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Szanowny Panie Ministrze,

W związku z pojawiającymi się informacjami, iż Wojskowa Prokuratora Okręgowa w
Warszawie prowadzi postępowanie sprawdzające związane z apelem Stowarzyszenia
Prokuratorów RP o nieuleganie przez prokuratorów naciskom politycznym oraz o zachowanie
przez nich apolityczności i niezależności, Rzecznik Praw Obywatelskich podjął tą sprawę z
urzędu i zwrócił się do Wojskowego Prokuratora Okręgowego w Warszawie o udzielenie
informacji o aktualnym stanie tego postępowania.

Z odpowiedzi udzielonej Rzecznikowi wynika, że w dniu 5 lipca br. wszczęto
postępowanie sprawdzające w sprawie ewentualnego przekroczenia uprawnień przez
funkcjonariuszy publicznych.

Podstawą wszczęcia postępowania sprawdzającego stały się informacje zawarte w
wywiadzie udzielonym „Gazecie Wyborczej" przez Prezesa Stowarzyszenia Prokuratorów RP
p. Krzysztofa Parulskiego w dniu 5 lipca 2007 r.

Wojskowy Prokurator Okręgowy poinformował Rzecznika, iż niniejsze postępowanie
nie jest prowadzone przeciwko jakiejkolwiek osobie, a w szczególności jakiemukolwiek
członkowi Stowarzyszenia Prokuratorów RP. Zmierza ono jedynie do zbadania ujawnionych
przez Stowarzyszenie okoliczności.

Z drugiej zaś strony w środkach masowego przekazu pojawiły się informacje, że p.
Krzysztof Parulski został zobowiązany do przekazania organom ścigania listy osób, które
podpisały się pod tym apelem, a nadto, iż istnieje niebezpieczeństwo, że prokuratorzy, którzy
poinformowali władze Stowarzyszenia o przypadkach politycznych nacisków na prokuraturę
mogą być narażeni na odpowiedzialność karną i dyscyplinarną (publikacja prasowa
zamieszczona w „Gazecie Wyborczej" z dnia 25 lipca 2007 r. pt. „Prokurator przesłuchany za
apel o niezależność").

Powyższe okoliczności spowodowały, że Rzecznik zdecydował się na dalsze
monitorowanie tego postępowania.
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Ponadto Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał kopię listu z dnia 11 lipca 2007 r., jaki
Helsińska Fundacja Praw Człowieka skierowała do Pana Ministra w związku z tą sprawą.

Mając to na uwadze zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o
poinformowanie Rzecznika Praw Obywatelskich, czy inne jednostki organizacyjne
prokuratury, poza Wojskową Prokuraturą Okręgową w Warszawie, prowadzą postępowania
(karne, ewentualnie dyscyplinarne) związane z apelem Stowarzyszenia Prokuratorów RP,
jeżeli tak, to będę zobowiązany za udzielenie informacji, jaki jest ich obecny stan. Będę
również wdzięczny Panu Ministrowi za poinformowanie o stanowisku zajętym wobec treści
pisma Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w tej kwestii, które zostało skierowane na ręce
Pana Ministra, a do wiadomości Rzecznika (kserokopia w załączeniu).

Zał. 1.

Z upoważnienia
Rzecznika Praw Obywatelskich

/-/ Stanisław Trociuk
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich


