Wskazania dotycz ce roli prokuratorów

VIII Kongres NZ po wi cony Zapobieganiu Przest pczo ci i Post powaniu z
Przest pcami, przypominaj c Mediola ski Program Działania, przyj ty przez VII
Kongres NZ po wi cony Zapobieganiu Przest pczo ci i Post powaniu z
Przest pcami i zaaprobowany przez Zgromadzenie Ogólne rezolucj 40/32 z dnia
29.XI.1985 r., przypominaj c równie 7 rezolucj VI Kongresu, w której Kongres
zwrócił si do Komitetu Zapobiegania i Zwalczania Przest pczo ci o rozwa enie
potrzeby (opracowania) Wskaza odnosz cych si do prokuratorów, odnotowuj c z
uznaniem prace wykonane w ramach powołanego wy ej upowa nienia przez
Komitet i przez konferencje przygotowawcze do VII Kongresu po wi conego
Zapobieganiu Przest pczo ci i Post powaniu z Przest pcami:
1. przyjmuje Wskazania dotycz ce Roli Prokuratorów zawarte w aneksie do
niniejszej rezolucji;
2. zaleca, aby Wskazania stosowa na szczeblu krajowym, regionalnym i
mi dzynarodowym, uwzgl dniaj c warunki i tradycje polityczne,
gospodarcze, społeczne i kulturalne poszczególnych pa stw;
3. zach ca pa stwa członkowskie, aby brały pod uwag i przestrzegały Wskaza
w ustawodawstwie i praktyce ich krajów;
4. zach ca tak e pa stwa członkowskie, aby zwróciły na Wskazania uwag
prokuratorom oraz innym osobom, w tym s dziom, adwokatom, członkom
władzy wykonawczej i ustawodawczej oraz opinii publicznej;
5. wzywa do aktywnego stosowania Wskaza komisje regionalne, regionalne i
mi dzyregionalne instytuty zapobiegania przest pczo ci i post powania z
przest pcami, agencje wyspecjalizowane i inne agendy systemu NZ, inne
zainteresowane organizacje mi dzyrz dowe oraz organizacje nierz dowe
maj ce status doradczy przy Radzie Społeczno-Gospodarczej;
6. zwraca si do Komitetu Zapobiegania i Zwalczania przest pczo ci o uznanie
stosowania niniejszej rezolucji za zadanie priorytetowe;
7. zwraca si do Sekretarza Generalnego o podj cie wła ciwych kroków
zapewniaj cych mo liwie najszersze rozpowszechnienie Wskaza , w tym o
przekazanie ich rz dom, organizacjom mi dzyrz dowym i nierz dowym oraz
innym zainteresowanym stronom;
8. zwraca si równie do Sekretarza Generalnego o przygotowanie co pi lat
pocz wszy od 1993 r., raportu o stosowaniu Wskaza ;
9. zwraca si ponadto do Sekretarza Generalnego o udzielenie pomocy
pa stwom członkowskim, na ich wniosek, w stosowaniu Wskaza oraz o
regularne informowanie o swoich poczynaniach Komitetu;
10. sugeruje, aby na niniejsz
rezolucj
zwróci
uwag
wszelkim
zainteresowanym agendom NZ.
