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WPROWADZENIE
Podstawą podjęcia badań w zakresie problematyki prawnej organizacji i funkcjonowania sektora wojskowego w RP jest świadomość braku teoretycznej refleksji
nad pojęciem i zakresem prawa wojskowego, a w konsekwencji chęć wyposażenia
praktyków w wiedzę służącą usprawnieniu funkcjonowania Sił Zbrojnych RP oraz
administracji wojskowej. Rezultatem badań jest wiedza naukowa w wymiarze teoretycznym i praktycznym, wynikająca z odpowiedniego doboru metod i narzędzi badawczych, co może być spożytkowane do podniesienia standardów funkcjonowania
Sił Zbrojnych RP oraz administracji publicznej w dziedzinie obronnej.
Prezentowana publikacja jest pierwszym kompleksowym opracowaniem na polskim
rynku poświęconym systemowi prawa wojskowego. Poruszana tematyka definiuje
i systematyzuje źródła prawa wojskowego. Przybliża i ułatwia interpretację najważniejszych aktów prawnych z tego zakresu. Do zasadniczych wartości pracy należy to,
że w sposób czytelny ukazuje odrębności poszczególnych instytucji prawa wojskowego
na tle powszechnego systemu prawa. Praca adresowana jest do żołnierzy zawodowych
i pracowników Sił Zbrojnych RP, urzędników administracji rządowej i samorządowej
pracujących na rzecz obronności kraju, pracowników naukowo-dydaktycznych, sędziów sądów wojskowych, prokuratorów wojskowych, adwokatów i radców prawnych.
Siły Zbrojne są organem państwa wykorzystywanym do ochrony realizacji jego interesów w wymiarze zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Przede wszystkim służą przeciwdziałaniu agresji i utrzymaniu pokoju, są też gwarantem potęgi
państwa, stojąc na straży suwerenności (niepodległości) państwa, nienaruszalności
granic i integralności terytorialnej. Państwo wykorzystuje również siły zbrojne na
arenie wewnętrznej. Tradycyjnie siły zbrojne wykorzystywane są również do ochrony ładu wewnętrznego w państwie, współcześnie zaś potencjał wojska odgrywa znaczącą rolę w niesieniu pomocy władzom cywilnym i społeczeństwu w razie klęsk
i katastrof naturalnych lub spowodowanych przez człowieka.
W kontekście powyższego konieczne jest stanowienie norm prawnych regulujących misje, funkcjonowanie i organizację sił zbrojnych, a także status żołnierza
i pracownika wojska. Tę funkcję pełni prawo wojskowe, nadal różnie pojmowane
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i interpretowane. Prawo wojskowe rozumieć można jako ustanowiony i uznany
przez uprawnione organy władzy publicznej zespół norm prawnych regulujących
podstawy i zasady funkcjonowania sił zbrojnych, żołnierzy i personelu cywilnego
oraz stosunki zachodzące między nimi a innymi podmiotami krajowymi i międzynarodowymi, a także zbiór przepisów szczególnych dotyczących sił zbrojnych
w okresie stanów nadzwyczajnych, głównie stanu wojennego (i w czasie wojny), prawa karnego i przepisów dyscyplinarnych w wojsku.
Prawo wojskowe może być postrzegane jako szczególny przedmiot działalności poznawczej służącej odkrywaniu prawdy o rzeczywistości. Przede wszystkim prawo
wojskowe jest nauką prawną, ponieważ jest przedmiotem badań prawa oraz nauki
o administracji. Dzieje się tak ze względu na to, że metodzie naukowej poddaje się
źródła, historyczne uwarunkowania, wartości i treść norm prawnych oraz związków
zachodzących między nimi w ramach systemu prawa wojskowego (prawo), ponadto
zainteresowania badawcze zmierzają do ustalenia wpływu owych norm na misje,
zadania, zasady funkcjonowania i całą sferę administracyjnoprawną działania sił
zbrojnych.
Prawo wojskowe jest też w znacznym stopniu nauką z zakresu nauk o bezpieczeństwie. Nie chodzi tu jednak o rozważania nad prawem, badanie go ze względu na
jego cel oraz istotę, jego wykładnię, budowę systemu prawnego i samego aktu normatywnego, lecz o jego oddziaływanie na dziedzinę bezpieczeństwa, w tym szczególnie obronności, jego rozwój, organizację i działanie.
