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Na postawie art. 31 z t s t a ~a dnia 26 spqnia 1984 r. Pawo prmowe (Dz. U. z
dnia 7 lutego 1984 r.) wnosze o zamieszczenie sprostowania nieprawdziwych
informacji, kt6re zostaly opublikowane w tygodniku ,,Przekr6j7' z dnia 1 marca
2007 r., w artykule autorstwa Agnieszki Jedrzejczak, Sylwii Czubkowskiej i
Grzegorza Rzeczkowskiego pt. ,,Ziobro Jaroslawa".
We wspomnianym artykule autorzy piszq ,,Tak naprawde zreszQ zgodnie z
projektem ustawy sqdy 24-godzinne na pierwsza, rozprawe majq zbieraC sic
najp6iniej 48 godzin po popelnieniu przestcpstwa, na wydanie wyroku majq
kolejne 24 godziny, chyba i e sa,d zrobi sobie 14-miesieczna, przerwc. A wiec w
obiecywanyrn przez rninistra szybkim procesie na wyrok moiemy czekaC ponad
rok.". Fragment ten zawiera nieprawdziwe informacje, wprowadzajqce w blqd
czytelnik6w.
Redaktorzy A. Jcdrzejczak, S. Czubkowska i G. Rzeczkowski, twierdza, i e
Minister Sprawiedliwoici nie konsultuje z korporacjami prawniczyrni projekt6w
ustaw, ignorujqc ich zdanie na temat proponowanych zmian. Autorzy piszq
,,Rozszerzenie dostcpu do zawodu ma zaoowocowaC obniieniem standard6w
ksztalcenia. A ostro i szybko karanych i tak nie bedzie gdzie wsadzaC, bo - by

zaspokoit ambicje Ziobry - trzeba by wybudowat lulkadziesiqt nowych wkzien.
Ale jak wiadomo, korporacjom zaleiy tylko na ochronie wlasnych przydej6w i nie
warto ich sluchat. Czego konsekwentnie trzyma sic minister Ziobro." Trudno
dociec z jakich fakt6w autorzy tekstu wyciwcli tak nieprawdziwe wnioski. W
rzeczyulstoici Ministerstwo Sprawiedliwoici konsultuje i uzgadnia wiele projekt6w
ustaw ze irodowiskiem prawniczym. Jako przyklad podat moina ostatniq
konferencje uzgodnieniowa w sprawie zmiany ustawy Prawo o adwokaturze, ktbra
odbyla sic 13.02.2007 r. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Naczelnej Rady
Adwokackiej, Krajowej Rady Radc6w Prawnych, Krajowej Rady Notarialnej oraz
Stowarzyszenia Notariuszy RP. Fakty te iwiadczq o otwartoici Ministerstwa
Sprawiedliwoici na sugestie i opinie irodowiska prawniczego w kwestiach
legislacyjnych.
Redaktorzy A. Jcdrzejczak, S. Czubkowska i G. Rzeczkowski, w spos6b
krytyczny

odnieili

sic

rowniei

do

przygotowanej

przez

Ministerstwo

Sprawiedliwoici nowelizacji ~stawy dnia 20 qewca 7785 r. oprokuratzrqe (Dz. U . z
2002 r. Nr 21, poz. 206 ze zm.). Ich zdaniem inicjatym tc podjeto wylqcznie po to,
,,by latwiej kontrolowaC podwladnych (...)". Jest to twierdzenie nieprawdziwe. W
dalszej czcici artykulu dziennikarze przekonujk i e wraz z wejiciem w iycie
nowych przepis6w Minrster Sprawiedliwoici Zbigniew Ziobro ,,(...) bedzie m6gl
niemal bez ograniczeii zmieniaC decyzje prokuratorbw, a nawet wykonywaC za nich
czynnoici procesowe", sugerujqc tym sarnyrn, i e proponowana nowelizacja niesie
ze sob%pakiet nowych uprawnien dla Prokuratora Generalnego. Twierdzenie to
r6wniei nie jest prawdziwe, cechuje je dodatkowo zasadnicza nieicisloiC. Faktem
jest, i e w proponowanym an. 8a ust. 1 nowelizacji zamieszczono zapis, zgodnie z
kt6rym ,,Prokurator przeloiony uprawniony jest do zmiany lub uchylenia decyzji
prokuratora podleglego". Nie jest to jednak zapis odnoszacy sic wylacznie do
Prokuratora Generalnego, jak chcieliby to widziet autorzy artykulu, lecz og6lna
delegacja dla prokuratorow funkcyjnych (tj. m.in. dla szefciw p r o k u r a ~
okrcgowych,

czy

apelacyjnych).

