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Pomoc prawna w postępowaniu karnym
Unia Europejska jest bliska uczynienia ostatniego kroku na długiej drodze do wzmocnienia praw
obywateli w zakresie obrony prawnej. Podczas październikowej sesji plenarnej Parlament zamierza
głosować nad porozumieniem kompromisowym osiągniętym przez współprawodawców w sprawie
proponowanej dyrektywy dotyczącej pomocy prawnej.

Kontekst
Pomoc prawna rozumiana jako bezpłatna pomoc w kwestiach prawnych dla osób, które same nie mogą
pokryć jej kosztów, to zasadniczy warunek skutecznie gwarantujący prawo dostępu do adwokata w procesie
karnym, a tym samym prawo do rzetelnego procesu sądowego. Prawo do pomocy prawnej zapisano w
europejskiej konwencji praw człowieka (art. 6 ust. 3 lit. c)) oraz w Karcie praw podstawowych Unii
Europejskiej (art. 47 ust. 3). Na szczeblu międzynarodowym prawo to uznaje się na mocy Międzynarodowego
paktu praw obywatelskich i politycznych oraz jest ono uregulowane zasadami i wytycznymi ONZ dotyczącymi
dostępu do pomocy prawnej w systemach sądownictwa karnego, które to zasady i wytyczne przyjęto w 2012
r.

Harmonogram działań mających na celu umocnienie praw procesowych osób podejrzanych lub oskarżonych
w postępowaniu karnym
Kwestię pomocy prawnej uwzględniono jako jeden z obszarów działania ujętych w harmonogramie działań w
zakresie praw procesowych, przyjętym przez Radę w 2009 r. z myślą o ustanowieniu minimalnych
standardów w zakresie prawa do rzetelnego procesu sądowego w całej UE, a także w celu wzmocnienia
wzajemnego zaufania między organami sądowymi państw członkowskich. Po harmonogramie z 2009 r.
przyjęto jeszcze pięć innych środków: prawo do tłumaczenia ustnego i pisemnego (dyrektywa 2010/64/UE),
prawo do informacji (dyrektywa 2012/13/UE), prawo dostępu do adwokata (dyrektywa 2013/48/UE),
domniemanie niewinności (dyrektywa 2016/343/UE) oraz gwarancje proceduralne dotyczące dzieci
(dyrektywa 2016/800/UE).

Wniosek Komisji
Proponowana dyrektywa to ostatni środek ujęty w harmonogramie, a jej głównym celem jest
zagwarantowanie skutecznego prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym oraz w postępowaniu
dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania, zgodnie z dyrektywą 2013/48/UE. Komisja przedstawiła ją
wraz z niewiążącym zaleceniem. Podstawą wniosku jest art. 82 ust. 2 TFUE, który umożliwia ustanowienie
minimalnych zasad ułatwiających wzajemne uznawanie orzeczeń sądowych oraz współpracę policyjną i
sądową. W pierwotnym wniosku Komisji określono zasady dotyczące tymczasowej pomocy prawnej.
Udzielano by jej już na wczesnym etapie postępowania oraz gwarantowałaby ona skorzystanie z pomocy
prawnej przez osoby podejrzane lub oskarżone i dostęp do adwokata dla takich osób bez zbędnej zwłoki i
przed rozpoczęciem przesłuchań. Wniosek zawierał także zapisy dotyczące pomocy prawnej oferowanej
osobom objętym postępowaniem dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania, zarówno w państwie
członkowskim wykonującym nakaz, jak i w państwie członkowskim wydającym taki nakaz (prawo do
podwójnej obrony).

Parlament Europejski
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) przyjęła swoje sprawozdanie
w maju 2015 r. (sprawozdawca: Dennis De Jong, GUE/NGL, Holandia). W sprawozdaniu wprowadzono
znaczące zmiany do wniosku Komisji. Najważniejsza z nich polegała na rozszerzeniu zakresu, tak aby
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obejmował on prawo do zwykłej pomocy prawnej (zamiast ograniczać je wyłącznie do pomocy tymczasowej).
W sprawozdaniu znalazły się ustalenia dotyczące ocen kwalifikowalności zawierających wytyczne w sprawie
kryteriów, jakie należy stosować, kiedy pomoc prawna jest uzależniona od kryterium dochodowego (czynniki
takie jak dochód, sytuacja rodzinna, koszt pomocy prawnej itp.) lub od kryterium zasadności (ocena pilności i
złożoności sprawy, surowość kary, sytuacja społeczna itp.). Dodano w nim również pewne zapisy dotyczące
prawa do informacji, jakości pomocy prawnej, szkoleń zawodowych i skutecznych środków odwoławczych. W
dniu 30 czerwca 2016 r. Parlament Europejski i Rada zawarły porozumienie w sprawie tekstu
kompromisowego. W lipcu br. kompromis został zatwierdzony przez komisję LIBE i musi teraz zostać przyjęty
na posiedzeniu plenarnym.

Komisja LIBE zwróciła się do EPRS o dokonanie oceny ex ante skutków istotnych poprawek, z której wynika, że
zmiany zaproponowane przez Parlament będą miały korzystny wpływ na prawa podstawowe osób podejrzanych
lub oskarżonych, choć jednocześnie oznacza to pewne koszty administracyjne dla państw członkowskich. Biuro
Analiz Parlamentu Europejskiego opracowało wstępną ewaluację oceny skutków wniosku sporządzonej przez
Komisję.
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