktycznych rozwiązań,16 nie
mają tego obowiązku w przypadku gdy osoba nie została pozbawiona wolności.17
Przed przystąpieniem do bardziej szczegółowych wyjaśnień dotyczących prawa
dostępu do adwokata od strony praktycznej, prosimy zapoznać się z przykładową
sprawą.

3.3.2 STUDIUM PRZYPADKU 1:
W tym rozdziale prosimy o:
1) wybranie sprawy z własnej, krajowej jurysdykcji, która obejmowała kwestie
dostępu do adwokata w postępowaniu karnym. Taka sprawa może na przykład
dotyczyć osoby,
•

której odmówiono pomocy prawnej,

•

która napotkała trudności podczas kontaktowania się ze swoim
adwokatem,

•

która nie uzyskała dostępu w określonym czasie/przypadku w sądowym
postępowaniu karnym.

2) napisanie krótkiego scenariusza w oparciu o fakty z takiej sprawy do
rozpatrzenia przez specjalistów. Taki scenariusz powinien obejmować analizę
sprawy [patrz pole poniżej], która pomoże specjalistom w ich analizie z
uwzględnieniem krajowych przepisów prawnych i wymogów Dyrektywy. Prosimy
zapoznać się z pełnym irlandzkim podręcznikiem, by zobaczyć przykład
pisemnego scenariusza sprawy. Wykorzystanie tego scenariusza sprawy.

____________________
Artykuł 3.4 Dyrektywy.
Punkt 28 Preambuły oraz Artykuł 3.4 Dyrektywy.
17 Punkt 27 Preambuły do Dyrektywy.
15
16
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Kwestie do rozpatrzenia:
Prosimy o zaproponowanie tutaj 5-6 kluczowych pytań dotyczących scenariusza,
których specjaliści mogą użyć do ukierunkowania swojej analizy sprawy w świetle
Dyrektywy.
Aby dowiedzieć się o sprawie, na podstawie której opracowano ten scenariusz,
prosimy przejść do następnej strony zawierającej jej analizę.

3.3.3 DYSKUSJA WOKÓŁ STUDIUM PRZYPADKU
Rozdział ten powinien obejmować analizę przypadku z uwzględnieniem
krajowych przepisów prawnych w Pana/Pani jurysdykcji oraz wymogów
Dyrektywy. Analiza ta powinna zawierać następujące dodatkowe informacje na
temat Dyrektywy.

Ważne jest oświadczenie, że w praktyce, zgodnie z Dyrektywą, prawo dostępu do
adwokata pociąga za sobą wielekonsekwencji:
‒

Podejrzany lub oskarżony powinnien mieć możliwość spotkania się z
adwokatem na osobności oraz komunikacji z nim;

‒

Podejrzany lub oskarżony powinnien mieć prawo do obecności swojego
adwokata i do jego rzeczywistego udziału podczas przesłuchiwania
(wszelki udział powinien być regulowany krajowymi przepisami
prawnymi). Adwokat powinien mieć możliwość zadawania pytań, jak
również domagania się wyjaśnień lub składania oświadczeń w imieniu
reprezentowanej przez niego osoby,18 i jego udział powinien zostać
odpowiednio zaprotokołowany.19

Organy mogą wprowadzać rozwiązania przestrzegające czasu trwania i
częstotliwości spotkań między adwokatem a oskarżonym, z uwzględnieniem
konkretnych okoliczności, a zwłaszcza złożoności sprawy.20 W podobny sposób
____________________
Punkt 25 Preambuły.
Artykuł 3.3 Dyrektywy.
20 Punkt 22 Preambuły.
18
19
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organy mogą wprowadzać rozwiązania zapewniające podejrzanemu
porozumiewanie się ze swoim adwokatem pomimo braku jego fizycznej obecności,
np. z wykorzystaniem łączności wideo.21 Organy mogą też wprowadzić rozwiązania
w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony adwokata i podejrzanegolub
oskarżonegoj, kiedy odbywa się takie spotkanie. Jednakże takie rozwiązania
powinny pozostawać bez uszczerbku dla skutecznego wykonania prawa dostępu do
adwokata.
Na koniec należy podkreślić, że Dyrektywa wymaga, aby wszelkie formy
komunikacji między podejrzaną lub oskarżoną osobą a jej adwokatem pozostały
poufne.22 Takie formy porozumiewania obejmują spotkania, korespondencję,
rozmowy telefoniczne oraz inne formy komunikacji, dozwolone na mocy prawa
krajowego.23 Zasada poufności ma podstawowe znaczenie dla prawa do rzetelnego
procesu i zapewnienia skutecznego korzystania z prawa do obrony. W związku z
tym organy powinny zawsze i bez odstępstw przestrzegać zasady poufności
wszelkich form porozumiewania.24 Organy mogą jednak przeprowadzać kontrolę
korespondencji, pod warunkiem jednak, że taka kontrola nie umożliwia faktycznego
czytania treści wiadomości.25
Od Pana/Pani decyzji zależy wybór powyższego materiału do analizy oraz sposób
jego użycia, ale ważne jest przekazanie tej informacji specjalistom.

