
 

OPINIA 

KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA 

 

z dnia 31 maja 2011 r. 

 

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie przypadków, w których żołnierze zawodowi są zwolnieni  

od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych. 

 

 Krajowa Rada Sądownictwa pozytywnie opiniuje zaproponowane w rozporządzeniu 

zmiany w zakresie przywrócenia obowiązku noszenia umundurowania przez sędziów sądów 

wojskowych, z zastrzeżeniem odnoszącym się do podmiotu, który wskazano jako uprawniony 

do określania czynności służbowych, podczas wykonywania których możliwie będzie 

zwolnienie z tego obowiązku. W opinii Rady podmiotem uprawnionym do określania tych 

czynności winien być prezes właściwego sądu wojskowego. 

 Za takim rozwiązaniem przemawia pozycja prezesa sądu wojskowego oraz brak 

podstaw prawnych do przypisania tej kompetencji Dyrektorowi Departamentu Sądów 

Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości (por. m. in. wyrok SN z 5.02.2008 r. w sprawie 

WA 57/07 oraz wyrok WSA w Warszawie o sygn. II SA/Wa 414/08). 

 Niewątpliwym założeniem projektu jest zamiar zobowiązania sędziego do noszenia 

umundurowania w czasie wykonywanych innych czynności służbowych niż rozprawa,  

w sytuacji gdy strój urzędowy sędziego sądu wojskowego na rozprawie został uregulowany  

w art. 25 § 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych 

(Dz.U.2007, Nr 226, poz. 1676 j.t.) oraz wydanym na jej podstawie rozporządzeniu Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2002 roku w sprawie określenia wzoru stroju urzędowego 

sędziów i ławników sądów wojskowych  (Dz. U. 2002, Nr 148, poz. 1234). 

 Zakres wszystkich czynności służbowych sędziego określa prezes właściwego sądu 

wojskowego. Jest to konsekwencją z jednej strony uprawnień procesowych prezesa sądu,  

a z drugiej pozycji prezesa w stosunku do sędziów jako żołnierzy zawodowych. 

 Szczegółowe regulacje znajdują się w przepisach stosownych procedur. Niewątpliwie 

to prezes właściwego sądu określa, w drodze zarządzenia, konkretną czynność procesową, 
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wskazując nie tylko nazwisko sędziego, który ma ją wykonać, ale także czas i miejsce tej 

czynności. Również w zakresie czynności służbowych związanych ściśle z czynną służbą 

wojskową, np. podczas szkoleń strzeleckich, to właśnie prezes sądu określa w rozkazie 

zarówno miejsce szkolenia, jak i obowiązujące umundurowanie. 

 Mając powyższe na uwadze, Rada uznaje, że na prezesie właściwego sądu 

wojskowego, a nie Dyrektorze Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa 

Sprawiedliwości winien spoczywać obowiązek określania czynności służbowych, podczas 

wykonywania których sędzia sądu wojskowego zwolniony będzie od noszenia 

umundurowania.  

 

  

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 