Co

istotne,

uprawnienie

prokurator6w

przeloionych do korekty, bqdi uchylenia decyzji podwladnych funkcjonuje od
wielu lat. Zgodnie bowiem z treiciq $ 18 ust. 1 obecnie obowiqzujqcego

ro@or&xenia

Ministra Sprawiedliwoii x dnia I 7 kwzetnia 1992 r. Regdamin wewnetqnego

wrqdowania pows~echnychjednostek organi~agbychhproktrrattly (Dz. U . Nr 38, poz. 163 ze

zm.) ,,Prokurator przeloiony uprawniony jest do przejecia sprawy i wykonania
czynnoici naleiqcej do prokuratora podleglego, a takie do zrniany lub uchylenia
jego

decyzji".

Uprawnienie to wynika

z

powszechnie przyjetej zasady

hierarchicznego podporzqdkowania prokurator6w. W zwiqzku z tym, inicjatywa
W s t e r s t w a Sprawiedliwoici, w opisanyrn wyiej zakresie, polega jedynie na
przeniesieniu powszechnie stosowanego i obowiqzujqcego w pragrnatyce
prokuratorskiej rozwiqzania normatywnego z aktu wykonawczego, kt6rym jest
Regulamin, do aktu wyiszego rzedu, tj. ustawy i jako taka nie moie byd
poczytywana za nowatorskq. Warto r6wniei podkreilik, i e autorzy artykulu
Swiadomie przemilczeli kwestie zamieszczenia w nowelizacji swoistej gwarancji
prawidlowoici korzystania przez prokurator6w przeloionych z prawa do ingerencji
w decyzje podwladnych. W proponowanym an. 8a ust. 2 wyrainie zastrzeiono
bowiem, i e ,,Zrniana lub uchylenie decyzji, kt6rej treik zostala doreczona stronom,
ich pelnomocnikom lub obroncom oraz innyrn uprawnionym podrniotom, moie
nastqiC wylqcznie z zachowaniem trybu i zasad okreilonych w ustawie" (tj. np. w
Kodeksie postcpowania karnego). Zatem prokurator przeloiony bedzie m6gl
ingerowad w decyzje podleglych prokurator6w tylko w taki sposbb, kt6r-y nie
naruszy zasad okreilonych w obowiqzujqcej procedurze kamej.

W dalszej czeici wypowiedzi poiwieconej nowelizacji ustawy o prokuraturze,
jej autorzy podnosza, i e wraz z wejiciem w iycie nowych przepis6w, Prokurator
Generalny zyska uprawnienie do osobistego wykonywania czynnoici procesowych
,,przejctych" od prokuratorbw podleglych. W tyrn zakresie relacja redaktor6w
Jcdrzejczak, Czubkowskiej i Rzeczkowskiego jest nieicisla i nieprawdziwa.
Rzeczywiicie, zgodnie z brzmieniem proponowanego art. 8b ust. 2 ,,Prokurator
przeloiony moie przejmowad sprawy prowadzone przez prokurator6w podleglych