____________________
Punkt 23 Preambuły.
Artykuł 4 Dyrektywy.
23 Punkt 33 Preambuły.
24 Zasada poufności może ulec naruszeniu, jeżeli adwokat jest podejrzany o udział w przestępstwie wraz z podejrzaną
lub oskarżoną osobą (Punkt 33 Preambuły) lub w sytuacjach, w których naruszenie zasady poufności jest ubocznym
skutkiem legalnych operacji nadzoru prowadzonych przez właściwe organy (Punkt 34 Preambuły).
25 Punkt 33 Preambuły.
21
22
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3.3.5 BIBLIOGRAFIA DODATKOWA
W niniejszym rozdziale prosimy o określenie i załączenie wszelkich materiałów,
które mogłyby być przydatne przy nabywaniu wiedzy przez specjalistów na
temat wymogów Dyrektywy oraz krajowych przepisów związanych z dostępem
do adwokata. Mogą one obejmować wszelkie publikacje dotyczące Pana/Pani
jurysdykcji i opisujące te tematy (np. wszelkie wytyczne lub sprawozdania z
badań), jak również przykłady spraw krajowych lub rozpatrzonych przez
Europejski Trybunał Praw Człowieka.

3.4 PRAWO DOSTĘPU DO ADWOKATA W POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCYM
EUROPEJSKIEGO NAKAZU ARESZTOWANIA
3.4.1 INFORMACJE OGÓLNE
Europejski nakaz aresztowania (ENA), zastępujący wszystkie dwustronne i
wielostronne mechanizmy ekstradycji obowiązujące między Państwami
Członkowskimi Unii Europejskiej, został wprowadzony Decyzją ramową Rady z dnia
13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury
przekazywania osób między Państwami Członkowskimi (2002/584/WSiSW).26
Zgodnie z Artykułem 1(1) tej ramowej decyzji europejski nakaz aresztowania
stanowi
„decyzję sądową wydaną przez Państwo Członkowskie w celu
aresztowania i przekazania przez inne Państwo Członkowskie osoby,
której dotyczy wniosek, w celu przeprowadzenia postępowania karnego
lub wykonania kary pozbawienia wolności bądź środka
zabezpieczającego”.

____________________
26

Ramowa decyzja Rady weszła w życie w 2004 r.
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Sama decyzja ramowa zawiera szereg gwarancji procesowych. Na przykład Artykuł
11(2), stanowi, że:
„Osoba, której dotyczy wniosek, aresztowana w celach wykonania
europejskiego nakazu aresztowania ma prawo do korzystania z pomocy
prawnej i z pomocy tłumacza zgodnie z prawem krajowym wykonującego
nakaz Państwa Członkowskiego.”
Konieczne jest również udostępnienie porady prawnej, w szczególności jeżeli osoba
rozważa swoją zgodę na przekazanie.27 W odniesieniu do europejskiego nakazu
aresztowania Dyrektywa w sprawie dostępu do adwokata daje dodatkowe
wskazania dotyczące tego, co pociąga za sobą prawo przedstawicielstwa w tym
kontekście. Zgodnie z Artykułem 10(1) ktoś, kto podlega europejskiemu nakazowi
aresztowania (‘osoba, której dotyczy wniosek’), powinien mieć dostęp do adwokata
w wykonującym nakaz Państwie Członkowskim (tj. w Państwie, w którym dana
osoba została aresztowana na podstawie tego nakazu). Podobnie jak w przypadku
zasad umożliwiających przedstawicielstwo w krajowym postępowaniu karnym,
osoba, której dotyczy wniosek powinna mieć możliwość dostępu do adwokata bez
zbędnej zwłoki, oraz prawo do spotkania i komunikacji z nim w odpowiedni
sposób.28 Należy umożliwić obecność adwokata oraz jego udział we wszelkich
rozprawach sądowych związanych z europejskim nakazem aresztowania.29 Zasada
poufności komunikacji między adwokatem a jego klientem, zawarta w Artykule 4
Dyrektywy obowiązuje w postępowaniach dotyczących europejskiego nakazu
aresztowania, podobnie jak prawa do poinformowania osoby trzeciej o fakcie
zatrzymania; do komunikacji z osobą trzecią i organami konsularnymi omówionymi
w następnych rozdziałach.30
W przeciwieństwie do większości krajowych postępowań karnych, przekazanie
osoby na mocy europejskiego nakazu aresztowania wymaga działań egzekucyjnych
w dwóch różnych jurysdykcjach. W tym kontekście, osoba podlegająca
europejskiemu nakazowi aresztowania ma również prawo do przedstawicielstwa w
wydającym nakaz (składającym wniosek) Państwie i powinna być poinformowana o
tym prawie bez zbędnej zwłoki przez organy wykonującego nakaz Państwa
____________________
Art. 12(2) oraz Art.27(3)(f) decyzji ramowej.
Artykuł 10(2) Dyrektywy.
29 Tamże
30 Artykuł 10(3) Dyrektywy.
27
28
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Członkowskiego.31 Do obowiązków wydającego nakaz (składającego wniosek)
Państwa należy dostarczenie osobie, której dotyczy wniosek, informacji mających
ułatwić ustanowienie takiego adwokata.32

3.4.2 REFLEKSJE NA TEMAT PANA/PANI DOŚWIADCZENIA: CO PAN/PANI O TYM SĄDZI?
Zamiast rozpatrywania konkretnego przykładu, prosimy o odwołanie się w tym
rozdziale do swojego własnego, doświadczenia zawodowego. Prosimy więc o
rozpatrzenie poniższych kwestii:
Kwestie do rozpatrzenia:
a.

Czy jako specjalista w dziedzinie prawa reprezentuje Pan/Pani osoby
podlegające europejskiemu nakazowi aresztowania? Jeżeli tak, to czy
często miewa Pan/Pani takich klientów?

b.

