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Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych,

ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o prokuraturze

W dniu 24 maja 2006 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ustroju

sądów powszechnych, ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o

prokuraturze. Projekt tej ustawy został wniesiony do Sejmu przez rząd.

Celem tej nowelizacji jest stworzenie podstaw prawnych umożliwiających

delegowanie sędziów i prokuratorów do udziału w pracach organów Unii Europejskiej oraz w

misjach zagranicznych. Na przestrzeni ostatnich kilku lat Polska była wielokrotnie zapraszana

do uczestniczenia w pracach takich organów lub misji. Jednocześnie obowiązujący stan

prawny zmuszał zainteresowanych wyjazdami sędziów lub prokuratorów do zrzeczenia się

urzędu. Tymczasem zachowanie statusu zawodowego przez te osoby ma podstawowe

znaczenie ze względu na charakter i zakres podejmowanych zadań.

Uzasadnienie projektu ustawy zawiera listę zadań do wykonywania których

zaproszeni zostali polscy sędziowie i prokuratorzy. Są to miedzy innymi: udział w Eurojust w

Hadze, misje OBWE w Kosowie czy udział w procesie odbudowy Iraku.

Uchwalona właśnie ustawa wprowadza możliwość delegowania sędziego lub

prokuratora, za jego zgodą, do pełnienia obowiązków lub określonej funkcji w ramach działań

podejmowanych przez organizacje międzynarodowe lub ponadnarodowe oraz zespoły

międzynarodowe. Delegowanym sędziom i prokuratorom zapewnia się poza wynagrodzeniem

zasadniczym i dodatkiem za długoletnią pracę szereg dodatkowych świadczeń, w tym dodatek

zagraniczny, jednorazowy dodatek adaptacyjny, pokrycie kosztów podróży przesiedleniowej,

kosztów (raz na dwa lata) przejazdu do kraju, pokrywanie kosztów podróży służbowych oraz

podróży do kraju i z powrotem w przypadkach losowych.

Ustawa w zmianie dotyczącej ustawy o prokuraturze (w art. 3 pkt 4, w art. 64)

umożliwia prokuratorom wojskowych jednostek organizacyjnych delegowanie do

powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz do Ministerstwa Sprawiedliwości

oraz dodaje możliwość delegowania ich do pełnienia obowiązków lub określonej funkcji w
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ramach działań podejmowanych przez organizacje międzynarodowe lub ponadnarodowe oraz

zespoły międzynarodowe.

Uwagi szczegółowe:

1) W przepisach umożliwiających delegowanie sędziów i prokuratorów do pełnienia

obowiązków lub określonej funkcji w ramach działań podejmowanych przez organizacje

międzynarodowe lub ponadnarodowe oraz zespoły międzynarodowe ustawa nie wskazuje,

że delegowanie to dotyczy delegacji poza granice kraju. Informacja taka pojawia się w

przepisach dotyczących zasad finansowania delegacji, brak jej natomiast w przepisach

będących podstawą delegowania to jest w:- art. 1 w pkt 1 w lit. a, w § 3a,

- art. 2 w pkt 1, w art. 26a w § 1,

- art. 3 w pkt 2 w lit. b, w ust. 2a.

2) Zmiany dotyczące wszystkich trzech ustaw nie regulują zasad delegowania asesorów do

pełnienia obowiązków lub określonej funkcji, w ramach działań podejmowanych przez

organizacje międzynarodowe lub ponadnarodowe oraz zespoły międzynarodowe.

a) Zgodnie z ustawą o ustroju sądów powszechnych asesor sądowy nie może być

delegowany przez Ministra Sprawiedliwości, zakaz dotyczy delegacji krajowych i

zagranicznych (art. 136 § 2).

b) W ustawie o ustroju sądów wojskowych, asesor sądu wojskowego może być

delegowany przez Ministra Sprawiedliwości do wykonywania zadań zarówno na

terenie kraju jak i poza granicami (art. 46 § 1 – brak wyłączenia stosowania art. 26 § 1

i art. 26a).

c) Zgodnie z przepisami ustawy o prokuraturze asesor prokuratorski może być

delegowany przez Prokuratora Generalnego do wykonywania zadań zarówno w kraju

jak i poza granicami (art. 64 oraz art. 100 ust. 1).

W świetle powyższego wskazane wydaje się być uzupełnienie odpowiednich przepisów w

taki sposób by jednolicie uregulować kwestię możliwości delegowania asesorów we

wszystkich trzech ustawach. Natomiast do ustawodawcy należy decyzja czy będzie to

zakaz czy przyzwolenie na delegowanie.

Oprac. Beata Mandylis Dyrektor

               Roman KAPELIŃSKI


