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nr 1/2016 Krajowej Rady

Proku:ratwy z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie projektu ustawy Prawo
o prokurarurze otaz projektu ustawy P.tzepisy

o prokumturze.

wprowadzające ustawę

Prawo

UCHWAŁA Nr 1/2016

Krajowej Rady Prokuratury

z dnia 11

sty~a 2016

roku

w sprawie projektu ustawy Prawo o prokuraturu oraz
projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o prokuraturze
Krajowa Rada Prokuratury, działając na podstawie art. 24 pkt 2 ustawy z dnia 20
czerwca 1985 r. o prokuraturze, krytycznie ocenia poselskie projekty ustaw Prawo
o prokuraturze oraz Paepisy wprowadzające ustawę Prawo o prokuraturze.
Projektowane normy zarzucają rozpoczętą w 201 Or. reformę prokuratury.
Połączenie urzędów Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości, odejście od

zasady określonej w art. 8 ust. 2 ustawy o prokuratur2e z dnia 20 czerwca 1985 r. w kierunku
zasady określonej wart. 7 § 3 projektu, zniesienie kadencyjności prokuratorów funkc)jnych,
odstąpienie

od obligatoryjnego przeprowadzania konkursów na wolne stanowiska

prokuratorskie, możliwość powoływania na wyższe stanowiska prokuratorskie niezależnie od
stażu

pracy i

doświadczenia

~

zawodowego

to najistotniejsze punkty ocenianych ustaw

ograniczające niezależność prokuratora.

Negatywnie Rada postrzega
stano~sk,

części

tych

prawną możliwość

prokuratorów,

w Prokuraturze Generalnej, Naczelnej

którzy

zajmują

stanowiska

Prokuraturze Wojskowej,

apelac)jnych i wojskowych prokuraturach
przepisów mogą zostać przeniesieni do

pozbawienia dotychczasowych

okręgowych,

pełnienia służby

prokuratorskie

w prokuraturach

a na mocy projektowanych

w jednostkach prokuratury niższego

rzędu.

Rada stwierdza,
zostały znacznie

że

proponowane kompetencje organów

samoaądu

prokuratorskiego,

ograniczone, co należy ocenić negatywnie.

Krajowa Rada Prokuratury stoi na stanowisk:ut

iż

projektowane regulacje

powodują

.zbyt dalekie podporzadkowanie prokuratury władzy wykonawczej.
Jednocześnie

pomimo krytycznej oceny, Krajowa· Rada Prokuratury deklaruje udział

w pracach legislacyjnych nad opiniowanymi projektami.

Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
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