
NOTATKA ze wspólnego posiedzenia
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka,

Praworządności i Petycji

Nr posiedzenia: 445 Nr posiedzenia: 308

Data posiedzenia:  2 sierpnia 2011 r.

Posiedzeniu przewodniczył: senator Piotr Zientarski – przewodniczący Komisji Ustawodawczej

Porządek posiedzenia: 1. Wniosek dotyczący projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
dotyczący prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym oraz prawa
do powiadomienia osoby trzeciej o zatrzymaniu – COM(2011)326.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie Komisji Ustawodawczej: Zbigniew Cichoń,
Stanisław Gogacz, Leon Kieres, Krzysztof Majkowski, Bohdan Paszkowski,
Krzysztof Piesiewicz, Marek Trzciński, Piotr Zientarski, senatorowie
członkowie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji: Zbigniew
Cichoń, Paweł Klimowicz, Leszek Piechota, Stanisław Piotrowicz, Jan
Rulewski, Jacek Swakoń, Piotr Wach,

− zaproszeni goście:

− Ministerstwo Sprawiedliwości:
− podsekretarz stanu Igor Dzialuk,
− zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej

i Prawa Europejskiego Tomasz Darkowski,
− specjalista w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Prawa

Europejskiego Krzysztof Andrzejczak,

− przedstawiciele Kancelarii Senatu:
− Biuro Legislacyjne: wicedyrektor Adam Niemczewski.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1 Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Minister Igor Dzialuk przedstawił stanowisko
rządu wobec projektu dyrektywy. Wskazał, iż jej celem jest ustanowienie minimalnych wspólnych
norm w zakresie przysługującego osobom podejrzanym i oskarżonym w postępowaniu karnym w
całej Unii Europejskiej prawa dostępu do adwokata oraz powiadomienia osoby trzeciej, takiej jak
członek rodziny, pracodawca lub organ konsularny, o zatrzymaniu. To realizacja postulatów
załączonych do programu sztokholmskiego. Dodał, iż rząd popiera projekt i w trakcie dalszych nad
nim prac zamierza dążyć do: utrzymania rozwiązania polegającego na rozpoczęciu prawa do
pomocy prawnej z chwilą przedstawienia zarzutów, albo z chwilą zatrzymania, objęcia w
szczególnych sytuacjach klauzulą derogacyjną także poufności kontaktu z adwokatem,
ograniczenia bezwzględnego zakazu dowodowowego obejmującego dowody przeprowadzone z
naruszeniem prawa do pomocy prawnej do wyjaśnień oświadczeń składanych przez podejrzanego /
oskarżonego a nadto usunięcia przepisu uprawniającego adwokata do zbadania stanu
pomieszczenia, w którym przebywa jego klient.
W ocenie rządu projekt jest zatem zgodny z zasadą pomocniczości.
W trakcie dyskusji senatorowie Jan Rulewski oraz Piotr Zientarski pytali czy wprowadzenie
dyrektywy wpłynie istotnie na kpk oraz jak bardzo systemy innych państw będą musiały ulec
zmianie.

Odpowiadając na pytania minister Igor Dzialuk wskazał, iż analiza projektu z obowiązującym w
Polsce prawem nie wskazuje na konieczność istotnych zmian. Standard udziału adwokata wg kpk
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jest zgodny z projektem dyrektywy. Istotną zmianą jest unifikacja standardów w całej UE. Projekt
dyrektywy zakłada nieważność dowodu uzyskanego wbrew prawu, a systemach państw
europejskich decyzję co do skorzystania z tego dowodu pozostawia uznaniu organu procesowego.
Rząd będzie się opowiadał za jego złagodzeniem wyłącznie do wyjaśnień oświadczeń składanych
przez podejrzanego/oskarżonego i do tej koncepcji polski rząd będzie starał się przekonać
przedstawicieli innych państw.
Następnie Przewodniczący Piotr Zientarski poinformował o wnioskach płynących z opinii
przygotowanej przez dr Roberta Grzeszczaka oraz zgłosił wniosek o przyjęcie opinii o projekcie
dyrektywy, w której nie stwierdza się niezgodności z zasadą pomocniczości. Wniosek został
przyjęty jednogłośnie (11 głosów „za”).
Sprawozdawcą obu opinii obu komisji będzie senator Piotr Zientarski.

Konkluzja: Komisje przedłożyły KSUE opinię w sprawie projektu dyrektywy.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