Czy według Pana/Pani doświadczenia przedstawicielstwo prawne jest w
takich sprawach zapewniane 'niezwłocznie'? Czy ma Pan/Pani
możliwość komunikacji ze swoimi klientami w skuteczny sposób, a także
uczestniczenia we wszelkich rozprawach sądowych związanych z ich
przypadkami? Czy Pana/Pani komunikacja z klientami jest poufna i czy
możliwe jest spotkanie się z nimi na osobności?

c. Czy według Pana/Pani doświadczenia, Pana/Pani klienci podlegający
europejskiemu nakazowi aresztowania są informowani o tym, że mogą
ustanowić adwokata w wydającym nakaz Państwie? Jak często
ustanawiają oni takiego adwokata? Czy miał(a) Pan/Pani okazję
pracowania z adwokatami w innych krajach w sprawach związanych z
europejskim nakazem aresztowania? Jeżeli tak, to czy taka współpraca
okazała się skuteczna?

____________________
31
32

Artykuł 10(4) Dyrektywy.
Artykuł 10.5 Dyrektywy.
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W przypadku korzystania z tych materiałów na spotkaniu roboczym ze
współpracownikami prosimy o przedyskutowanie z nimi tych kwestii i zapisaniu
ich odpowiedzi.

3.4.3 DODATKOWE INFORMACJE
Podobnie, jak w poprzednim rozdziale, prosimy o załączenie tutaj wszelkich
materiałów dotyczących Pana/Pani jurysdykcji. Mogą one na przykład obejmować
debatę na temat wszelkiego wdrażania przepisów prawnych związanych z decyzją
ramową Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu
aresztowania i procedur przekazywania osób między Państwami Członkowskimi
(2002/584/WSiSW) (tekst dostępny na stronie: http://eurlex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3b151647-772d-48b0-ad8c0e4c78804c2e.0004.02/DOC_1&format=PDF) oraz wszelkie wytyczne, jakie
istnieją w Pana/Pani kraju odnośnie spraw związanych z europejskim nakazem
aresztowania.

3.4.4 BIBLIOGRAFIA DODATKOWA
W niniejszym rozdziale prosimy o określenie i załączenie wszelkich materiałów
referencyjnych, które mogłyby być przydatne przy nabywaniu wiedzy przez
specjalistów na temat wymogów Dyrektywy oraz krajowych przepisów
związanych z dostępem do adwokata w postępowaniu dotyczącym europejskiego
nakazu aresztowania. Mogą one obejmować wszelkie publikacje dotyczące
Pana/Pani jurysdykcji i opisujące te tematy, jak również przykłady spraw
krajowych, jeżeli istnieją.
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3.6 INFORMACJE OGÓLNE
3.6.1 DODATKOWE INFORMACJE
Jak stwierdzono we wstępnej części niniejszych materiałów, Dyrektywa chroni
prawa podejrzanych lub oskarżonych o popełnienie przestępstwa i zatrzymanych,
do poinformowania przynajmniej jednej osoby o fakcie swojego zatrzymania.33
Jeżeli osoba tego sobie życzy, powinna mieć możliwość podjęcia decyzji o tym, kto
ma być powiadomiony, i wyznaczenia na przykład krewnego lub pracodawcy.
Powinno to nastąpić bez zbędnej zwłoki.

3.6.2 SCENARIUSZ SPRAWY: CO PAN/PANI O TYM SĄDZI?
W tym rozdziale prosimy o:
1) wybranie sprawy z własnej, krajowej jurysdykcji, która obejmowała kwestie
dotyczące dostarczenia informacji osobie trzeciej o fakcie zatrzymania. Taka
sprawa może na przykład dotyczyć sytuacji, w której powiedziano podejrzanej
lub oskarżonej osobie, że nie może powiadomić trzeciej osoby o fakcie
zatrzymania. Jeżeli nie można znaleźć żadnej sprawy w Pana/Pani jurysdykcji,
możliwe jest napisanie fikcyjnego scenariusza, odzwierciedlającego stan prawny
w Pana/Pani kraju.
2) Prosimy o napisanie krótkiego scenariusza w oparciu o fakty z takiej sprawy do
rozpatrzenia przez specjalistów. Taki scenariusz powinien obejmować analizę
sprawy [patrz pole poniżej], która pomoże specjalistom w ich analizie z
uwzględnieniem krajowych przepisów prawnych i wymogów Dyrektywy.
Prosimy zapoznać się z pełnym irlandzkim podręcznikiem, by zobaczyć przykład
pisemnego scenariusza sprawy.
Kwestie do rozpatrzenia:
Prosimy o zaproponowanie tutaj 5-6 kluczowych pytań dotyczących scenariusza,
których specjaliści mogą użyć do ukierunkowania swojej analizy sprawy w
____________________
33

Artykuł 5.1 Dyrektywy.
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świetle Dyrektywy.

3.6.3 SCENARIUSZ SPRAWY: DYSKUSJA
Rozdział ten powinien obejmować analizę przypadku z uwzględnieniem
krajowych przepisów prawnych w Pana/Pani jurysdykcji oraz wymogów
Dyrektywy. Analiza ta powinna zawierać następujące dodatkowe informacje na
temat Dyrektywy.
W przypadku, gdy podejrzany lub oskarżony jest dzieckiem (tj. osobą poniżej 18
roku życia), Państwa Członkowskie powinny zapewnić powiadomienie osoby,
wykonującej władzę rodzicielską, o pozbawieniu wolności oraz o jego powodach,
chyba że byłoby to sprzeczne z najlepszym interesem dziecka.34

3.6.4 BIBLIOGRAFIA DODATKOWA
W niniejszym rozdziale prosimy o określenie i załączenie wszelkich materiałów
referencyjnych, które mogłyby być przydatne przy nabywaniu wiedzy przez
specjalistów na temat wymogów Dyrektywy oraz krajowych przepisów
związanych z powiadamianiem osoby trzeciej o fakcie zatrzymania. Mogą one
obejmować wszelkie publikacje dotyczące Pana/Pani jurysdykcji i opisujące te
tematy, jak również przykłady spraw krajowych, jeżeli istnieją.

