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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 kwietnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych

oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 marca

2011 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych

innych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 1 w pkt 1, w pkt 5 wyrazy "spośród sędziów sądów wojskowych" zastępuje się

wyrazem "dyscyplinarnego";

2) w art. 1 w pkt 8 dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. W razie odmowy przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej

wniosku, o którym mowa w § 4, zainteresowanemu służy odwołanie do

Sądu Najwyższego.";";

3) w art. 1 w pkt 9, w § 2 wyrazy "zasad honoru i godności żołnierskiej" zastępuje się

wyrazami "zasad etyki, honoru i godności żołnierza";

4) w art. 1 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

"9a) w art. 39a dodaje się § 4 w brzmieniu:

"§ 4. Jeżeli z powodu wyłączenia sędziów rozpoznanie sprawy w danym sądzie

dyscyplinarnym nie jest możliwe i nie ma również możliwości przekazania

tej sprawy innemu równorzędnemu sądowi dyscyplinarnemu, Sąd

Najwyższy – Izba Wojskowa przekazuje sprawę do rozpoznania

odpowiedniemu sądowi dyscyplinarnemu ustanowionemu dla sędziów

sądów powszechnych.";";
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5) w art. 1 w pkt 10 w lit. a, § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Spośród sędziów sądów wojskowych Zgromadzenie wybiera co najwyżej

3 kandydatów na rzecznika dyscyplinarnego.";

6) w art. 1 w pkt 13, rozdział 8a otrzymuje brzmienie:

"Rozdział 8a

Asystenci sędziów, urzędnicy i inni pracownicy sądów wojskowych

Art. 64a. W sądach wojskowych mogą być zatrudniani asystenci sędziów.

Art. 64b. § 1. W sądach wojskowych są zatrudniani urzędnicy i inni pracownicy

sądowi.

§ 2. Zasady zatrudniania urzędników i innych pracowników sądów

wojskowych oraz ich obowiązki i prawa określają przepisy ustawy

z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U.

Nr 162, poz. 1125, z późn. zm.).";

7) w art. 1 w pkt 14, we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "art. 77 § 2, 2a i 4-6"

zastępuje się wyrazami "art. 77 § 2, 2a, 5 i 6";

8) w art. 5 w ust. 1 wyrazy "art. 32 § 1" zastępuje się wyrazami "art. 32a § 1";

9) w art. 5 w ust. 2 wyrazy "Wobec sędziów wojskowych" zastępuje się wyrazami

"Wobec sędziów sądów wojskowych";

10) w art. 6 wyrazy "Zgromadzenie Sędziów" zastępuje się wyrazami "Zgromadzenie

Sędziów Sądów Wojskowych";

11) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu:

"Art. 6a. Do spraw rozpoznawanych w sądzie dyscyplinarnym drugiej instancji

niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się

przepisy dotychczasowe.".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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Uzasadnienie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych

innych ustaw, została rozpatrzona przez Senat na 74. posiedzeniu. W uchwale podjętej w dniu

14 kwietnia 2011 r. Senat proponuje wprowadzenie do ustawy 11 poprawek.

Wprowadzenie poprawki nr 1 było spowodowane stwierdzeniem przez Senat, że

w zmienianym przepisie ustawy zbędne jest wskazanie, że rzecznika dyscyplinarnego oraz

jego zastępcę wybiera się spośród sędziów sądów wojskowych. Wymóg ten zawarty jest w

innych przepisach zmienianej ustawy tj. w art. 40 § 2 i 3. Wobec powyższego Senat

proponuje usunięcie tego fragmentu przepisu, który powtarza normę prawną zawartą już w

innym przepisie.