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Wskazania dotycz ce roli Prokuratorów
Zwa ywszy, e narody wiata potwierdziły w Karcie NZ m.in. swoj
zdecydowan wol stworzenia warunków, w których mo liwe jest zachowanie
sprawiedliwo ci w celu zapewnienia współpracy mi dzynarodowej w popieraniu i
zach caniu do poszanowania praw człowieka i podstawowych wolno ci bez
dyskryminacji ze wzgl du na ras , płe , j zyk i religi , zwa ywszy, e Powszechna
Deklaracja Praw Człowieka u wi ca zasady równo ci wobec prawa, domniemania
niewinno ci oraz prawa do rzetelnie prowadzonej, publicznej rozprawy przed
niezale nym i bezstronnym s dem, zwa ywszy, e cz sto napotyka si rozziew
mi dzy wizj le c u podstaw tych zasad a istniej cym stanem rzeczy,
zwa ywszy, e w ka dym kraju organizacja i wymierzanie sprawiedliwo ci powinno
by przepojone tymi zasadami, i e powinny by podejmowane starania, aby zasady
te były w pełni urzeczywistniane, zwa ywszy, e prokuratorzy odgrywaj w
wymiarze sprawiedliwo ci wielk rol , i e reguły odnosz ce si do wypełniania ich
wa nych obowi zków powinny wspomaga poszanowanie i stosowanie si do
wymienionych wy ej podstawowych zasad i w ten sposób przyczyni si do tego,
aby wymiar sprawiedliwo ci w sprawach karnych był sprawiedliwy i bezstronny
oraz zapewniał obywatelom skuteczn obron przed przest pczo ci , zwa ywszy, e
zapewnienie posiadania przez prokuratorów kwalifikacji zawodowych, niezb dnych
do wypełniania ich funkcji ma zasadnicze znaczenie, nale y doskonali sposoby ich
rekrutacji, dba o ich prawnicze i zawodowe szkolenie oraz dostarcza im wszelkich
niezb dnych rodków umo liwiaj cych wypełnianie ich roli w zwalczaniu
przest pczo ci, w szczególno ci tej wyst puj cej w nowych formach i nasileniu,
zwa ywszy, e opieraj c si na zaleceniu V Kongresu NZ po wi conego
zapobieganiu przest pczo ci i post powaniu z przest pcami, Zgromadzenie Ogólne
rezolucj
34/169 z dnia 17 XII 1979 r. przyj ło Kodeks Post powania
Funkcjonariuszy Porz dku Prawnego, zwa ywszy, e w swojej 16 rezolucji VI
Kongres NZ po wi cony Zapobieganiu Przest pczo ci i Post powaniu z
przest pcami wezwał Komitet Zapobiegania i Zwalczania Przest pczo ci do
wł czenia do swoich priorytetowych zada opracowanie wskaza dotycz cych
niezawisło ci s dziów, ich naboru, kształcenia zawodowego oraz statusu s dziów i
prokuratorów, zwa ywszy, e VII Kongres po wi cony Zapobieganiu Przest pczo ci
i Post powaniu z Przest pcami przyj ł Podstawowe zasady Niezale no ci S dów i
Niezawisło ci S dziów, zaaprobowane nast pnie przez Zgromadzenie Ogólne
rezolucjami 40/32 z dnia 29 XI 1985 r. i 40/146 z dnia 13 XI1 1985 r., zwa ywszy, e
Deklaracja Podstawowych Zasad Sprawiedliwo ci dla Ofiar Przest pstw i Nadu y
Władzy, zaleca rodki, jakie powinny by przedsi brane na szczeblu krajowym i
mi dzynarodowym, w celu ułatwienia dost pu do wymiaru sprawiedliwo ci i do
rzetelnie prowadzonego procesu, restrykcji, odszkodowania i pomocy ofiarom
przest pstw, zwa ywszy, e VII Kongres w swojej 7 rezolucji wezwał Komitet do
rozwa enia potrzeby (opracowania) wskaza dotycz cych m.in. naboru, szkolenia
zawodowego i statusu prokuratorów, stawianych przed nimi zada i ich
post powania, rodków umo liwiaj cych im przyczynienie si do sprawnego
działania wymiaru sprawiedliwo ci w sprawach karnych i ich współpracy z policj ,
zakresu posługiwania si zasad oportunizmu oraz pełnionej przez nich roli w
post powaniu karnym; Kongres wezwał nadto Komitet do zdania sprawy z tych
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prac na pó niejszych Kongresach NZ, przytoczone poni ej Wskazania zostały
sformułowane aby pomoc pa stwom członkowskim w gwarantowaniu i popieraniu
skutecznego, bezstronnego i sprawiedliwego działania prokuratorów w
post powaniu karnym; rz dy powinny o nich pami ta i ich przestrzega
uwzgl dniaj c obowi zuj ce w pa stwie ustawodawstwo i praktyk oraz powinny
zwróci na nie uwag prokuratorów, jak i innych osób, takich jak s dziowie,
adwokaci, członkowie władzy wykonawczej i ustawodawczej oraz opinii publicznej.
