Wiadomości Adwokatury 13 sierpnia 2020 r.
Prezes NRA interweniuje ws. dostępu
zatrzymanego do adwokata
Adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, wystosował list do ministra
sprawiedliwosci Zbigniewa Ziobry w sprawie dostępu osoby zatrzymanej do adwokata.
Prezes NRA zaznacza w liście, że adwokatura, a także poszczególni przedstawiciele zawodu,
wielokrotnie wypowiadali się publicznie w sprawie dostępu osoby zatrzymanej do adwokata.
"Zajścia, jakie miały miejsce w Warszawie w dniach 7 i 8 sierpnia 2020 roku i dokonane w ich trakcie
przez Policję zatrzymania podkreślają istotę i wagę prawa do obrony, którego elementem powinno
być zagwarantowane prawo do pomocy prawnej dla każdego zatrzymanego na najwcześniejszym
etapie czynności policyjnych." - napisał adw. Trela.
Zwraca też uwagę, że zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1919 z dnia
26 października 2016 r. w sprawie pomocy prawnej z urzędu dla podejrzanych i oskarżonych w
postępowaniu karnym oraz dla osób, których dotyczy wniosek w postępowaniu dotyczącym
europejskiego nakazu aresztowania, podstawowym prawem osoby zatrzymanej jest możliwość
uzyskania pomocy profesjonalnej z urzędu (tym bardziej z wyboru) jeszcze przed pierwszym
przesłuchaniem, czy to przez Policję, czy przez prokuratora.
Prezes NRA pisze, że ważne jest z punktu widzenia tak pojmowanego prawa do obrony, aby
obowiązkiem organu procesowego było zapewnienie realnego dostępu do obrońcy/pełnomocnika. W
celu właściwej transpozycji do porządku prawnego w/w dyrektywy konieczne są zmiany Kodeksu
postępowania karnego, w tym w szczególności art. 87 §3 k.p.k., dającego możliwość odmowy
dopuszczenia do udziału w postępowaniu pełnomocnika w oparciu o dyskrecjonalną ocenę
prokuratora, że nie wymaga tego obrona interesów osoby zatrzymanej, a także art. 301 k.p.k., który
obecnie umożliwia prowadzenie przesłuchania nawet pomimo nieobecności ustanowionego obrońcy.
Istotne z punktu widzenia prawa do obrony i respektowania europejskich zasad postępowania wobec
zatrzymanych jest, aby każdy zatrzymany został pouczony o prawie do złożenia wniosku o
przyznanie obrońcy/pełnomocnika z urzędu i prawie do prowadzenia czynności procesowych
(przesłuchania, okazania, konfrontacji, eksperymentu procesowego) dopiero z ich udziałem.
W liście czytamy, że proponowane rozwiązania, niezależnie od tego, że doprowadzą do zgodności
postępowania wobec zatrzymanych z prawem unijnym, to spowodują uspokojenie nastrojów
społecznych i zminimalizują ewentualność stawiania zarzutów wobec Policji w takich sytuacjach,
jakie miały miejsce ostatnio. Rozwiązania takie przyczynią się także do wzrostu autorytetu Państwa.

(czytaj list Prezesa NRA do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry)

Prezes NRA: samorząd adwokacki musi działać w
ramach prawnych
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Nie jestem zwolennikiem organizacji zgromadzeń i zjazdu krajowego za wszelką cenę.
Mam natomiast poczucie prawnego obowiązku podjęcia próby ich przeprowadzenia mówi w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady
Adwokackiej. Wywiad ukazał się 11 sierpnia 2020 r.
Na pytanie o ocenę szans na zorganizowanie zgromadzeń i krajowego zjazdu w tym roku, prezes NRA
powiedział:

"Trudno dziś to oceniać, bo wiele zależy od tego, jakie będą panowały warunki epidemiczne i prawne
w Polsce. Istnieje duże ryzyko, że zgromadzenia mogą się nie odbyć, ale to nie znaczy, że samorząd
nie ma obowiązku podjęcia próby ich zwołania i przeprowadzenia."

(czytaj wywiad na stronie DGP)