Poprawka nr 2 jest konsekwencją zmian wprowadzonych do ustawy – Prawo

o ustroju sądów wojskowych, polegających na przemianowaniu nazwy środka odwoławczego

wnoszonego do Sądu Najwyższego ze "skargi" na "odwołanie" – czyli tak jak środek ten jest

określany w przepisach ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Poprawka nr 3 dotyczy definicji przewinienia dyscyplinarnego zawartej w art. 37

w § 2 zmienianej ustawy. Definicja zawiera stwierdzenie, że przewinieniem będzie

naruszenie "zasad honoru i godności żołnierskiej". Tymczasem ustawa o służbie wojskowej

żołnierzy zawodowych w art. 108a stanowi, że:

"Zasady etyki oraz honoru i godności żołnierzy zawodowych określa Kodeks Honorowy

Żołnierza Zawodowego Wojska Polskiego, opracowany i przyjęty przez organy

przedstawicielskie żołnierzy zawodowych.".

Mając powyższe na uwadze Senat proponuje dostosowanie definicji przewinienia

dyscyplinarnego do terminologii ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

W poprawce nr 4 Senat wprowadza nowy przepis, który pozwala w wyjątkowych

przypadkach na przekazanie sprawy dyscyplinarnej wszczętej przeciwko sędziemu sądu

wojskowego, do rozpatrzenia przez sąd dyscyplinarny ustanowiony dla sędziów sądów

powszechnych. Przyczyną wprowadzenia takiej poprawki są, spowodowane niewielką liczbą

sędziów sądów wojskowych uprawnionych do orzekania w sprawach dyscyplinarnych,

trudności ze skompletowaniem składów orzekających (w przypadkach wyłączenia choćby

kilku sędziów).

W trakcie prac nad ustawą Senat dostrzegł, że uchwalona przez Sejm w dniu

1 kwietnia 2011 r. ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa określa w art. 6 liczbę
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kandydatów na rzecznika dyscyplinarnego, których wyłania Zgromadzenie Sędziów Sądów

Wojskowych. Senat zdecydował się dokonać (w ramach skorelowania prac nad obiema

ustawami) poprawki polegającej na przeniesieniu do ustawy – Prawo o ustroju sądów

wojskowych informacji ilu konkretnie kandydatów na rzecznika dyscyplinarnego może

wyłonić Zgromadzenie. Senat zdecydował się na zaproponowanie liczby "co najwyżej trzech"

co oznacza, że Zgromadzenie może przedstawić Krajowej Radzie Sądownictwa jednego,

dwóch lub maksymalnie trzech kandydatów.

Senat stwierdził, że w art. 1 w pkt 14 ustawy, we wprowadzeniu do wyliczenia

znajduje się odesłanie do odpowiedniego stosowania w sądach wojskowych przepisu art. 77 §

4 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Przepis ten reguluje zasady postępowania

wobec sędziego delegowanego na czas nieokreślony. Tymczasem ustawa – Prawo o ustroju

sądów wojskowych nie przewiduje możliwości delegowania sędziego na czas nieokreślony.

Przepisy znowelizowanego art. 26 w § 1-3 przewidują wyłącznie określony czas delegowania

sędziów sądów wojskowych. Stąd Senat proponuje poprawkę nr 7, która usuwa zbędne

odesłanie do odpowiedniego stosowania przepisu art. 77 ust. 4 ustawy o ustroju sądów

powszechnych w zakresie delegowania sędziów na czas nieokreślony.

Poprawka oznaczona nr 11 wprowadza przepis przejściowy nakazujący stosowanie

przepisów ustawy w dotychczasowym brzmieniu do spraw dyscyplinarnych rozpoznawanych

w wojskowym sądzie dyscyplinarnym drugiej instancji. Przepis ten ma zapobiec potrzebie

rozpoznawania spraw dyscyplinarnych od początku ze względu na dokonane zmiany

dotyczące postępowania dyscyplinarnego spowodowane wprowadzeniem obowiązku

stosowania przepisu art. 70 § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych również do

wyznaczania składów orzekających w sprawach dyscyplinarnych.

Pozostałe poprawki zapewniają ustawie jednolitość terminologiczną (poprawki nr 6 i 9),

korygują błędne odesłanie (poprawka nr 8) oraz wprowadzają w miejsce skrótu pełną nazwę

organu samorządu sędziowskiego (poprawka nr 10).