Niniejsze Wskazania opracowane s przede wszystkim z my l o zawodowych
prokuratorach ale stosuj si w równym stopniu do oskar ycieli powołanych ad hoc.

Kwalifikacje, nabór i kształcenie
1. Osoby maj ce by prokuratorami powinny wyró nia si sił charakteru i
zdolno ciami, mie odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje (zawodowe).
2. Pa stwa powinny gwarantowa :
a) e kryteria naboru prokuratorów b d zabezpiecza przed ich powoływaniem
stronniczym lub kierowanym ch ci dyskryminowania ze wzgl du na ras , kolor
skóry, płe , j zyk, religi , polityczne lub inne pogl dy, pochodzenie narodowe,
społeczne lub etniczne, stan posiadania, urodzenie, maj tek lub inne czynniki
wyznaczaj ce status osobisty, z tym wszak e, e wymaganie, aby kandydat na
stanowisko prokuratora miał obywatelstwo kraju, w którym miałby pełni urz d, nie
powinno by uznawane za przejaw dyskryminacji,
b) e prokuratorzy b d mieli odpowiednie wykształcenie i przeszkolenie oraz
wiadomo
ideałów i obowi zków zwi zanych z ich urz dem, zawartych w
konstytucji i w innych ustawach, gwarancji praw podejrzanego i ofiary oraz praw
człowieka i podstawowych wolno ci uznanych przez prawo krajowe i
mi dzynarodowe.

Status i warunki pełnienia urz du
3. Prokuratorzy, stanowi cy wa ny czynnik wymiaru sprawiedliwo ci, powinni
w ka dym momencie dba o honor i godno swojego zawodu.
4. Pa stwa powinny zapewnia
prokuratorom mo liwo ci wypełniania
obowi zków zawodowych bez nara ania na zastraszenie, przeszkody,
n kanie, niewła ciwe interwencje lub nieuzasadnione poci ganie do
odpowiedzialno ci cywilnej, karnej lub innego rodzaju.
5. Prokuratorzy, wraz ze swoimi rodzinami, powinni korzysta z ochrony
zapewnionej im przez władze, w wypadku zagro enia osobistego
bezpiecze stwa w nast pstwie wykonywania funkcji oskar ycielskich.
6. Prokuratorom powinno si zapewni nale yte warunki pracy, odpowiednie
wynagrodzenie i, tam gdzie si to stosuje, trwało sprawowania urz du, jak
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równie emerytur ; wszystkie te warunki, a tak e wiek emerytalny powinny
by okre lone w prawie lub w opublikowanych (zbiorach) zasad lub
uregulowa .
7. Awansowanie prokuratorów, je li system taki istnieje, powinno nast powa
na podstawie obiektywnych kryteriów, zwłaszcza kwalifikacji zawodowych,
zdolno ci, siły charakteru i do wiadczenia, i o awansach powinno si
decydowa
zgodnie z zasadami sprawiedliwego i bezstronnego
post powania.

Swoboda wypowiedzi i zrzeszania si
8. Prokuratorzy, tak jak inni obywatele, maj prawo do swobody wypowiedzi,
przekona , stowarzyszania si i zgromadze . W szczególno ci, powinni mie
prawo do udziału w publicznych dyskusjach dotycz cych prawa, wymiaru
sprawiedliwo ci, popierania i ochrony praw człowieka, do tworzenia lub
przyst powania do organizacji lokalnych, krajowych i mi dzynarodowych
oraz udziału w ich zebraniach, bez doznawania uszczerbku dla wykonania ich
zawodu z powodu zgodnej z prawem działalno ci lub uczestnictwa w takich
legalnych organizacjach. Korzystaj c z tych praw, prokuratorzy powinni
zawsze zachowywa si w sposób zgodny z prawem i uznanymi normami
oraz etyk swojego zawodu.