Przedmiotem badań będą narodowe i międzynarodowe aspekty realizacji zadań
w systemie prawa wojskowego, które w sytuacji doskonalenia systemu bezpieczeństwa narodowego wymagają nie tylko działań na rzecz poznania naukowego, ale
również na rzecz praktycznego usprawnienia organizacji systemu prawa wojskowego.
Za potrzebą poznania naukowego w przedmiotowej materii przemawiają argumenty
praktyczne, z których m.in. należy wymienić fakt, iż wiele rozwiązań praktycznych
zastosowano w opisywanych okresach funkcjonowania państwa polskiego, a dzisiaj
je zaniechano, jak choćby przygotowanie struktur państwa do przywracania normalnego funkcjonowania po zażegnanym konflikcie zbrojnym. Szczegółowej eksploracji naukowej poddane zostaną zagadnienia prawnoustrojowe Sił Zbrojnych RP,
z czym wiązać się będą również podstawy ich organizacji oraz gwarancje socjalne
i ekonomiczne żołnierzy w ramach służby wojskowej. Różnorodne zadania wykonywane przez siły zbrojne rodzą wielokrotnie wątpliwości związane z odpowiedzialnością karną i dyscyplinarną żołnierzy i pracowników wojska, co sprawia, że tej
problematyce poświęcać trzeba wiele uwagi i poddawać ją analizie na gruncie nauki prawa. Żołnierz jak każdy obywatel zachowuje swoje konstytucyjne prawa do
sprawiedliwego rozstrzygnięcia jego sprawy przed sądem, w toku całego postępowania karnego, i do obrony, z tego też względu – mając na względzie doświadczenie ostatnich lat – wiedza naukowa z zakresu podstaw prawnych funkcjonowania
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wojskowych organów ochrony prawnej musi być na bieżąco aktualizowana i weryfikowana. Warto także mieć na względzie ochronę danych osobowych i informacji niejawnych w tej jakże wrażliwej na czynniki destrukcyjne instytucji – organie
państwa. Z tego też względu i tej problematyce poświęcona będzie niniejsza praca
naukowa. Wziąwszy na koniec pod uwagę znaczenie doświadczenia innych państw
i praktyczny pożytek płynący z wzorców postępowania, niniejsze zadanie naukowe poświęcone będzie również problematyce zagadnień prawnomiędzynarodowych
i porównawczych Sił Zbrojnych RP.
Powyższe rozważania przekonują zespół autorski, że zakładane wyniki badań przyczynią się do głębszej penetracji przedmiotu poznania naukowego, rozszerzenia teorii naukowej oraz usprawnienia podejmowanych działań praktycznych.
Praca w sposób interdyscyplinarny prezentuje wiedzę z zakresu prawa, nauk o bezpieczeństwie, nauk o obronności, nauk o administracji oraz innych, tworząc spójną koncepcję podejścia teoretycznego i praktycznego w organizacji systemu prawa
wojskowego.
Celem badań podjętych w pracy jest wyjaśnienie zakresu, roli, uprawnień i powinności Sił Zbrojnych RP w ramach obowiązującego na jej terytorium systemu prawa wojskowego. Konsekwencją będzie określenie związków, jakie zachodzą między
Siłami Zbrojnymi RP a organami administracji publicznej na różnych szczeblach
ich funkcjonowania, w realizacji misji z zakresu bezpieczeństwa narodowego, w tym
obrony narodowej, dla tworzenia sprawnego Systemu Bezpieczeństwa Narodowego,
a przede wszystkim dla zapewnienia wolnych od zakłóceń warunków bytu i rozwoju narodowego.
Zawarte w wynikach badań rozważania skoncentrują się na trzech aspektach:
1) tworzenia teorii systemu prawa wojskowego w części militarnej, ale również
w relacji z sektorem cywilnym oraz jej praktycznego wykorzystania przez administrację publiczną i Siły Zbrojne RP;
2) poznania rzeczywistości, w której funkcjonują Siły Zbrojne RP i administracja
publiczna w oparciu o uprzednio zdefiniowaną teorię;
3) eksplanacji rzeczywistości za pomocą prawa wojskowego jako podstawy wiedzy
i nauki w tym zakresie.
Celem monografii jest scharakteryzowanie aspektów teoretyczno-prawnych
oraz wskazanie kierunków rozwoju prawa wojskowego w relacji ze sferą cywilną.
