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M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 27 października 2017 r. 

o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych 

 

(druk nr 636 ) 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 358, 2103 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1452) 

 

 

 

Art. 58. 

§ 1. Mandat ławnika wygasa: 

1)   w razie śmierci; 

2)   z upływem kadencji; 

3)   z dniem zwolnienia z czynnej służby wojskowej; 

4)   w razie przeniesienia do pełnienia służby w organach wymienionych w art. 55 § 2; 

5)   w razie przeniesienia do innej jednostki wojskowej, stacjonującej na obszarze 

właściwości innego sądu wojskowego; 

6)   w razie skazania prawomocnym wyrokiem sądu lub warunkowego umorzenia 

postępowania karnego; 

7)   w razie orzeczenia prawomocnym wyrokiem o ograniczeniu lub utracie praw 

cywilnych; 

[8)   w razie uznania prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym winnym naruszenia 

honoru i godności żołnierskiej;] 

<8) w razie ukarania prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym;> 

9)   w razie odwołania ławnika przez zebranie żołnierzy w jednostce wojskowej, w której 

pełni służbę; 

10)  wskutek zrzeczenia się mandatu. 

§ 2. Prezes właściwego sądu stwierdza wygaśnięcie mandatu ławnika. 
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Art. 70. 

§ [1. Do sądów wojskowych, asystentów sędziów oraz ławników stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 4, art. 5, art. 8, art. 22b § 2, art. 37 § 8, art. 37e § 1 i 3, art. 40, art. 41a-41d, 

art. 42, art. 44-52, art. 53 § 1-3, art. 54, art. 56, art. 57 § 1 i 7 zdanie pierwsze i drugie, 

art. 58 § 1, 3-4a i 5-6, art. 60, art. 65, art. 66, art. 69 § 1-2a, art. 70, art. 71, art. 73-75, 

art. 77 § 2-2b, 3a, 4 i 6-7, art. 78 § 1-4, art. 78a § 1-3 i 6, art. 79, art. 80 § 2d-2h i 4, art. 

82a, art. 83, art. 84 § 3, art. 85, art. 86, art. 89, art. 90, art. 91 § 1, 1c-2, 6, 7 i 9-12, art. 

91a, art. 92, art. 93, art. 94 § 1, 3 i 4, art. 95, art. 98 § 1 i 2, art. 99, art. 100 § 1-4, art. 

101 § 2-4, art. 102, art. 104-106d, art. 106f, art. 106g, art. 108, art. 111, art. 114 § 5-7, 

art. 115-118, art. 120-122, art. 125-128, art. 130, art. 131, art. 133, art. 133a, art. 147 § 

3, art. 156, art. 159 § 1 pkt 5 i 6, art. 167, art. 169, art. 170 § 3 i art. 171-174 ustawy, o 

której mowa w art. 32a § 1, oraz przepisy wydane na podstawie art. 41 § 2, art. 41e, art. 

57 § 9, art. 58 § 7, art. 78 § 5, art. 78a § 7, art. 91 § 8, art. 106e i art. 148 § 3 tej ustawy, 

z tym że:] 

<Do sądów wojskowych, asystentów sędziów oraz ławników stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 4, art. 5, art. 8, art. 20a, art. 22b § 2, art. 37 § 8, art. 37e § 1 i 3, art. 40, 

art. 41a–41d, art. 42, art. 44–52, art. 53 § 1–3, art. 54, art. 57 § 1 i 7 zdanie pierwsze i 

drugie, art. 58 § 1, 3–4a, 5 i 6, art. 60, art. 65, art. 66, art. 69 § 1 i 1b–2a, art. 70, art. 

71 § 2 i 3, art. 73–75, art. 77 § 2–2b, 3a, 4 i 6–7, art. 78 § 1–4, art. 78a § 1–3 i 6, art. 

79, art. 80 § 2d–2h i 4, art. 82a, art. 83, art. 84 § 3, art. 85, art. 86, art. 89, art. 90, art. 

