Dyrektywy), a częściowo z dniem 1 lipca
2015 r., który stanowił dzień wprowadzenia
modelu kontradyktoryjnego postępowania
karnego;

JAK INFORMOWAĆ
W POSTĘPOWANIU
KARNYM?
Polskie prawo i praktyka
a standardy europejskie

•

Ustawa z września 2013 r. po raz pierwszy
w sposób wyraźny zobowiązała do uwzględnienia w pouczeniu zatrzymanego informacji o przysługujących uprawnieniach do
złożenia oświadczenia i odmowy złożenia
oświadczenia w przedmiocie zatrzymania;

•

Wzory pouczeń implementujące postanowienia Dyrektywy weszły w życie na początku lipca 2014 r., jednak wraz ze zmianą
modelu postępowania karnego podlegały
one dalszym modyfikacjom;

•

Pouczenia stanowią powtórzenie lub parafrazę poszczególnych przepisów Kodeksu postępowania karnego, co może utrudniać ich
zrozumienie przez adresatów;

•

Podejrzani i oskarżeni rzadko proszą o wyjaśnienie treści pouczeń przez przedstawicieli
organów procesowych;

•

Aktualnie nie są dostępne wzory pouczeń
uwzględniające szczególne potrzeby wynikające z podeszłego wieku lub niepełnosprawności;

•

Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło kroki
w celu zapewnienia dostępności tłumaczeń
dla osób nieposługujących się językiem
polskim;
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•

Dyrektywa o prawie do informacji stanowi kolejny krok do budowania zasady wzajemnego uznawania orzeczeń
w sprawach karnych w ramach Unii Europejskiej;

•

Chociaż nie były organizowane szkolenia
dedykowane wyłącznie prawu do informacji wynikającemu z Dyrektywy, to tematyka
ta była poruszana podczas szkoleń na temat
nowej procedury karnej;

•

Postanowienia Dyrektywy zostały wdrożone na grunt polskiego porządku prawnego nowelizacją Kodeksu postępowania karnego z dnia 27 września 2013 r.,
która częściowo weszła w życie z dniem 2
czerwca 2014 r. (czyli datą transpozycji

•

Planowana nowelizacja Kodeksu postępowania karnego, mająca na celu odejście od
modelu procesu kontradyktoryjnego, wprowadza również zmiany w obszarze regulowanym Dyrektywą.

REKOMENDACJE
•

Ministerstwo Sprawiedliwości powinno
w możliwie najszybszym terminie zapewnić dostęp do pouczeń w postępowaniu karnym w formacie dostosowanym
do szczególnych potrzeb wynikających
z wieku lub niepełnosprawności (np. pouczeń w języku Braille’a lub napisanych
dużą czcionką, pouczeń w formie audiobook’ów)

•

Ministerstwo Sprawiedliwości powinno
podjąć prace w celu zmian redakcyjnych pouczeń, by były bardziej zrozumiałe dla stron postępowania;

•

Istotne byłoby przygotowanie informacji o uprawnieniach przysługujących
stronom postępowania karnego w bardziej przystępnej formie, np. w formie
niesformalizowanej broszury dostępnej
w szczególności w komisariatach Policji, jednostkach penitencjarnych oraz
sądach i prokuraturach, która stanowiłaby dopełnienie formalnych pouczeń.

Criminal Justice Programme
realizowany przez Komisję
Europejską.
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