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W odpowiedzi na pismo z dnia 1 lutego 2016 r. dotyczące pojęcia oraz statusu osoby 

podejrzanej w postępowaniu karnym, uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Problematyka pojęcia oraz statusu osoby podejrzanej na gruncie Kodeksu 

postępowania karnego była przedmiotem analizy w Ministerstwie Sprawiedliwości, w tym 

opiniowania przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego, w związku z wdrożeniem 

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

w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i postępowaniu dotyczącym
11

europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej

0 pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi i organami 

konsularnymi w czasie pozbawienia wolności. Na obecnym etapie prac legislacyjnych w tym 

zakresie Ministerstwo Sprawiedliwości wystąpiło z wnioskiem o zgłoszenie projektu 

implementującego powyższą dyrektywę do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów, 

z terminem realizacji do końca II kwartału br.

Projekt przewiduje zachowanie odrębnego statusu osoby podejrzanej i podejrzanego, 

przy jednoczesnym rozszerzeniu gwarancji procesowych osoby podejrzanej. Projektuje się 

także uporządkowanie regulacji dotyczących osoby podejrzanej. W zakresie prawa do obrony 

projekt ustanawia mechanizmy służące realizacji tego prawa. Zapewnia możliwość dostępu

1 kontaktu z obrońcą w toku pierwszych czynności (zatrzymanie, okazanie), o których mowa 

w dyrektywie, wychodząc z założenia, że kontakt z obrońcą na wczesnym etapie ma
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kluczowe znaczenie dla osoby objętej czynnością. Wobec tego projekt przyznaje osobie 

podejrzanej prawo do kontaktu i obecności obrońcy w związku z tymi czynnościami. 

Proponowane w projekcie mechanizmy wzmocnią także skuteczność tego prawa i pozwolą na 

unikniecie ryzyka jego iluzorycznego charakteru. Zapewnienie dostępu i kontaktu z obrońcą 

w toku pierwszych czynności, przyczyni się również do efektywniejszej realizacji prawa do 

obrony w toku dalszych czynności postępowania.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że po przygotowaniu ostatecznej wersji projektu


