
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 20 czerwca 2012 r.

Poz. 693

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 4 czerwca 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji sądów wojskowych oraz ustalenia regulaminu wewnętrznego 
urzędowania tych sądów

Na podstawie art. 18 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 226, poz. 1676, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie organizacji sądów wojskowych oraz 
ustalenia regulaminu wewnętrznego urzędowania tych sądów (Dz. U. Nr 42, poz. 287) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchyla się ust. 3;

2) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydziały, o których mowa w ust. 1, tworzy i znosi Minister Sprawiedliwości na wniosek prezesa właściwe-
go sądu.”;

3) w § 12 uchyla się ust. 2;

4) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Prezesi wojskowych sądów okręgowych mogą w podległych sądach wojskowych tworzyć, za zgodą 
Ministra Sprawiedliwości, sekcje dla określonych rodzajów spraw.”;

5) w § 22:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyznaczanie sesji sądowych w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia może być czasowo ograniczone 
do rozpoznawania spraw pilnych. Prezesi wojskowych sądów okręgowych za zgodą Ministra Sprawiedliwości, po 
zasięgnięciu opinii właściwych prokuratorów, ustalą dokładny okres ograniczenia wyznaczania sesji sądowych, 
mając na uwadze warunki lokalne oraz potrzebę zapewnienia niezbędnej sprawności postępowania i załatwiania 
wpływających spraw.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku wystąpienia znacznych zaległości w rozpoznawaniu spraw w danym sądzie Minister Spra-
wiedliwości może nie wyrazić zgody na ograniczenie wyznaczenia sesji sądowych, o których mowa w ust. 1.”;

6) w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezesom wojskowych sądów okręgowych urlopu udziela Minister Sprawiedliwości, a prezesom sądów 
garnizonowych – prezes wojskowego sądu okręgowego.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości: J. Gowin

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 26, poz. 157, 
Nr 56, poz. 459 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 113, poz. 659, Nr 203, poz. 1192 i Nr 236, poz. 1396 oraz 
z 2012 r. poz. 637.