9. Prokuratorzy powinni korzysta ze swobody tworzenia i przyst powania do
stowarzysze zawodowych i innych organizacji w celu reprezentowania
swych interesów, popierania kształcenia zawodowego i ochrony swego
statusu.

Rola spełniana w post powaniu karnym
10. Urz d prokuratorski powinien by ci le oddzielony od funkcji s dowych.
11. W post powaniu karnym prokuratorzy powinni spełnia aktywn rol , w tym
w popieraniu oskar enia oraz, je li przewiduje to prawo lub zgodne jest z
miejscow
praktyk , w samym
ledztwie, w nadzorze nad jego
praworz dnym prowadzeniem, nadzorze nad wykonywaniem orzecze
s dowych oraz w spełnianiu innych funkcji polegaj cych na wyst powaniu
jako rzecznicy interesu społecznego.
12. Prokuratorzy powinni, jak to nakazuje prawo, wypełnia swoje obowi zki
rzetelnie, w jednolity sposób i sprawnie, przestrzega i chroni praw
człowieka, i w ten sposób zapewnia nale yty przebieg procesu i sprawne
działanie aparatu wymiaru sprawiedliwo ci.
13. Wykonuj c swoje obowi zki, prokurator powinien:
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a) wypełnia swe zadania bezstronnie i unika kierowania si jakimikolwiek
wzgl dami politycznymi, społecznymi, religijnymi, rasowymi, kulturowymi,
zwi zanymi z płci oraz wszelkiej innej dyskryminacji;
b) chroni interes publiczny, post powa obiektywnie, bra pod uwag sytuacj
podejrzanego i ofiary, uwzgl dnia wszelkie istotne okoliczno ci bez wzgl du na to,
czy przemawiaj na korzy czy na niekorzy podejrzanego;
c) zachowywa poufno posiadanych materiałów, chyba e sprzeciwia si temu
wykonywanie obowi zków lub wymagania wymiaru sprawiedliwo ci;
d) bra pod uwag opinie i stan pokrzywdzenia ofiary, gdy naruszony jest jej
osobisty interes, i informowa j o prawach przysługuj cych jej zgodnie z Deklaracj
Podstawowych Zasad Sprawiedliwo ci dla Ofiar Przest pstw i Nadu y Władzy.
14. Prokurator nie powinien wszczyna post powania karnego, prowadzi go
dalej ani usilnie stara si o kontynuowanie post powania, gdy bezstronnie
prowadzone ledztwo pokazuje, e oskar enie było pozbawione podstaw.
15. Prokurator powinien po wi ca nale yt uwag
ciganiu przest pstw
popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych, w szczególno ci korupcji,
nadu y władzy, ci kiego pogwałcenia praw człowieka oraz innych czynów
uznanych przez prawo mi dzynarodowe za przest pstwa i - je li pozwala mu
na to prawo lub jest to zgodne z miejscow praktyk - równie prowadzeniu
ledztw w takich sprawach.
16, Je li prokurator wejdzie w posiadanie dowodów przeciwko podejrzanemu i
wie lub ma powa ne podstawy do przypuszczania, e dowody te zostały
uzyskane za pomoc uciekania si do niezgodnych z prawem metod
polegaj cych na ci kim pogwałceniu przysługuj cych podejrzanemu praw
człowieka, zwłaszcza za pomoc
tortur, okrutnego, nieludzkiego lub
poni aj cego traktowania albo innego naruszenia praw człowieka, powinien
odmówi u ycia takich dowodów przeciwko komukolwiek z wyj tkiem tego,
który posłu ył si tymi metodami, lub powiadomi o tym s d; powinien te
poczyni wszelkie kroki niezb dne do poci gni cia do odpowiedzialno ci osób,
które u yły tych rodków.