W związku z tym celami szczegółowymi są:
1) wyjaśnienie zagadnień związanych z prawem wojskowym jako dyscypliną naukową;
2) określenie statusu, uprawnień i roli Sił Zbrojnych RP w sferze obronności i stanach nadzwyczajnych;
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3)
4)
5)
6)
7)
8)

określenie gwarancji socjalnych i ekonomicznych żołnierzy;
określenie zakresu prawa karnego w części wojskowej;
określenie zakresu powszechnego obowiązku obrony i szkolnictwa wojskowego;
charakterystyka wojskowych organów ochrony prawnej;
określenie zasad pełnienia służby wojskowej poza granicami kraju;
charakterystyka zagadnień prawnomiędzynarodowych i porównawczych w zakresie konfliktów zbrojnych;
9) określenie stanu i zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych
w Siłach Zbrojnych RP;
10) określenie zasad nawiązywania stosunku służbowego i zakresu procedur awansowych.
Celem poznawczym jest wniesienie zarówno nowych wartości do teorii bezpieczeństwa narodowego, w części dotyczącej materii prawnej, organizacyjnej i funkcjonalnej, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji i powinności administracji
publicznej na szczeblu terenowym w osiąganiu celów obrony narodowej, jak i wartości kiedyś zaniechanych.
Celem pragmatycznym jest twórcze wykorzystanie proponowanych mechanizmów
i rozwiązań w sferze organizacji administracji publicznej w zakresie obrony narodowej oraz kreowanie rozwiązań praktycznych w tym zakresie, opartych również na
doświadczeniach z poprzednich okresów funkcjonowania Polski.
Tezą pracy jest stwierdzenie, że sprawność i jakość organizacji Sił Zbrojnych RP, ich
elementów kierowniczych i wykonawczych, w sposób naturalny przekłada się na
sprawność i jakość organizacji systemu bezpieczeństwa narodowego poprzez wykorzystanie doświadczeń zarówno historycznych, jak i ostatnich dwóch dekad w tej
materii.
Założenia i ograniczenia badawcze, jakie przyjęto dla określenia obszaru rozważań,
są dwojakiego rodzaju: formalne, odnoszące się do jej warstwy teoretycznej, oraz
merytoryczne, odnoszące się do warstwy treściowej. Zabieg ten jest podyktowany
charakterem rozważań. W przypadku ograniczeń, ich dobór będzie podyktowany
potrzebą zawężenia obszaru badawczego do problematyki określonej w celu pracy.
Osiągnięcie tak sformułowanego celu monografii wymagało wyjaśnienia wielu problemów. Problem główny określono w postaci pytania: Jaki jest stan wiedzy
naukowej, pojęcie i zakres przedmiotowy, podmiotowy oraz funkcjonalny prawa wojskowego oraz za pomocą jakich kryteriów można dokonać jego systematyzacji? Dla rozwiązania tego problemu posłużono się następującymi problemami
szczegółowymi:
1) Jaki jest zakres zagadnień związanych z prawem wojskowym jako dyscypliną
naukową?
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2) Jakie są uprawnienia, status i rola Sił Zbrojnych RP w sferze obronności i stanach nadzwyczajnych?
3) Jakie są gwarancje socjalne i ekonomiczne żołnierzy?
4) Jaki jest zakres prawa karnego w części wojskowej?
5) Jaki jest zakres powszechnego obowiązku obrony i szkolnictwa wojskowego?
6) Jaka jest struktura i funkcje wojskowych organów ochrony prawnej?
7) Jakie są zasady pełnienia służby wojskowej poza granicami kraju?
8) Jaki jest stan i zakres zagadnień prawnomiędzynarodowych i porównawczych
w zakresie konfliktów zbrojnych?
9) Jaki jest stan i zakres ochrony danych osobowych i informacji niejawnych
w Siłach Zbrojnych RP?
10) Na czym polegają stosunek służbowy i procedury awansowe?
Treść niniejszej monografii stanowi syntezę bogatych doświadczeń praktyki problemu oraz poglądów teoretycznych i doktryny prawa. Skuteczność i wydajność badań
osiągnięta została przez zastosowanie teoretycznych i empirycznych metod stosowanych w naukach społecznych. Są to:
1) analiza, synteza, opracowanie dokumentów i innych materiałów źródłowych;
2) metody weryfikacji i opisu;
3) podejście systemowe;
4) podejścia: strukturalne i funkcjonalne;
5) metody: diagnostyczna i prognostyczna;
6) wnioskowanie;
7) analiza prawno-porównawcza;
8) analiza prawno-dogmatyczna.