3.7 PRAWO DO KOMUNIKACJI Z OSOBAMI TRZECIMI W CZASIE POZBAWIENIA
WOLNOŚCI
3.7.1 INFORMACJE OGÓLNE
Zgodnie z Artykułem 6.1 Dyrektywy, podejrzany lub oskarżony o powinnien mieć
prawo, w czasie pozbawienia wolności, do komunikacji, bez zbędnej zwłoki, z co
najmniej jedną osobą, jak na przykład krewnym. Wykorzystanie tego prawa może

____________________
34

Artykuł 5.2 Dyrektywy.
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ulec opóźnieniu lub ograniczeniu w przypadku nadrzędnego interesu lub
proporcjonalnych wymogów operacyjnych w sprawie.35

3.7.2 SCENARIUSZ SPRAWY: CO PAN/PANI O TYM SĄDZI?
W tym rozdziale prosimy o:
1) wybranie sprawy we własnej, krajowej jurysdykcji, która obejmowała kwestie
dotyczące prawa do komunikacji z osobą trzecią podczas przebywania w
areszcie. Taka sprawa może na przykład dotyczyć sytuacji, w której powiedziano
podejrzanej lub oskarżonej osobie, że nie może komunikować się z trzecią osobą
podczas zatrzymania jej przez policję. Jeżeli nie można znaleźć żadnej sprawy w
Pana/Pani jurysdykcji, możliwe jest napisanie fikcyjnego scenariusza,
odzwierciedlającego stan prawny w Pana/Pani kraju.
2) Prosimy o napisanie krótkiego scenariusza w oparciu o fakty z takiej sprawy
do rozpatrzenia przez specjalistów. Taki scenariusz powinien obejmować analizę
sprawy [patrz pole poniżej], która pomoże specjalistom w ich analizie z
uwzględnieniem krajowych przepisów prawnych i wymogów Dyrektywy.
Prosimy zapoznać się z pełnym irlandzkim podręcznikiem, by zobaczyć przykład
pisemnego scenariusza sprawy.
Kwestie do rozpatrzenia:
Prosimy o zaproponowanie tutaj 5-6 kluczowych pytań dotyczących scenariusza,
których specjaliści mogą użyć do ukierunkowania swojej analizy sprawy w
świetle Dyrektywy.

3.7.3 STUDIUM PRZYPADKU: DYSKUSJA
Rozdział ten powinien obejmować analizę przypadku z uwzględnieniem
krajowych przepisów prawnych w Pana/Pani jurysdykcji oraz wymogów
Dyrektywy. Analiza ta powinna zawierać następujące dodatkowe informacje na
temat Dyrektywy.
____________________
35

Artykuł 6.2 Dyrektywy.
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Prawo komunikacji z osobami trzecimi może być opóźnione lub ograniczone w
pewnych okolicznościach, z uwagi na nadrzędny interes lub proporcjonalne
wymogi operacyjne. Takie wymogi mogą obejmować, na przykład, potrzebę
zapobieżenia poważnym negatywnym konsekwencjom dla życia, wolności lub
nietykalności cielesnej jakiejś osoby; potrzebę zapobieżenia uszczerbkowi dla
postępowania karnego; potrzebę zapobieżenia przestępstwu, lub potrzebę ochrony
ofiar przestępstwa.36 W przypadku, gdy policja (lub inne organy ścigania)
przewiduje odroczenie lub ograniczenie kontaktu z konkretną osobą, należy w
pierwszym rzędzie rozpatrzyć czy podejrzana lub oskarżona osoba mogłaby
porozumieć się z inną wybraną przez siebie osobą.
Od Pana/Pani decyzji zależy wybór powyższego materiału do analizy oraz sposób
jego użycia, ale ważne jest przekazanie tej informacji specjalistom.

3.7.4 BIBLIOGRAFIA DODATKOWA
W niniejszym rozdziale prosimy o określenie i załączenie wszelkich materiałów
referencyjnych, które mogłyby być przydatne przy nabywaniu wiedzy przez
specjalistów na temat wymogów Dyrektywy oraz krajowych przepisów
związanych z porozumiewaniem się z osobą trzecią podczas zatrzymania. Mogą
one obejmować wszelkie publikacje dotyczące Pana/Pani jurysdykcji i opisujące
te tematy, jak również przykłady spraw krajowych, jeżeli istnieją.

