
Warszawa, dnia 7 marca 2007 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze

(druk nr 374)

W dniu 2 marca 2007 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o prokuraturze. Jej

projekt został wniesiony przez Radę Ministrów. Na etapie prac sejmowych do projektu nie

wniesiono istotnych zmian merytorycznych.

Ustawa realizuje koncepcję "ucywilnienia" prokuratur wojskowych poprzez

umożliwienie powoływania na stanowiska prokuratorów wojskowych osób niebędących

oficerami zawodowymi lub oficerami służby okresowej. Umożliwia delegowanie do

wojskowych jednostek prokuratury prokuratorów prokuratur powszechnych oraz umożliwia

prokuratorom wojskowym, na ich wniosek, przechodzenie do powszechnych jednostek

prokuratury w przypadkach wskazanych w ustawie.

W zmienianym art. 16 ustawa daje prawo zrzeczenia się stanowiska przez

prokuratora, przy czym w przypadku prokuratora wojskowego, może on wnosić o

jednoczesne powołanie go na stanowisko równorzędne w powszechnej jednostce

organizacyjnej prokuratury.

Kolejne zmiany zawarte w ustawie zmierzają do zapewnienia prokuratorom

prokuratur wojskowych, niebędącym oficerami, takich samych uprawnień jak te, które by im

przysługiwały, gdyby pełnili służbę prokuratorską w powszechnych jednostkach

organizacyjnych prokuratury.

Istotne są zmiany (wprowadzone do art. 62a) w zakresie umożliwienia prokuratorom

wojskowym, będącym oficerami, dalszego zajmowania stanowiska prokuratora po zwolnieniu

z zawodowej służby wojskowej, w związku z ukończeniem 60 roku życia oraz zrównania

zasad przechodzenia w stan spoczynku prokuratorów wojskowych i prokuratorów

powszechnych.
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Ustawa zawiera upoważnienia do wydania nowych aktów wykonawczych

obejmujących w szczególności:

- wydanie nowego regulaminu wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek

organizacyjnych prokuratury(art. 1 pkt 4 lit. a),

- określenie liczby stanowisk prokuratorów wojskowych, dla osób niebędących

oficerami (art. 1 pkt 17 lit. b) oraz

- szczegółowy wykaz równorzędnych stanowisk i funkcji w prokuraturze

wojskowej do odpowiednich stanowisk i funkcji w prokuraturze powszechnej.

Propozycje poprawek:

1. W art. 1 w pkt 3 w lit b w zmienianym ust. 3 wyraz "jeżeli" powinien być zastąpiony

wyrazem "który";

2. W art. 1 w pkt 4 w lit. b, w ust. 3a po wyrazach "z Ministrem Obrony Narodowej

określi" dodaje się wyrazy ", w drodze zarządzenia,";

3. W art. 1 w pkt 13 w lit. c, w ust. 6 w tiret wyrazy "na swój wniosek" zastępuje się

wyrazami "na jego wniosek" oraz wyrazy "za swoją zgodą" zastępuje się wyrazami

"za jego zgodą".
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