Stanowisko ORA w Warszawie dot. pełnej realizacji
prawa do obrony osób zatrzymanych
W związku z zajściami, jakie miały miejsce w Warszawie w dniach 7 oraz 8 sierpnia 2020
r. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie apeluje do przedstawicieli zarówno władzy
ustawodawczej, wykonawczej jak i sądowniczej o wprowadzenie regulacji prawnych w
pełni realizujących prawo do obrony od momentu zatrzymania osoby podejrzewanej o
popełnienie przestępstwa.
Publikujemy stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z 09 sierpnia br. dotyczące
pełnej realizacji prawa do obrony osób zatrzymanych.
W związku z zajściami jakie miały miejsce w Warszawie w dniach 7 oraz 8 sierpnia 2020 r. Okręgowa
Rada Adwokacka w Warszawie apeluje do przedstawicieli zarówno władzy ustawodawczej,
wykonawczej jak i sądowniczej o wprowadzenie regulacji prawnych w pełni realizujących prawo do
obrony od momentu zatrzymania osoby podejrzewanej o popełnienie przestępstwa.
Podstawowym elementem prawa do obrony jest prawo do pomocy prawnej już na wczesnym etapie
zatrzymania. To prawo winno być realizowane poprzez zapewnienie każdej osobie udziału obrońcy w
najwcześniejszych czynnościach procesowych, w tym poprzez udzielanie informacji o sytuacji
klienta. Jako niewłaściwe oceniamy fakt, ze nadal na zatrzymanym spoczywa konieczność podania
numeru telefonu do obrońcy i nie zapewnia się na tym etapie dostępu do adwokata w sposób
efektywny.
Apelujemy do niezawisłych i bezstronnych sędziów o stosowną ocenę czynności procesowych Policji
przeprowadzanych bez poszanowania prawa do obrony i nie zapewnienia dostępu do adwokata na
wczesnym etapie postępowania.
Przypominamy, że już przeszło rok temu, w maju 2019 r. minął termin w którym Polska była
zobowiązana implementować do porządku prawnego dyrektywę w sprawie pomocy prawnej z urzędu
dla podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym oraz dla osób, których dotyczy europejski
nakaz aresztowania. Zgodnie z tą dyrektywą podstawowym prawem osoby zatrzymanej jest
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możliwość uzyskania pomocy obrońcy z urzędu jeszcze przed pierwszym przesłuchaniem, czy to
przez Policję, czy przez prokuratora
Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wyraża stanowczy sprzeciw wobec tych działań Policji,
które utrudniały lub uniemożliwiały dostęp obrońców do osób zatrzymanych. Pojawiające się w
przestrzeni publicznej insynuacje, jakoby adwokaci mieli „odbić” osoby zatrzymane wskazują na
całkowite niezrozumienie roli obrońcy w systemie wymiaru sprawiedliwości.
Dziękujemy wszystkim adwokatkom i adwokatom oraz aplikantkom i aplikantom adwokackim, którzy
bezinteresownie do przez cały okres trwania zatrzymań angażowali się w pomoc osobom
zatrzymanym, dając świadectwo tego, że można na Adwokaturę zawsze liczyć.

(czytaj stanowisko ORA w Warszawie)

Sekretarz NRA o organizacji zgromadzeń izb i KZA
- wywiad
O możliwościach i problemach związanych z organizacją zgromadzeń izb adwokackich i
Krajowego Zjazdu Adwokatury mówi w rozmowie z red. Szymonem Cydzikiem adw. Rafał
Dębowski, sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej. Wywiad ukazał się 10 sierpnia na
łamach Dziennika Gazety Prawnej.
Rozmawiamy z Ministerstwem Sprawiedliwości o wprowadzeniu rozwiązań legislacyjnych, które
zapewniałyby kontynuowanie działalności organów samorządu w ramach ich kadencji - powiedział
adw. Dębowski.

(czytaj wywiad na stronie DGP)

Adwokaci Gutowski i Kardas: Temida na własne
życzenie głucha i ślepa
3 sierpnia 2020 r. Sąd Najwyższy w pełnym składzie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw
Publicznych (IKNSP) podjął uchwałę, w której stwierdził ważność dokonanego 12 lipca
2020 r. wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przypominają adw. prof. dr hab.
Maciej Gutowski i adw. prof. dr hab. Piotr Kardas w felietonie, który ukazał się 11
sierpnia 2020 r. na łamach "Rzeczpospolitej".
Do tej pory nie ukazało się uzasadnienie powyższej uchwały SN, a wiedzę o pisemnych motywach
rozstrzygnięcia czerpać można z publikowanego na stronie SN komunikatu. Nie jest zatem możliwe
dokonanie pełnej analizy i oceny prawnej tego judykatu, tym bardziej w felietonie. (...) Warto
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natomiast odnieść się do najważniejszego elementu rozumowania przedstawionego w komunikacie
na stronie SN, niezasadnie zawężającego przedmiot rozpoznania sprawy przez SN. - czytamy w
felietonie.
(czytaj felieton na stronie Rzeczpospolitej)

IBAHRI potępia plany wypowiedzenia przez Polskę
Konwencji stambulskiej
Instytut Praw Człowieka Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (IBAHRI) potępia
plany wypowiedzenia przez Polskę Konwencji stambulskiej - przełomowego traktatu
europejskiego, który jest pierwszym na świecie wiążącym instrumentem prawnym,
mającym na celu zapobieganie przemocy wobec kobiet i dziewcząt, w tym gwałtu.
(czytaj stanowisko IBA HRI w j. polskim)
(czytaj stanowisko IBA HRI w j. angielskim)

Praca biura NRA - 14 sierpnia (piątek) nieczynne
Uprzejmie informujemy, że 14 sierpnia (piątek), biuro Naczelnej Rady Adwokackiej będzie
nieczynne.
14 sierpnia będzie dniem wolnym od pracy w zamian za dzień 15 sierpnia - w związku z faktem, że
15 sierpnia 2020 roku (sobota) przypada święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które jest
ustawowo wolne od pracy oraz zgodnie artykułem 130 § 2 Kodeksu pracy: „Każde święto
występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar
czasu pracy o 8 godzin.”
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