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W nawiązaniu do pisma z dnia 23 października 2013 r., nr GMS-WP-173-

315/13, dotyczącego senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy- Prawo o ustroju 

sądów wojskowych, przekazanego do zaopiniowania Prokuratorowi Generalnemu 

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.), uprzejmie przedstawiam następujące 

stanowisko. 

Projekt ma na celu dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 27 marca 2013 r., sygn .. akt K 27/12, stwierdzającego 

niezgodność 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: u.s.w.). 

Zakwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny przepis art. 3 § 3 u.s.w. 

stanowi upoważnienie do wydania przez Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu 

z Ministrem Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, 

rozporządzenia w przedmiocie tworzenia i znoszenia sądów wojskowych oraz 

określenia ich siedzib i obszarów właściwości. Przytoczony przepis wskazuje organ 

właściwy do wydania rozporządzenia oraz zakres spraw przekazanych do 

uregulowania. Nie zawiera jednak wytycznych dotyczących treści aktu wykonawczego 

przez co nie odpowiada wzorcowi określonemu wart. 92 ust. l Konstytucji RP. 
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·Projekt wprowadza wart. art. 3 § 3 u.s.w. kryteria jakimi upoważniony organ 

powinien kierować się przy wydawaniu rozporządzeń, o których mowa w 

przywołanym przepisie. Analogiczne kryteria będą miały zastosowanie również 

w przypadku tworzenia i znoszenia, w drodze rozporządzenia, wydziałów 

zamiejscowych poza siedzibami wojskowych sądów garnizonowych (projektowany§ 4 

art. 3 u.s.w.). Wyżej wskazane wytyczne należy uznać za wystarczająco szczegółowe 

w stosunku do regulowanej materii. 

Nadto projektodawcy proponują uchylenie w art. 3 § 3 u.s.w. przepisów 

§ 5 i 6, które upoważniają Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem 

Sprawiedliwości do utworzenia, w razie ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny, 

w drodze rozporządzenia, innych sądów wojskowych niż określone w § l. Należy 

zgodzić się z argumentacją, iż funkcjonowanie sądownictwa wojskowego 

przewidzianego w uchylanych przepisach nie zostało wystarczająco szczegółowo 

unormowane w ustawie, a nadto wojskowe sądy garnizonowe i okręgowe zapewnią 

efektywne sprawowanie wymiaru sprawiedliwości zarówno w czasie pokoju, jak i w 

okresie wojny. 

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż projekt w sposób prawidłowy 

wykonuje przytoczony na wstępie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, zaś 

wykraczające poza jego zakres proponowane zmiany są zasadne. 
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