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Adwokat EwY Milewicz Prost
p r okuraturę' o p rryłąc zenie s i ę

do o skarżenia prywatne 80
orz'eciwko J erzemu J ąski emi'
'|ł|ynaga tego interes społeczny

- argumentuJe

UrJ,T'#:;y;ffiT3:I-il1*"'llf -

neso z oskarżenia prywatnego przeciw_

LJJ.''.'nu Jaskiemi oraz w zwiąku
i pismem Sądu Rejonowego z dnia

2ż.|2.|995 r., przed którym sprawa za-

*irłu (oir.o źa|ączarn w kserokopii)'
jako pelnomocnik oskarżycielki prywat-

nei Ewv Milewicz
! r*iu"u^ się do Pana Prokuratora

Reionowego o zajęcie stanowiska

w 
"twestii przyłączenia się do już

wszczętego postępowania'
Zachorv'u3ic pełną świadomos9. {r-

,ńe.;onutń"go'charakteru decyzji Pa_

na Prókuratń w kwestii oceny, czy ob-

iecie oskażenia dyktuje interes spolecz-
'n'u 

- * totu.i.niu art. SO par' I K'p'k'

-" oozwalam sobie wyrazić pogląd

osńarżenia prywatnego w tym wzglę_

dzie.
Zdaniem oskarżenia prywatnego na-

stępujące przesłrnki wskazują jednoz-

nacznie, że interes społeczny wymaga

przyłączenia się do postępowania oskar-

żvciela nublicznego:
'a) czyiry, jakichóopuścił się Jerzy Ja-

skiernia, odznaczają się znacznym

stopniem społecznego niebezpieczeń_

stwa zważYwszy na narażenie na

szwank wyiokiej godności posła na

Sejm, narazenie autorytetu Ufzędu pu-

blicznego piastowanego przez spraw-

.i. 
'i.ir.ó 

popełnieńia czynów (fo-

rum Sejmu. iozgłośnia radiowa w cza-
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W interesie spnłecznym
sie audycii emitowanej ..na żywo''),
osoba póńzywdzonej _ jako przedsta_

wicieli prasy, której ranga i rola okre-

ślana jesi. między innymi, NormąKon_

"il\x'JJ"lł,*.n dopuścił się Jerzy Ja-

stiómii. wżuudziĘ wyjątkowo silny re-

zonans opinii publicznej, któĘ prze-

ważaj ącabceni postępowania oskarżo-

nego iest notorylnle znana

c] cźvnv' iakićh dopuścił się Jezy Ja-

stiemia. iąnle oo pogodzenia z brzmie-

niem i duihem ń. ż ustawy zdnaŻ0
.r.*.u 1985 r. o prokuraturze (Dz' U'
Nr 31' poz. |38 z póżn. zm') oraz z je-

go ratio.
'Powolany przepis stanowi. .Że 

zada-

niem orokuratury jest strzezerue prawo-

rządnbści oraz czuwanie nad ściganiem

DrzestePstw.' Zwazvwszy, że Jerzy Jaskiemia spra-

wuje uiząd Prokuratora Generalnego'

to okazuie się, iż svoim postępowanlem

sorzeniewierzył się podstawowej zasa-

dzie ustrojowej lnstytucji' któĄ powa-

se trudno przecenić.
"'Potrzeba funkcionowania prokuratu-

ry. jako Instytucji o najwyższym auto-

ńtó.i.. * o'dczńciu powszechnej opi_

ńi oublicznei wymaga wyeliminowa-

nia jatictrt<otiłiek podstaw dla kwestio-

nowania tegoż autorytefu .

Ponadto ńymugu tego wzgląd na in-

teres wymiaru sprawiedliwości'
Postępowanie oskarżonego Jerzego

Jaskieńi w kontekście postawionych

Naumanna do proiuratury rejonowei warszaw*śńdmieście

mu w akcie oskarżenla zarzutów, oraz

w świetle upowszechnionej pIzez rne.-

Jia ooinii oubliczne.l na ten temat, ied-
nozn'acznie wskazuie na istnienie naj-

wvższego interesu społecznego
w'przyĘczeniu się oskarżyciela pu-

I
:

blicznego do wszczętego przez po.- :

kzywdzoną postępowania' co - poml-

iając inne wĄlęd' - postępowaniu te-

iń'nadałobvódpówiednią rangę, a in_ l

teres spoteczny byłby prawidłowo ]

chronionv.
Formuń'iąc powy Ższy pg|ąd przy zna-

ię natomiŃ z 
_zakłopotaniem. 

fu w srier
ió u.t. t urt. 1 i 2 powołanej wyżej usta_

wv o orokuraturzó, które stanowią że:

1 ..prokuraturę stanowią hokurator

Geneialny oraz podlegli mu prokurato-

rzv" oraz, że
I ..Prokurator Generalny jest naczel-

nnń o's-em prokufatury'',
'a nadio w swietle art. l0 ust. I powo-

łanei ustawY, który stanowi, że

- .Prokuiator Generalny kieruje dzia-

łahóścią prokurarury osobiście'' (oraz)

wydĄe źarządzenia, wytyczne i pole-

cenia".
a nadto w świetle art. 16 ust' 3 i 50 po_

wołanei ustawy, które przewidująkom- 
'oetencie hokuratora Generalnego w za- 
I

kesie"ódwoływania prokuratora i'llub l

ilil;Ęil"i" aó1n."; jednostki 
]

orokuratury |'- ńi. poirufię znaleŹć trybu prawne- 
i

so. ktÓrv byłby w stanie zagwaranto- 1

ivae całliowitą niezawisłość decyzjiPa- 
,

na Prokuratori wobec własnego - naj- 
i

ważnieiszego - przełożonego' Normy 
,

ustawowe ńe przewidziały bowiem ta- 
i

ńei wtuacii' w której mogłoĘ dojsć do

tońntru ilomiędzy zasadą legalizmu

a zasadą podległości.
Pomimb tei ostatniej trudności proce-

duralnei prośzę Pana Prokuratora o roz-

wazetó naprŃadzonej kwestii wyłącz-

nie w ramach interesu społecznego -
a więc zgodnie z art. 50 par' 1 K'p'k'
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