3.8 PRAWO DO KOMUNIKACJI Z ORGANAMI KONSULARNYMI
3.8.1 INFORMACJE OGÓLNE
W przypadku, gdy podejrzany lub oskarżony , którego pozbawiono wolności
podczas postępowania karnego, posiada obywatelstwo innego Państwa, organy
powinny zapewnić jej prawo do powiadomienia bez zbędnej zwłoki organów
konsularnych Państwa, którego posiada obywatelstwo, o fakcie jej zatrzymania,
jeżeli sobie tego życzy.37 Taka podejrzana lub oskarżona osoba powinna mieć
____________________
36
37

Punkt 36 Preambuły do Dyrektywy.
Artykuł 7 Dyrektywy.
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również prawo do komunikacji ze swoimi organami konsularnymi. W sprawach, w
których podejrzana lub oskarżona osoba posiada dwa obywatelstwa lub więcej,
powinna mieć możliwość wybrania, które organy konsularne mają być
powiadomione o pozbawieniu jej wolności i z którymi chce się komunikować.
Podejrzani lub oskarżeni mają również prawo do odwiedzin ze strony organów
konsularnych, jak również prawa do korespondencji z nimi oraz do tego, by organy
te zajęły się organizacją ich reprezentacji procesowej, jeżeli sobie tego życzą.38
Od Pana/Pani decyzji zależy wybór powyższego materiału do analizy oraz sposób
jego użycia, ale ważne jest przekazanie tej informacji specjalistom.

3.8.2 PRAWO W
Ponieważ dyskusja dotycząca tego prawa nie zawiera scenariusza sprawy, w
niniejszym rozdziale prosimy o załączenie wszelkich odpowiednich informacji
dotyczących tego, jak prawo to jest gwarantowane w Pana/Pani kraju. Obejmuje
to informacje o wszelkich gwarancjach prawnych, a także na przykład wszelkie
wytyczne proceduralne dla policji.

3.9 ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DOSTĘPU DO ADWOKATA
3.9.1 INFORMACJE OGÓLNE
Prawo do pomocy prawnej ma podstawowe znaczenie dla przeprowadzenie
rzetelnego procesu. Jednakże podejrzana lub oskarżona osoba może zażądać
zrzeczenia się swojego prawa dostępu do adwokata. Ponieważ brak prawnego
przedstawicielstwa może mieć bardzo poważne skutki dla oskarżonej osoby,
zarówno orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak i Dyrektywa
określiły pewne minimalne wymogi w odniesieniu do jakiegokolwiek zrzeczenia się
prawa, które ma na celu ochronę interesów oskarżonej osoby.

____________________
38

Artykuł 7.2 Dyrektywy.
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3.9.2 STUDIUM PRZYPADKU: CO PAN/PANI O TYM SĄDZI?
Przed przystąpieniem do bardziej szczegółowej dyskusji na ten temat, prosimy
rozpatrzyć następującą sprawę:

W tym rozdziale prosimy o:
1) wybranie sprawy we własnej, krajowej jurysdykcji, która obejmowała
kwestie dotyczące zrzeczenia się prawa dostępu do adwokata Jeżeli nie
można znaleźć żadnej sprawy w Pana/Pani jurysdykcji, możliwe jest
napisanie fikcyjnego scenariusza, odzwierciedlającego stan prawny w
Pana/Pani kraju.
2) Prosimy o napisanie krótkiego scenariusza w oparciu o fakty z takiej
sprawy do rozpatrzenia przez specjalistów. Taki scenariusz powinien
obejmować analizę sprawy [patrz pole poniżej], która pomoże
specjalistom w ich analizie z uwzględnieniem krajowych przepisów
prawnych i wymogów Dyrektywy. Prosimy zapoznać się z pełnym
irlandzkim podręcznikiem, by zobaczyć przykład pisemnego scenariusza
sprawy.

Kwestie do rozpatrzenia:
Prosimy o zaproponowanie tutaj 5-6 kluczowych pytań dotyczących scenariusza,
których specjaliści mogą użyć do ukierunkowania swojej analizy sprawy w świetle
Dyrektywy.

3.9.3 STUDIUM PRZYPADKU: DYSKUSJA
Rozdział ten powinien obejmować analizę przypadku z uwzględnieniem
krajowych przepisów prawnych w Pana/Pani jurysdykcji oraz wymogów
Dyrektywy. Analiza ta powinna zawierać następujące dodatkowe informacje na
temat Dyrektywy.
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Zgodnie z orzecznictwem ETPCz, dotyczącym tej kwestii, Dyrektywa przedstawia
szereg wymogów odnośnie skutecznego zrzeczenia się prawa do
przedstawicielstwa prawnego. Przede wszystkim podejrzanej lub oskarżonej osobie
należy udzielić (ustnie lub pisemnie) jasnych i wystarczających informacji w
prostym i zrozumiałym języku na temat treści prawa dostępu do adwokata oraz
możliwych konsekwencji zrzeczenia się tego prawa.39 Takich informacji należy
dostarczyć w sposób uwzględniający osobiste cechy podejrzanej lub oskarżonej
osoby, na przykład: jej wiek oraz stan psychiczny i fizyczny.40 Zrzeczenia się praw
musi być dokonane w sposób dobrowolny i jednoznaczny.41
Jeżeli osoba decyduje, że nie chce skorzystać ze swojego prawa dostępu do
adwokata, takie zrzeczenie (zarówno na piśmie jak i ustne) powinno ulec
zaprotokołowaniu wraz z okolicznościami, w jakich go dokonano.42 Osoba powinna
mieć również możliwość odwołania zrzeczenia na każdym etapie postępowania
karnego i powinna otrzymać informację o takiej możliwości (Artykuł 9.3).
Odwołanie staje się skuteczne z chwilą dokonania i normalnie nie jest konieczne
powtarzanie wszelkich przesłuchań lub czynności dochodzeniowych, jakie
przeprowadzono podczas zrzeczenia.43

Od Pana/Pani decyzji zależy wybór powyższego materiału do analizy oraz
sposób jego użycia, ale ważne jest przekazanie tej informacji specjalistom.

