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Projekt

USTAWA

z dnia ............. 2004 r.

o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy – Prawo
o ustroju sądów wojskowych

Art. 1.

W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr
98, poz. 1070, z późn. zm.1)) w art. 27 § 1 i § 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Prezes i wiceprezes sądu może być odwołany przez Ministra Sprawiedliwo-
ści w toku kadencji w przypadku:

1) rażącego niewywiązywania się z obowiązków służbowych;

2) gdy dalsze pełnienie funkcji z innych powodów nie da się pogodzić z
dobrem wymiaru sprawiedliwości.

§ 2. Odwołanie prezesa albo wiceprezesa sądu następuje po zasięgnięciu opinii
Krajowej Rady Sądownictwa. Zamiar odwołania, wraz z pisemnym uzasad-
nieniem, Minister Sprawiedliwości przedstawia Krajowej Radzie Sądow-
nictwa w celu uzyskania opinii. W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2,
negatywna opinia Krajowej Rady Sądownictwa jest dla Ministra Sprawie-
dliwości wiążąca.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz.U.
Nr 117, poz. 753, z późn. zm.2)) w art. 11 § 5 i § 6 otrzymują brzmienie:

„§ 5. Prezes sądu wojskowego i jego zastępca może być odwołany przez Ministra
Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej w przy-
padku:

1) rażącego niewywiązywania się z obowiązków służbowych;

                                                
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r.

Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228,
poz. 2256 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 304.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1999 r. Nr 75, poz. 853, z 2001 r. Nr 98,
poz. 1070, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 228, poz. 2256.
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2) gdy dalsze pełnienie funkcji z innych powodów nie da się pogodzić z
dobrem wymiaru sprawiedliwości.

§ 6. Odwołanie prezesa sądu wojskowego albo jego zastępcy następuje po za-
sięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa. Zamiar odwołania wraz z
pisemnym uzasadnieniem, Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Mi-
nistrem Obrony Narodowej przedstawia Krajowej Radzie Sądownictwa, w
celu uzyskania opinii. W przypadku, o którym mowa w § 5 pkt 2, negatyw-
na opinia Krajowej Rady Sądownictwa jest dla Ministra Sprawiedliwości
wiążąca.”.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.