Zasada oportunizmu
17. W krajach, w których prokuratorzy upowa nieni s do kierowania si zasad
oportunizmu, przepisy prawa lub publikowane (zbiory) zasad i uregulowa
powinny zawiera wskazania maj ce zapewni sprawiedliwe i jednolite
posługiwanie si t zasad przy podejmowaniu decyzji o postawieniu w stan
oskar enia, zawieszeniu oskar enia lub odst pieniu od niego.
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Post powania alternatywne wobec oskar enia ( cigania)
18. Zgodnie z obowi zuj cym w kraju prawem, prokurator powinien z nale yt
uwag rozwa a mo liwo odst pienia od oskar enia, bezwarunkowego lub
warunkowego umorzenia post powania lub przekazania sprawy do innego
post powania ni karne, maj c wszak e zawsze na wzgl dzie prawa
przysługuj ce podejrzanemu jak i ofierze. Z tego powodu pa stwa powinny
rozwa y mo liwo
przyj cia systemu post powania alternatywnego
(diversion), i to nie tylko w celu zmniejszenia nadmiernego obci enia s dów,
lecz równie w celu unikni cia naznaczenia zwi zanego z tymczasowym
aresztowaniem, oskar eniem i skazaniem, jak równie ewentualnymi
negatywnymi nast pstwami uwi zienia.
19, W krajach, w których prokuratorowi powierza si decydowanie o tym, czy
oskar y nieletniego czy te od tego odst pi , ze specjaln uwag powinien on
rozwa y kwestie rodzaju i wagi przest pstwa, obrony społecze stwa oraz
osobowo ci nieletniego i jego rodowiska. Podejmuj c decyzj prokurator
powinien zawsze rozwa y
mo liwo
poprzestania na którym
z
przewidzianych prawem post powa
alternatywnych wobec oskar enia
( cigania). Prokurator powinien doło y wszelkich stara , aby przypadki
oskar enia nieletniego ograniczy do niezb dnego minimum.

Stosunki z innymi agendami i instytucjami pa stwowymi
20, W celu zapewnienia rzetelnego i skutecznego oskar enia ( cigania),
prokurator powinien d y do utrzymywania cisłej współpracy z policj ,
s dami, adwokatami, obro cami z urz du i innymi agendami i instytucjami
pa stwowymi.

Post powanie dyscyplinarne
21. Przekroczenia dyscyplinarne prokuratorów powinny by okre lone w ustawie
lub w opartych na niej uregulowaniach. Skargi przeciwko prokuratorom
zawieraj ce zarzuty wyra nego naruszenia norm post powania wymaganego
w ich zawodzie, powinny by rozpatrywane szybko i rzetelnie, według reguł
wła ciwej procedury. Na orzeczenie (wydane w sprawie) powinien słu y
rodek odwoławczy.
22, Post powanie dyscyplinarne przeciwko prokuratorowi powinno zapewnia
obiektywne rozpoznanie i wydanie orzeczenia. Orzeczenie powinno by wydane
zgodnie z prawem, kodeksem etyki zawodowej oraz innymi ustalonymi
standardami i normami etycznymi, a tak e z niniejszymi Wskazaniami.
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Przestrzeganie Wskaza
23. Prokuratorzy powinni przestrzega niniejszych Wskaza . Powinni równie , w
miar swoich mo liwo ci, zapobiega i przeciwstawia si ka demu ich
naruszeniu.
24. Prokuratorzy maj cy podstaw do przypuszczenia, e nast piło albo ma
nast pi naruszenie niniejszych Wskaza , powinni powiadomi o tym swoje
władze zwierzchnie, i je li to potrzebne, inne wła ciwe władze lub organy,
którym przysługuje prawo rozpatrywania odwoła
lub usuwanie
nieprawidłowo ci.
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