NOTATKA
z posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
Data posiedzenia: 27 sierpnia 2015 r.
Nr posiedzenia: 297
Posiedzeniu przewodniczył: zastępca przewodniczącego komisji Ryszard Knosala.
Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów
wojskowych (druk senacki nr 1050, druki sejmowe nr 2675, 3189
i 3189-A).
W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Ryszard Knosala, Kazimierz
Kutz, Robert Mamątow, Bohdan Paszkowski, Aleksander Pociej,


goście, m.in.:
 Ministerstwo Sprawiedliwości:
 podsekretarz
stanu
Monika
Zbrojewska
ze współpracownikami,
 Ministerstwo Obrony Narodowej:
 szef
Oddziału
Orzecznictwa
i
Dyscypliny
w Departamencie Kadr płk Andrzej Zalewski,



Kancelaria Senatu:
 pracownik Biura Legislacyjnego Katarzyna Konieczko.

Przebieg posiedzenia:
Ad 1. Ustawę, uchwaloną na podstawie projektu rządowego, przedstawiła podsekretarz stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości Monika Zbrojewska. Ustawa ma na celu uregulowanie
kwestii nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów wojskowych.
Przewiduje się, że minister sprawiedliwości oraz minister obrony narodowej będą mieli
możliwość zwrócenia uwagi prezesowi lub zastępcy prezesa sądu wojskowego z powodu
uchybień w kierowaniu sądem bądź w sprawowaniu przez prezesa przysługującego mu
nadzoru nad działalnością administracyjną sądów wojskowych. Prezes lub zastępca prezesa,
któremu zostanie zwrócona uwaga, będzie mógł zgłosić do niej zastrzeżenia, co zgodne jest
z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 listopada 2013 r. (sygn. akt K 31/12).
Ustawa zawiera przepisy określające zasady przeprowadzania wizytacji oraz lustracji sądu lub
wydziału sądu, jak również środki, które mogą być wykorzystywane w ramach nadzoru
zewnętrznego. Ponadto ustawa przyznaje organowi samorządu sędziowskiego, jakim jest
Zgromadzenie Sędziów Sądów Wojskowych, prawo wyrażania opinii o kandydatach na
stanowiska prezesów sądów wojskowych rejonowych. Dodatkowo ustawa uściśla procedurę
powoływania prezesów sądów wojskowych i ich zastępców przez wskazanie terminów na
wyrażenie stanowiska w sprawie kandydatury przedstawionej przez ministra sprawiedliwości
oraz przez określenie skutków wydania negatywnej opinii o kandydacie na prezesa lub
zastępcę prezesa sądu wojskowego albo niewydania opinii o kandydatach.
Po zapoznaniu się z uwagami zawartymi w opinii Biura Legislacyjnego senator Ryszard
Knosala zgłosił wniosek o wprowadzenie poprawek do ustawy.
Poprawki miały na celu doprecyzowanie przepisów ustawy.
W głosowaniu komisja poparła wszystkie zgłoszone przez senatora R. Knosalę poprawki.
Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Aleksandra Pocieja.

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie 9 poprawek do ustawy (druk senacki nr 1050 A).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.
Opracowano w BPS