3.9.4 BIBLIOGRAFIA DODATKOWA
W niniejszym rozdziale prosimy o określenie i załączenie wszelkich materiałów
referencyjnych, które mogłyby być przydatne przy nabywaniu wiedzy przez
specjalistów na temat wymogów Dyrektywy oraz krajowych przepisów
związanych ze zrzeczeniem się prawa dostępu do adwokata. Mogą one
obejmować wszelkie publikacje dotyczące Pana/Pani jurysdykcji i opisujące te
tematy, jak również przykłady spraw krajowych, jeżeli istnieją.
____________________
Artykuł 9.1a Dyrektywy.
Punkt 39 Preambuły do Dyrektywy.
41 Artykuł 9.1b Dyrektywy.
42 Artykuł 9.2 Dyrektywy.
43 Punkt 41 Preambuły do Dyrektywy.
39
40
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3.10 ODSTĘPSTWA
3.10.1 OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT TYMCZASOWYCH ODSTĘPSTW
W pewnych ograniczonych okolicznościach i wyłącznie na etapie postępowania
przygotowawczego w postępowaniu karnym organy Państw Członkowskich mogą
tymczasowo ograniczyć lub opóźnić dostęp do adwokata44 lub powiadomienie
osoby trzeciej o fakcie zatrzymania.45 Takie odstępstwo powinno być uzasadnione
okolicznościami danej sprawy i może mieć zastosowanie jedynie, gdy:
• życia, wolności lub nietykalności cielesnej innej osoby;
• niezbędne jest natychmiastowe działanie organów ścigania, aby zapobiec
narażeniu postępowania karnego na znaczący uszczerbek.46
W przypadku tymczasowego opóźnienia/ograniczenia dostępu do adwokata na
opisanych powyżej podstawach, przesłuchiwanie podejrzanego lub oskarżonego
jest dopuszczalne, pod warunkiem, że powiadomiono ją o prawie do odmowy
składania wyjaśnień, a także pod warunkiem że takie przesłuchanie pozostaje bez
uszczerbku dla prawa do obrony, w tym możliwości uniknięcia samooskarżenia.47
Nie oznacza to jednak, że policja lub inne organy mają możliwość stawiania pytań
podejrzanemu na temat okoliczności danego wykroczenia. Zasięg każdego
przesłuchania jest ograniczony – może dotyczyć wyłącznie uzyskania informacji
niezbędnych, by zapobiec poważnym negatywnym konsekwencjom dla życia,
wolności lub nietykalności cielesnej jakiejś osoby48 lub informacji, które są
konieczne, by zapobiec narażeniu postępowania karnego na znaczący uszczerbek.49
Na
odstępstwa może zezwolić jedynie organ sądowy lub inny właściwy organ (na
przykład prokurator lub funkcjonariusz policji o odpowiedniej randze), pod
warunkiem że decyzja ta może podlegać kontroli sądowej.50
____________________
Artykuł 3.6 Dyrektywy.
Artykuł 3.6 Dyrektywy.
46 Artykuł 3.6 Dyrektywy.
47 Punkt 31 Preambuły do Dyrektywy.
48 Tamże
49 Wstęp, w paragrafie 32.
50 Artykuł 8.2 Dyrektywy.
44
45
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W przypadku tymczasowego odstępstwa od zastosowania prawa do
poinformowania osoby trzeciej o fakcie zatrzymania podejrzanej lub oskarżonej
osoby, organy powinny rozpatrzyć czy może być poinformowana inna osoba niż
wskazana na początku przez podejrzanego.51 W przypadku dzieci Państwa
Członkowskie powinny zapewnić, aby o fakcie zatrzymania został niezwłocznie
poinformowany organ odpowiadający za ochronę dzieci lub dbanie o ich dobro (na
przykład Opieka społeczna).52 Na odstępstwa może zezwolić jedynie organ sądowy
lub inny właściwy organ (na przykład prokurator lub funkcjonariusz policji o
odpowiedniej randze), pod warunkiem że decyzja ta może podlegać kontroli
sądowej.53
Ogólnie biorąc, wszelkie odstępstwo powinno:
• być proporcjonalne i nie wykraczać poza to, co jest konieczne;
• być ściśle ograniczone w czasie;
• nie opierać się wyłącznie na rodzaju lub wadze zarzucanego przestępstwa;
• nie naruszać ogólnej rzetelności postępowania.54

3.10.2 CO PAN/PANI O TYM SĄDZI?
W tym ostatnim ćwiczeniu prosimy o odzwierciedlenie swojej własnej praktyki
zawodowej. Prosimy, więc o rozpatrzenie poniższych pytań ze swojego punktu
widzenia specjalisty.
a.

Czy spotkał(a) się Pan/Pani ze sprawami, w których policja opóźniła
dostęp do adwokata?

b.

Jeżeli tak, to w jakich okolicznościach?

c.

Jakie podstawy prawne posłużyły do uzasadnienia opóźnienia dostępu do
adwokata?

d.

Czy Pana/Pani zdaniem opóźnienie należy do uzasadnionych odstępstw,
opisanych w Dyrektywie?

