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W nawiązaniu do pisma z dnia 27 sierpnia 2014 r., nr GMS-WP-173-185/14, 

dotyczącego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów 

wojskqwych, druk nr 2675, przekazanego Prokuratorowi Generalnemu do 

zaopiniowania w trybie art. 3 ust. l pkt 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. 

o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, z późn. zm.), pozwalam sobie 

przedstawić następującą opinię. 

Przepisy art. 5 § 2 - 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. -Prawo o ustroju 

sądów wojskowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 952, z późn. zm.), w brzmieniu 

obowiązującym do dnia 8 stycznia 2012 r., stanowiły, że zwierzchni nadzór nad sądami 

wojskowymi w zakresie organizacji i działalności administracyjnej sprawuje Minister 

Sprawiedliwości, a zadania nadzoru w zakresie czynnej służby wojskowej żołnierzy 

pełniących służbę w sądach wojskowych - Minister Obrony Narodowej. Zadania 

w zakresie zwierzchniego nadzoru sprawowanego przez obydwu wymienionych 

ministrów wykonywała komórka organizacyjna Ministerstwa Sprawiedliwości 

w randze departamentu. 

Regulacje proponowane w projekcie, w zakresie zm1any ustawy - Prawo 

o ustroju sądów wojskowych, przewidują nadanie Ministrowi Sprawiedliwości 



kompetencji realizowania zewnętrznego nadzoru nad sądami wojskowymi w zakresie 

ich organizacji i działalności administracyjnej, po zniesieniu w strukturze Ministerstwa 

Sprawiedliwości Departamentu Sądów Wojskowych, wykonującego obecnie zadania 

zwierzchniego nadzoru nad sądami wojskowymi w zakresie organizacji i działalności 

administracyjnej sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości, i w konsekwencji 

zniesienie stanowiska sędziego w departamencie. 

Czynności zewnętrznego nadzoru nad działalnością administracyjną sądów 

wojskowych, zgodnie z projektem, będzie wykonywała służba nadzoru, zdefiniowana 

w dodawanym art. 5 § 2a nowelizowanej ustawy jako sędziowie delegowani do 

Ministerstwa Sprawiedliwości. Lakoniczne uzasadnienie projektu ustawy, w którym 

nie przedstawiono chociażby wstępnej symulacji działań nadzorczych, nie pozwala 

ocenić, czy zaproponowane rozwiązania ustawowe osiągną zakładane cele. 

W dodawanym art. 15c § l i § 2 nowelizowanej ustawy projektodawca 

stanowi, że zewnętrzny nadzór nad działalnością administracyjną sądów wojskowych 

będzie obejmował analizę i ocenę prawidłowości oraz skuteczności wykonywania 

wewnętrznego nadzoru administracyjnego przez prezesów sądów, a ponadto 

wykonywanie czynności niezbędnych ze względu na wystąpienie uchybień 

w działalności administracyjnej sądów, a także czynności koniecznych do 

wykonywania zadań związanych z reprezentowaniem Rzeczypospolitej Polskiej przed 

Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, komitetami traktatowymi ONZ, 

Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz międzynarodowymi sądami 

arbitrażowymi w zakresie spraw dotyczących działalności sądów. 

Założenie projektodawcy, aby z instytucji wizytacji uczynić skuteczny 

instrument nadzoru administracyjnego może budzić wątpliwości w kontekście 

zamierzeń dotyczących orgamzaCJl sposobu przeprowadzania wizytacji 

w wojskowych sądach okręgowych. Zaproponowana w projektowanym art. 15b § 2 

ustawy formuła naprzemiennej obsady wizytacji wojskowego sądu okręgowego przez 

sędziów wizytatorów, zajmujących stanowisko sędziego wojskowego sądu 

okręgowego z innego okręgu, dotyczy bowiem tylko dwóch istniejących Wojskowych 



Sądów Okręgowych: w Poznaniu i w Warszawie. Jeżeli więc projekt zakłada, 

że wizytacja, obejmująca pełną działalność administracyjną sądu wojskowego, jest 

czynnością z zakresu nadzoru administracyjnego, wykonywanego przez prezesa 

wojskowego sądu okręgowego, to tak określony zakres podmiotów uprawnionych do 

przeprowadzenia wizytacji w wojskowym sądzie okręgowym może w konsekwencji 

prowadzić do sytuacji, w której może być naruszona zasada obiektywizmu niezbędna 

do dokonywania oceny wizytowanego sądu, wszak wizytowani sędziowie 

w przyszłości będą wizytować swoich kolegów sędziów. Konieczne jest również 

zauważenie, że stosunkowo niewielka liczba sędziów sądów wojskowych i niezbyt 

liczna obsada kadrowa tych sądów może powodować trudności w skompletowaniu 

składu sędziów wizytatorów. 

Wątpliwości budzi również regulacja zawarta w art. 15a § 2 pkt l 

nowelizowanej ustawy. Zgodnie z projektowanym przepisem prezes sądu w ramach 

nadzoru administracyjnego bada w szczególności sprawność postępowania 

w poszczególnych sprawach. Takie brzmienie przepisu, przy braku definicji 

administracji sądowej oraz działalności administracyjnej sądów wojskowych, 

w powiązaniu z uprawnieniem prezesa sądu do żądania usunięcia skutków uchybienia 

w zakresie sprawności postępowania w poszczególnych sprawach, stanowionym 

w projektowanym art. 15 § 3 nowelizowanej ustawy, może powodować naruszanie 

niezawisłości sędziów. 

Przedstawiając powyższe, jednocześnie uprzeJmie informuję, 

że wprowadzenie projektowanych zmian pozostanie bez wpływu na wykonywanie 

zadań wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury. 
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