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Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych 

(druk nr 527) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych 

ma na celu wykonanie wyroku wydanego przez Trybunał Konstytucyjny w dniu 27 marca 

2013 r. w sprawie oznaczonej sygnaturą akt K 27/12. Na mocy tego orzeczenia Trybunał 

przesądził o niekonstytucyjności art. 3 § 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju 

sądów wojskowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 952, z późn. zm.; dalej jako: u.s.w.) z uwagi na 

naruszenie art. 92 ust. 1 Konstytucji. 

W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, zakwestionowany art. 3 § 3 u.s.w. nie zawiera 

wytycznych dotyczących treści rozporządzenia w sprawie utworzenia lub zniesienia sądów 

wojskowych, określenia ich siedzib i obszarów właściwości. Przepis ten wskazuje jedynie 

organ właściwy do wydania przedmiotowego aktu wykonawczego (a także tryb jego wydania) 

oraz zakres spraw przekazanych do uregulowania, czyniąc tym samym zadość wymaganiom 

odnoszącym się do szczegółowości podmiotowej i przedmiotowej upoważnienia ustawowego. 

Niemniej wobec braku jakichkolwiek postanowień, które determinowałyby okoliczności, 

które Minister Obrony Narodowej powinien uwzględniać realizując swoje kompetencje, nie 

spełnia on trzeciego warunku przewidzianego w art. 92 ust. 1 (zd. 2) ustawy zasadniczej. 

Również inne przepisy u.s.w. nie pozwalają na zrekonstruowanie wytycznych odnośnie do 

treści wspomnianego rozporządzenia, co ostatecznie musi prowadzić do wniosku, że na gruncie 

art. 3 § 3 organ władzy wykonawczej otrzymał niczym nieograniczoną swobodę, gdy chodzi 

o tworzenie i znoszenie sądów wojskowych, wyznaczanie ich siedzib i obszarów właściwości. 

Tymczasem – jak zauważył Trybunał – w przypadku czynności związanych z kształtowaniem 

siatki sądów wskazówki (wytyczne) są zasadniczym elementem upoważnienia ustawowego 
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i pożądana jest ich znaczna szczegółowość ze względu na doniosłość tychże czynności. 

Opisanego braku nie sanuje nałożenie na Ministra Obrony Narodowej obowiązku uzgodnienia 

treści rozporządzenia z Ministrem Sprawiedliwości oraz zasięgnięcia w tej sprawie opinii 

Krajowej Rady Sądownictwa. Regulacja odnosząca się do kwestii proceduralnych nie może 

bowiem zastąpić wytycznych merytorycznych, o których mowa w powołanym wyżej wzorcu 

konstytucyjnym. 

Realizując przedstawione wskazania Trybunału Konstytucyjnego, ustawa nadaje nowe 

brzmienie art. 3 § 3 u.s.w. Nowelizowany przepis zostanie rozszerzony o wytyczne odwołujące 

się m.in. do takich kryteriów jak potrzeba zapewnienia racjonalnej organizacji sądownictwa 

wojskowego oraz konieczność dostosowania siatki sądów do rozmieszczenia Sił Zbrojnych. 

Minister Obrony Narodowej będzie musiał mieć ponadto na uwadze gwarancje wynikające 

z art. 45 ust. 1 Konstytucji, tj. prawo dostępu do sądu oraz prawo do rozpoznania sprawy 

w rozsądnym terminie. Dodatkowo będzie obowiązany uwzględniać potrzeby Sił Zbrojnych 

na wypadek ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. 

Opiniowana ustawa uzupełnia o brakujące wytyczne także art. 3 § 4 u.s.w., a więc 

przepis, który upoważnia Ministra Obrony Narodowej do tworzenia i znoszenia, w drodze 

rozporządzenia, wydziałów zamiejscowych wojskowych sądów garnizonowych. Ponadto 

uchyla w art. 3 §§ 5 i 6, gdyż przepisy te pozwalają na tworzenie – w razie ogłoszenia 

mobilizacji i w czasie wojny – sądów innych niż sądy wojskowe wymienione w art. 3 § 1 

(tzn. innych niż wojskowe sądy okręgowe i wojskowe sądy garnizonowe), choć obowiązujące 

przepisy nawet w szczątkowym zakresie nie regulują struktury takich sądów, zasad ich 

podporządkowania tudzież zakresów właściwości. Z tego punktu widzenia pozostawienie 

wymienionych jednostek redakcyjnych w u.s.w. uchybiałoby standardom konstytucyjnym, 

a zwłaszcza art. 176 ust. 2 Konstytucji. 

W myśl art. 2, ustawa wejdzie w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, 

Zatem, nowelizacja u.s.w. zostanie dokonana przed terminem utraty mocy obowiązującej 

art. 3 § 3, wyznaczonym w punkcie II sentencji wyroku z dnia 27 marca 2013 r. (jest to termin 

12 miesięcy, który biegnie od ogłoszenia orzeczenia w Dzienniku Ustaw, czyli od dnia 

11 kwietnia 2013 r.). 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Opiniowana ustawa została uchwalona na 56. posiedzeniu Sejmu w wyniku rozpatrzenia 

przedłożenia senackiego (druk sejmowy nr 1846). 

I czytanie projektu miało miejsce w dniu 3 grudnia 2013 r., na posiedzeniu Komisji 

Obrony Narodowej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Komisje wprowadziły 

do przedmiotowego projektu jedną poprawkę o charakterze redakcyjnym (druk nr 1956). 

W toku II czytania zgłoszono natomiast poprawkę skracającą vacatio legis (projekt 

przewidywał tu 3 miesiące). 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

Ekspert ds. legislacji 

Katarzyna Konieczko 