W konkluzji wskazane zostały podstawowe uwarunkowania i systemowe rozwiązania służące ujednoliceniu pozycji ustrojowej, misji i zadań Sił Zbrojnych RP oraz
organów administracji publicznej w zakresie prawa wojskowego.
Ze względu na podjętą w pracy problematykę jej użyteczność ma wymiar teoretyczny, praktyczny oraz dydaktyczny. Autorzy umożliwili poznanie i zrozumienie istoty prawa wojskowego. Praca tworzy wykładnię wiedzy w tym zakresie, która może
być wykorzystana w praktycznej działalności organów administracji publicznej i Sił
Zbrojnych RP. W tym aspekcie spełnia standardy monografii oraz wypełnia istniejącą lukę poznawczą i dydaktyczną dla studentów. Rezultatem jest trwały efekt
w postaci zbioru przepisów związanych z funkcjonowaniem Sił Zbrojnych RP.
Redaktorzy

Część I

PRAWO WOJSKOWE
JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA

WSTĘP
Siły zbrojne są szczególnej natury, odróżniającym je od innych, organem państwa.
Tylko one są narzędziem klasycznej wojny, posiadają wyjątkową cechę umożliwiającą jej dysponentom wywieranie przymusu wobec innych, w demokracjach są
strażnikiem dóbr narodowych (m.in.: bezpieczeństwo, prawa i wolności człowieka i obywatela, suwerenność, integralność terytorialna), to one mają, jak słusznie
stwierdza A. Heywood, odrębną kulturę i zestaw wartości, a także poczucie zespołowej solidarności, które przygotowuje żołnierzy do walki, zabijania i śmierci1.
Nieuzasadnione sądy i archaiczna metodyka podejścia do roli sił zbrojnych w państwie, a także planowania ich rozwoju, prowadzi często do niebezpiecznych skutków
w postaci ograniczenia starań władzy publicznej o utrzymanie nie tyle licznych, co
dobrze uzbrojonych i wyszkolonych wojsk w służbie czynnej i, tym razem licznych
i dobrze wyszkolonych, rezerw, ale także takich ich struktur, które zapewnią realizację względnie stałych i niezmiennych ról w państwie i środowisku międzynarodowym. Świadomość zatem praw i prawidłowości rządzących funkcjonowaniem
państwa w środowisku międzynarodowym i jego areną wewnętrzną, a co istotne
staranne rozeznanie złożoności problematyki bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego prowadzić powinno do jednego wniosku – rola sił zbrojnych nie zmniejszyła się ani trochę, wręcz przeciwnie, funkcje sił zbrojnych rozszerzyły się, a przy
tym wzrosła jedynie możliwość i skuteczność wykorzystania innych, pozamilitarnych atutów siły narodowej. Błędem byłoby jednak twierdzenie, że owe inne środki
bezpieczeństwa (dyplomatyczne, gospodarcze, normatywne, kulturowe i inne) niepoparte siłą zbrojną, także pośrednio, przyniosłyby zawsze korzystne rezultaty.
Niniejszy rozdział poświęcony jest określeniu roli sił zbrojnych w państwie, traktowanemu jako przyczynek do rozważań nad pojęciem i tożsamością systemu prawa
wojskowego pośród innych gałęzi prawa, a przede wszystkim określeniu charakteru tej dziedziny wiedzy naukowej jako przedmiotu nauk o bezpieczeństwie, nauk
o obronności oraz nauk prawnych (prawa i nauki o administracji).
1

A. Heywood, Politologia, Warszawa 2009, s. 466. Por. Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa
Polski w XXI wieku, red. R. Jakubczak, A. Skrabacz, K. Gąsiorek, Warszawa 2008, s. 168–176.