91 § 1, 1c–2, 6, 7 i 9–12, art. 91a, art. 92, art. 93, art. 94 § 1, 3 i 4, art. 95, art. 98 § 1 i 

2, art. 99, art. 100 § 1–4, art. 101 § 2–4, art. 102, art. 104–106, art. 108, art. 111, art. 

114 § 5–7, art. 115–118, art. 120–122, art. 125–128, art. 130, art. 131, art. 133, art. 

133a, art. 147 § 3, art. 156, art. 159 § 1 pkt 5 i 6, art. 167, art. 169, art. 170 § 3 i art. 

171–174 ustawy, o której mowa w art. 32a § 1, oraz przepisy wykonawcze wydane na 

podstawie art. 41 § 2, art. 41e, art. 57 § 9, art. 78 § 5, art. 78a § 7, art. 91 § 8 i art. 148 

§ 3 tej ustawy, z tym że:> 

1)   określone w przepisach czynności i uprawnienia Ministra Sprawiedliwości, 

zgromadzenia ogólnego sędziów, kolegium sądu, prezesów sądów rejonowych, 

okręgowych i apelacyjnych oraz prezesa sądu dyscyplinarnego wykonują 

odpowiednio: Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony 

Narodowej, Zgromadzenie Sędziów Sądów Wojskowych, kolegium wojskowego 
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sądu okręgowego, prezesi sądów wojskowych i prezes sądu dyscyplinarnego, a 

czynności i uprawnienia prezesa sądu apelacyjnego w zakresie nadzoru 

administracyjnego - Minister Sprawiedliwości; 

2)   uprawnienia określone w art. 92 § 1 powołanej ustawy przysługują, jeżeli sędzia 

wojskowy nie nabył wcześniej prawa do urlopu dodatkowego określonego w 

przepisach ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy 

zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414, z późn. zm.); 

3)   oceny pracy sędziów sądów wojskowych dokonują sędziowie wizytatorzy, 

powoływani przez Ministra Sprawiedliwości spośród sędziów wojskowego sądu 

okręgowego, po zasięgnięciu opinii kolegium wojskowego sądu okręgowego; 

negatywna opinia kolegium jest dla Ministra Sprawiedliwości wiążąca; kandydatów 

do sprawowania funkcji wizytatora zgłasza prezes wojskowego sądu okręgowego; 

4)   przepisów art. 131 powołanej ustawy nie stosuje się w przypadkach określonych w 

art. 15 niniejszej ustawy; 

5)   uprawnienia określone w art. 172-174 powołanej ustawy przysługują w przypadku 

określonym w art. 61 niniejszej ustawy; 

6)   uprawnienia określone w art. 172 § 3 i art. 173 powołanej ustawy nie przysługują 

ławnikom w czynnej służbie wojskowej; 

[7)   obsada wolnych stanowisk sędziowskich, o których mowa w art. 56 § 1-2a powołanej 

ustawy, następuje z uwzględnieniem potrzeb kadrowych sądownictwa wojskowego;] 

<7) obsada wolnych stanowisk sędziowskich, o których mowa w art. 20a § 1–2a 

powołanej ustawy, następuje z uwzględnieniem potrzeb kadrowych sądownictwa 

wojskowego;> 

8)   zgłoszenia kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie dokonuje się poprzez 

złożenie karty zgłoszenia w dwóch egzemplarzach; nie ma zastosowania system 

teleinformatyczny obsługujący postępowanie w sprawie powołania do pełnienia 

urzędu na stanowisku sędziego sądu powszechnego. 

§ 1a. (uchylony). 

§ 2. W sprawach nieuregulowanych w ustawie prawa i obowiązki sędziów sądów 

wojskowych określają przepisy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. 

§ 3. Uposażenie sędziów sądów wojskowych określają przepisy o uposażeniu żołnierzy, z tym 

że nie może być ono niższe od wynagrodzenia sędziów sądów powszechnych na 

stanowiskach równorzędnych, ustalonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
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§ 4. Do sędziów sądów wojskowych stosuje się odpowiednio art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. 

 