____________________
Preambuła, w punkcie 35.
Artykuł 5.4 Dyrektywy.
53 Artykuł 8.3 Dyrektywy.
54 Artykuł 8.1 Dyrektywy.
51
52
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3.10.3 BIBLIOGRAFIA DODATKOWA
W niniejszym rozdziale prosimy o określenie i załączenie wszelkich materiałów
referencyjnych, które mogłyby być przydatne przy nabywaniu wiedzy przez
specjalistów na temat wymogów Dyrektywy oraz krajowych przepisów
związanych z ewentualnymi odstępstwami od prawa dostępu do adwokata i
łączących się z prawami objętymi Dyrektywą. Mogą one obejmować wszelkie
publikacje dotyczące Pana/Pani jurysdykcji i opisujące te tematy, jak również
przykłady spraw krajowych, jeżeli istnieją.
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ZAŁĄCZNIKI:

ZAŁĄCZNIK 1
SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ:
QUIZ
Prosimy wykorzystać poniższy krótki quiz do sprawdzenia swojej wiedzy w zakresie
Dyrektywy. Dla każdego pytania jest tylko jedna właściwa odpowiedź. Lista
właściwych odpowiedzi znajduje się w przypisach na następnej stronie.

1. Prawo dostępu do adwokata (w standardowym postępowaniu
karnym) ma zastosowanie:
a. z chwilą zatrzymania osoby przez policję,
b. z chwilą doprowadzenia osoby na komisariat policji,
c. z chwilą powiadomienia osoby o tym, że jest podejrzana lub
oskarżona o popełnienie przestępstwa,
d. z chwilą pierwszego przesłuchania przez policję.
2. Prawo dostępu do adwokata (w postępowaniu dotyczącym
europejskiego nakazu aresztowania) ma zastosowanie:
a. z chwilą wydania nakazu przez Państwo składające wniosek,
b. z chwilą aresztowania danej osoby przez organy
wykonującego nakaz Państwa Członkowskiego,
c. z chwilą pierwszego stawienia się danej osoby przed sądem
orzekającym w sprawie jej przekazania,
d. z chwilą przybycia danej osoby do wydającego nakaz
Państwa Członkowskiego.
3. Dostęp osoby do adwokata (w standardowym postępowaniu
karnym) powinien być zapewniony bez zbędnej zwłoki, a zwłaszcza:
a. z chwilą zatrzymania jej samochodu przez policję,
b. przed jej przesłuchaniem przez policję, przez inny organ
ścigania lub organ sądowy,
c. gdy jest przedmiotem postępowania dyscyplinarnego w
więzieniu,
d. z chwilą pobrania próbki jej DNA do badania.
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4. W postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania
osoba podlegająca nakazowi powinna mieć możliwość dostępu do
adwokata:
a. wyłącznie w wydającym nakaz Państwie Członkowskim,
b. wyłącznie w wykonującym nakaz Państwie Członkowskim,
c. zarówno w Państwie wydającym nakaz, jak i w Państwie go
wykonującym, jeżeli sobie tego życzy.
5. Prawo podejrzanego lub oskarżonego osoby do poinformowania
przynajmniej jednej osoby o fakcie zatrzymania oznacza, że może
ona poinformować:
a. jedynie członków swojej rodziny,
b. jedynie swojego/swoją małżonka(ę),
c. jedynie wyznaczonych najbliższych krewnych,
d. dowolną osobą, jaką może wybrać w celu jej
poinformowania.
6. Korzystanie z prawa komunikacji z osobami trzecimi podczas
przebywania w areszcie może być opóźnione lub ograniczone:
a. w przypadku nadrzędnego interesu lub proporcjonalnych
wymogów operacyjnych w sprawie,
b. nigdy.
c. jeżeli policja uzna to za słuszne.
7. Podejrzany lub oskarżony ma prawo:
a. do poinformowania organów konsularnych o fakcie ich
zatrzymania, ale nie do odwiedzin z ich strony.
b. do poinformowania organów konsularnych o fakcie ich
zatrzymania oraz do odwiedzin z ich strony.
c. wyłącznie do zorganizowania przez nich zastępstwa
procesowego.
8. Aby zrzeczenie się prawa do reprezentacji prawnej było skuteczne
Dyrektywa wymaga:
a. udzielenia podejrzanemu lub oskarżonemu jasnych i
wystarczających informacji, aby wiedziała o konsekwencjach
zrzeczenia,
b. ustnego zarejestrowania swojego zrzeczenia przy użyciu
metod zapisywania przesłuchań policji,
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c.

uzyskania przez podejrzanego lub oskarżonego
potwierdzenia przez policjanta ważności zrzeczenia.
9. W wyjątkowych okolicznościach Państwa Członkowskie mogą
tymczasowo ograniczyć lub opóźnić dostęp do adwokata:
a. jedynie na etapie postępowania przygotowawczego,
b. na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego,
c. nigdy.
10. Odstępstwa związane z prawem dostępu do adwokata mogą mieć
zastosowanie, gdy:
a. niezbędne jest natychmiastowe działanie organów ścigania,
aby zapobiec narażeniu postępowania karnego na znaczący
uszczerbek,
b. podejrzany lub oskarżony jest przetrzymywana w
oddalonym miejscu,
c. podejrzany lub oskarżony utrzymuje, że nie złoży wyjaśnień
i nie będzie współpracować z organami ścigania.