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Skąd się zatem bierze potrzeba omówienia roli sił zbrojnych w państwie i – z natury
rzeczy – w środowisku międzynarodowym? Z czego wynika znaczenie tej problematyki dla prawa wojskowego? Otóż odpowiedź tkwi w szczególnej istocie sił zbrojnych
i zasad ich funkcjonowania w państwie, w związku z czym istnieje potrzeba tworzenia i stosowania prawa wojskowego. Siły zbrojne są organem państwa o szczególnym
przeznaczeniu, a to oznacza, że prawo, które powstawało wraz z państwem, jako
uporządkowanym organizmem społecznym, ustaliło i ustala normy postępowania
oraz porządek rzeczy w związku z ich istnieniem, misjami i działalnością. Mamy tu
na względzie zarówno normy prawne traktowane jako dyrektywy postępowania, ale
również jako ustalanie, usankcjonowanie pewnego porządku rzeczy, ustroju i organizacji oraz relacji zachodzących w ramach sił zbrojnych oraz między nimi a innymi
podmiotami.
W przypadku sił zbrojnych spełniają się wszystkie funkcje prawa, które zastosowane w zakresie i w treści prawa wojskowego wywołują określone skutki, wypełniając pewne role wobec społeczeństwa. To z uwagi na cechy wojska (narzędzie
wojny, element nacisku, gwarant suwerenności i porządku, zhierarchizowana, uporządkowana i karna organizacja) ważna będzie funkcja stabilizacyjna treści prawa
wojskowego. Ewolucja sił zbrojnych, będąca następstwem dynamicznego rozwoju charakteru stosunków międzynarodowych i wewnętrznych, wiąże się z funkcją dynamizującą prawa wojskowego. Funkcję dystrybutywną prawa dostrzeżemy
w różnych formach powszechnego obowiązku obrony ojczyzny, a także w ciężarach
podatkowych, służących utrzymaniu sił zbrojnych oraz realizacji zadań obronnych
służących m.in. wsparciu i zabezpieczeniu ich działań. Państwo, chroniąc określone
wartości, musi zadbać o taką treść prawa wojskowego, która pozwoli zapobiec czynom im zagrażającym ze strony członków sił zbrojnych i całego wojska w ogóle. Rola
ochronna treści prawa wojskowego jest zatem znacząca. Siły zbrojne to szczególnego
typu organizacja, inna niż wszystkie inne podległe prawu krajowemu, której ramy
działania określa prawo wojskowe w ramach funkcji organizacyjnej. Na przestrzeni
dziejów służba wojskowa, bez względu na jej formę (armie stałe, najemne, masowe,
zawodowe), mimo licznych patologii, kojarzona była zawsze z funkcją wychowawczą wojska. Z nią wiąże się funkcja wychowawcza prawa wojskowego, wskazującego na normy właściwego zachowania w związku ze służbą i misjami realizowanymi
przez wojsko. Nadzór i kontrola nad wojskiem, wziąwszy pod uwagę doświadczenie,
to nieodzowny element panowania władzy publicznej, która w normach prawnych
określa ramy tych przedsięwzięć. Prawo też określa system kar i wyróżnień, odpowiednio za przestępstwa i wykroczenia oraz godne naśladowania i bohaterskie czyny żołnierzy i innych osób związanych z systemem wojskowym. W teorii naukowej
podkreśla się państwo- i kulturotwórczą rolę sił zbrojnych. Taką rolę ma też spełniać prawo wojskowe, czego najwybitniejszym dowodem mogą być postanowienia
Konstytucji 3 Maja. Ogólna przynajmniej refleksja nad funkcjami prawa wojskowego prowadzi do wniosku, iż jest ono doskonałą ilustracją wszystkich naraz funkcji
prawa, a to nie aż tak częsta okoliczność.
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Ustalenie roli i pozycji sił zbrojnych w państwie i środowisku międzynarodowym, poza uzasadnieniami natury filozoficznej, jak i historycznej, możliwe jest po
uwzględnieniu treści wielu aktów prawa krajowego i międzynarodowego. Ze względu bowiem na przedmiot regulacji, jak i na podejście teleologiczne, możemy z dużym prawdopodobieństwem ustalić istnienie tej szczególnej gałęzi prawa, która
reguluje i ustala tworzenie, organizację i funkcjonowanie sił zbrojnych, stosunki
wewnątrz tej złożonej organizacji, jak i stosunki zachodzące między nią a innymi
podmiotami życia politycznego, gospodarczego i społecznego.

Rozdział 1

ROLA SIŁ ZBROJNYCH W PAŃSTWIE
Naród winien jest sobie samemu obronę od napaści i dla przestrzegania całości swojej.