i wykonywat ich czynnoici (...)". Jednakie podobnie, jak w przypadku uprawnienia
do zmiany lub uchylenia decyzji, uprawnienie przejecia do osobistego wykonania
okreilonej czynnoici procesowej jest prerogatywa, wszystkich prokurator6w
hkcyjnych, a nie wyla,cznq domena, Prokuratora Generalnego. Co wkcej w
przepisie tym zastrzeiono, i e z uprawnienia tego moina skorzystad, gdy przepisy
,,ustawy nie stanowia, inaczej". Nie jest to zatem uprawnienie o charakterze
dowolnyrn. Wprowadzenie nowego art. 8b nie jest rbwniei, wbrew sugestiom
dziennikarzy, n o v m ustawowyrn. Unormowanie w nirn zawarte funkcjonowalo
bowiem od wielu lat i wcia,i obowia,zuje w art. 10 ust. 3 ustawy o prokuraturze.
Inicjatywa Ministerstwa Sprawiedliwoici w tyrn zakresie polega jedynie na
przeniesieniu istniejacego unormowania do innej jednostki redakcyjnej.
Reasurnujqc naleiy stwierdzit, i e opisywanie proponowanej nowelizacji
ustawy o prokuraturze (w zakresie okreilonym w artykule) w kontekicie
,,ustawodawczych nowoici" jest niedopuszczalnym naduiyciem, kt6re moie
wprowadzat opinie publiczna, w bla,d.
Maja,c powyisze na wzglcdzie, a takie fakt, ii bezsprzecznie dowiedziono, i e
w artykule ,,Ziobro Jaroslawa" znalazly sic informacje nieprawdziwe i nieicisle,
wnosze o zamieszczenie nastcpuja,cego sprostowania:

,,W artykule pt. ,,Ziobro Jarodawa" autorstwa A. Jqdrzejczak, S.
Czubkowskiej i G. Rzeczkowskiego (Tygodnik ,,Przekr6j" z dnia 1 marca

2007 r.) zamieszczono nieprawdziwe i nieicide informacje.
Tygodnik ,,Przekr6jm podat nieprawdziwe informacje dotyczqce
wprowadzonego przez Ministerstwo SprawiedliwoSci trybu przygpieszonego,
zwanego potocznie ,,sqdami 24-godzinnyrni", informujqc, i e postgpowanie,
prowadzone w trybie przyspieszonyrn moie trwa6 ponad rok. Ot6i
nieprawdq jest, i e sqd moie ,,zrobiC sobie 14-miesiqcznq przenq". Takie
rozwiqanie podwaiatoby istote sqd6w 24-godzinnych. W rzeczywistogci

przewodniczqcy, w szczeg6lnych przypadkach, bqdzie m6gt zarzqdzik
jednorazowq przerwq w rozprawie, trwajqcq nie dtuiej nii 14 dni.
Nieprawdziwe sq informacje jakoby Minister Sprawiedliwoici, w toku
prac legislacyjnych, nie brat pod uwagq opinii irodowisk prawniczych.
Projekty sq konsultowane z przedstawicielami organ6w samorzqdowych
tego irodowiska na konferencjach uzgodnieniowych, czego przyktadem
moie by6 ostatnia konferencja uzgodnieniowa w sprawie zmiany ustawy
Prawo o adwokaturze, ktdra odbyta siq 13.02.2007 r. Uczestniczyli w niej
przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Radc6w
Prawnych, Krajowej Rady Notarialnej oraz Stowarzyszenia Notariuszy RP.
Wnioski wyplywajqce z takich konsultacji sq brane pod uwagq przy
tworzeniu prawa.
Nieprawdq jest, i e proponowane przez Ministra Sprawiedliwoici
zrniany w ustawie o prokuraturze przygotowano ,,by tatwiej kontrolowat
podwaadnych".

Zgodnie z

obowiqzujqcym obecnie prawem

kaidy

prokurator przetoiony, takie Prokurator Generalny, ma prawo do ingerencji
w decyzje podwtadnych. Nowelizacja zakaada jedynie przeniesienie
obowiqzujqcego rozwiqzania z aktu wykonawczego do aktu wyiszego rzqdu,
tj. ustawy. Prokurator Generalny moie rbwniei, gdy nie sprzeciwiajq siq
temu ustawy, przejmowak czynnoici podlegQch prokurator6w. W tyrn
zakresie nowelizacja nie wprowadza, wbrew sugestiom dziennikarzy,
iadnego nowego uprawnienia dla prokurator6w przdoionych, w tym takie
dla Prokuratora Generalnego".
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