ODPOWIEDZI
Patrz na dole strony w celu zobaczenia odpowiedzi55

____________________
55

Odpowiedzi: 1.c / 2.b / 3.b / 4.c / 5.d / 6.a / 7.b / 8.a / 9.a / 10.a
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Załącznik 2
Narzędzie do rozpatrywania spraw
Zastosowanie:
Niniejszy kwestionariusz opracowano, jako narzędzie do rozpatrywania
przypadków przez adwokatów w celu oszacowania zgodności poszczególnej
sprawy/działań policji/organów ścigania z wymogami Dyrektywy. Zestawienie tych
informacji może pomóc w rozpatrywaniu poszczególnych spraw, jak również w
krajowym monitorowaniu, jeżeli jest to stosowne i konieczne
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Norm a 1: Prawo dostępu do adwokata w postępowaniu
karnym
Wskaźnik 1.1: Podejrzane lub oskarżone osoby mają dostęp do
adwokata przed przesłuchaniem ich przez policję, inne organy
ścigania lub organy sądowe.
Czy ta podejrzana lub oskarżona osoba
miała dostęp do adwokata...

Tak/Nie /
Nie
dotyczy

A. Przed przesłuchaniem przez policję
B. Przed przesłuchaniem przez inny organ ścigania
C. Przed przesłuchaniem przez sędziego
Wskaźnik 1.2: Podejrzane lub oskarżone osoby mają prawo
(przynajmniej) do obecności swojego adwokata przy następujących
czynnościach dochodzeniowych lub dowodowych podjętych przez
organy:
okazanie w celu rozpoznania
konfrontacje
odtworzenie przebiegu przestępstwa
Czy ta podejrzana lub oskarżona osoba
miała dostęp do adwokata...

Tak/Nie /
Nie
dotyczy

A. Podczas udziału w okazaniu w celu rozpoznania
B. Podczas udziału w konfrontacji
C. Podczas udziału w odtworzeniu przebiegu przestępstwa
Wskaźnik 1.3: Podejrzane lub oskarżone osoby mają dostęp do
adwokata niezwłocznie po pozbawieniu ich wolności.
Czy ta podejrzana lub oskarżona osoba miała dostęp do adwokata
w chwili pozbawienia jej wolności...

Tak/Nie /
Nie
dotyczy

A. Wcale
B. Niezwłocznie
Wskaźnik 1.4: Podejrzane lub oskarżone osoby mają dostęp do
adwokata w chwili ich wezwania do stawiennictwa przed sądem
właściwym w sprawach karnych
Czy ta podejrzana lub oskarżona osoba miała dostęp do
adwokata w chwili jej wezwania do stawiennictwa przed sądem?

Tak/Nie /
Nie dotyczy

Wskaźnik 1.5: Podejrzane lub oskarżone osoby wezwane do stawienia
się przed sądem mają wystarczająco dużo czasu na skonsultowanie
się ze swoim adwokatem przed takim stawiennictwem
Czy miał(a) Pan/Pani wystarczająco dużo czasu na
skonsultowania się ze swoim klientem przed ich stawiennictwem
przed sądem?

Tak/Nie /
Nie dotyczy

Wskaźnik 1.6: Podejrzane lub oskarżone osoby mają prawo do
spotykania się na osobności ze swoim adwokatem, w tym przed
przesłuchiwaniem ich przez policję, przez inne organy ścigania lub
przez organy sądowe
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Czy był(a) Pan/Pani w stanie...

Tak/Nie /
Nie dotyczy

A. w ogóle spotkać się na osobności ze swoim klientem?
B. spotkać się na osobności ze swoim klientem konkretnie
przed przesłuchaniem go przez policję?

Wskaźnik 1.7: Podejrzane lub oskarżone osoby mają prawo do
komunikacji ze swoim adwokatem, w tym przed przesłuchiwaniem ich
przez policję, przez inne organy ścigania lub przez organy sądowe
Czy mógł/mogła Pan/Pani komunik
ować się ze swoim klientem....

Tak/Nie /
Nie dotyczy

A. Wcale
B. Przed przesłuchaniem go przez policję, przez inne
organy ścigania lub przez organy sądowe

Wskaźnik 1.8: Podejrzane lub oskarżone osoby mają prawo do
obecności i skutecznego udziału ich adwokata podczas ich
przesłuchiwania.
Czy w takim przypadku...

Tak/Nie /
Nie dotyczy

A. Był(a) Pan/Pani obecny(a) podczas przesłuchiwania
swojego klienta?

B. miał(a) Pan/Pani możliwość udziału podczas
przesłuchiwania swojego klienta?

Wskaźnik 1.9: Udział adwokata podczas przesłuchania podejrzanych
lub oskarżonych osób ulega zaprotokołowaniu.
Czy Pana/Pani udział w przesłuchaniu
uległ zaprotokołowaniu?

Tak/Nie /
Nie dotyczy

Wskaźnik 1.10: Państwo dostarcza ogólne informacje mające ułatwiać
podejrzanym lub oskarżonym osobom uzyskanie dostępu do adwokata
W tej sprawie...

Tak/Nie /
Nie dotyczy

A. Czy przekazano podejrzanej lub oskarżonej osobie
ogólną informację na temat uzyskania dostępu do
adwokata?

B. Czy dostarczono takich informacji w odpowiednim
czasie?

Wskaźnik 1.11: Państwa zapewniają, aby osoby, które pozbawiono
wolności miały możliwość skutecznego skorzystania z prawa dostępu
do adwokata
Czy osoba miała możliwość
uzyskania pomocy adwokata?

Tak/Nie /
Nie
dotyczy

Wskaźnik 1.12: Państwo przestrzega zasady poufności komunikacji
między podejrzanymi lub oskarżonymi osobami a ich adwokatem.
Obejmuje to poufność korespondencji, spotkań, rozmów
telefonicznych oraz innych form komunikacji, dozwolonych na mocy
prawa.
Czy przestrzegano zasad poufności komunikacji
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między Panem/Panią a klientem?
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