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Uprzejmie dziękuję za informację o wystąpieniu generalnym zmierzającym do 

zagwarantowania każdej osobie zatrzymanej przez Policję lub inne służby możliwości 

kontaktu z obrońcą od początku zatrzymania (pismo z dnia 18 kwietnia 2017 r., sygn. 

KMP.570.3.2017). Nawiązując do tej godnej poparcia inicjatywy chciałabym 

poinformować, że problem dostępu osób podejrzanych do obrońcy był też przedmiotem 

mojego wystąpienia w dokumencie opracowanym na podstawie art. 5 ustawy o Sądzie 

Najwyższym (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1254 ze zm., dalej: „ustawa o SN"). 

Zgodnie z art. 5 ustawy o SN, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego przedstawia 

właściwym organom uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach lub lukach w prawie, 

których usunięcie jest niezbędne dla zapewnienia spójności systemu prawnego 

Rzeczypospolitej Polskiej. W opracowaniu „Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i 

lukach w prawie" (Warszawa 2017, s. 85-88) wskazano na potrzebę pełnego wdrożenia 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z dnia 22 października 2013 r. \N 

sprawie 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 (Dz. Urz. UE L 294/1 z 6.11.2013 r.), do której 

odwołuje się Pan w swoim wystąpieniu generalnym. Zwrócono też uwagę na to, że 

dyrektywa posługuje się autonomicznym pojęciem „podejrzanego". W rezultacie w 

niektórych sytuacjach procesowych dyrektywa znajduje zastosowanie również do osób 

podejrzanych a nawet do osób przesłuchiwanych w charakterze świadków, które 

dostarczają informacji samooskarżających. W myśl dyrektywy takie osoby, zatem również 

osoby podejrzane zatrzymane i rozpytywane przez Policję, powinny mieć zapewniony 
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realny dostęp do obrońcy. Bez wątpienia pełne wdrożenie dyrektywy do krajowego 

porządku prawnego powinno przyczynić się do podniesienia poziom ochrony osób 

podejrzanych przed torturami, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem. 

Załącznik: 

Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościacli i lul<acli w prawie, Warszawa 2017. 
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