Wszyscy przeto obywatele są obrońcami całości i swobód narodowych. Wojsko nic innego nie
jest, tylko wyciągniętą siłą obronną i porządną z ogólnej siły narodu. Naród winien wojsku
swemu nagrodę i poważanie za to, iż się poświęca jedynie dla jego obrony. Wojsko winno
narodowi strzeżenie granic i spokojności powszechnej, słowem winno być jego najsilniejszą
tarczą (…). Użyte być więc wojsko narodowe może na ogólną kraju obronę, na strzeżenie
fortec i granic, lub na pomoc prawu, gdyby kto egzekucyi jego nie był posłusznym.
Ustawa Rządowa, czyli Konstytucja 3 Maja 1791 r.

STRESZCZENIE. Siły zbrojne są organem państwa, który od tysięcy lat wykorzystywany jest
do ochrony realizacji interesów państwa w wymiarze zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Przede
wszystkim służą przeciwdziałaniu agresji i utrzymaniu pokoju, są też gwarantem potęgi państwa,
stojąc na straży suwerenności (niepodległości) państwa, nienaruszalności granic i integralności
terytorialnej. Państwo wykorzystuje również siły zbrojne na arenie wewnętrznej. Tradycyjnie,
siły zbrojne wykorzystywane są do ochrony ładu wewnętrznego w państwie, zaś współcześnie
potencjał wojska odgrywa znaczącą rolę w niesieniu pomocy władzom cywilnym i społeczeństwu w razie klęsk i katastrof naturalnych lub spowodowanych przez człowieka.
Słowa kluczowe: siły zbrojne, rola sił zbrojnych, funkcje zewnętrzne sił zbrojnych, funkcje
wewnętrzne sił zbrojnych
ABSTRACT. The armed forces are the authority of the state, which for thousands of years has been
used to secure the implementation of the state interests in the external and internal dimensions.
First of all, the armed forces counteract aggression and maintain peace, they are also a guarantor of
the state power, guarding the state sovereignty (independence), inviolability of borders and territorial integrity. The state also uses the armed forces domestically. Traditionally, the armed forces serve
to protect the domestic order in the country, and today the potential of the army plays a significant
role in helping civil authorities and the public in the event of natural or man-made disasters.
Keywords: armed forces, the role of the armed forces, external role of the armed forces,
internal role of the armed forces
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Wstęp
Siły zbrojne zajmują w państwie miejsce szczególne, będąc zasadniczym narzędziem
władzy publicznej, a jak to literacko ujął Czesław Znamierowski: „pancerzem ochronnym swojego kraju, a zarazem głównym słupem, na którym się opiera moc władcy”2.
Z przeznaczeniem, misjami, funkcjami i zadaniami sił zbrojnych (wojska) wiążą się
normy stanowione przez suwerena (organy władzy), ustalające wszystko to, co się wiąże z wojskiem i co wynika z faktu jego istnienia i działania. Od tysięcy lat (sześciu,
a może i więcej) istnieniu i kształtowaniu się państw towarzyszyły wojny. A to było
zapewne praprzyczyną tworzenia się tej specyficznej organizacji, której zasadnicza
rola sprowadzała się zawsze do niszczenia przeciwnika, zajmowania jego terytorium
i powiększania władzy nad nim, a konsekwentnie do obrony przed napaścią innych,
a także utrzymania porządku w państwie. Już Platon żądzą zbytku, budzącą chciwość
na ziemie cudze i będącą przyczyną wojen, uzasadniał za niezbędny stan wojskowy,
potrzebę żołnierzy zawodowych, którzy się niczym innym nie zajmują już od dziecka,
tylko służbą wojskową. To on też zauważał potrzebę większego państwa „nie o drobiazg, tylko o całe wojsko, które w pole wyjdzie i będzie z nadciągającymi walczyło”3
o całe mienie i w obronie wszystkich w państwie. „Albowiem nie ma takiego reżimu – wyjaśnia Andrew Heywood – który utrzymywałby się przy władzy jedynie za
sprawą politycznej legitymizacji administracyjnej skuteczności. Wszystkie systemy
sprawowania rządów są w mniejszym lub większym zakresie podtrzymywane przez
władzę przy użyciu środków przymusu, poprzez instytucje takie jak wojsko i policja.
Środki przymusu, jakimi dysponują siły wojskowe i policyjne – podkreśla dalej Heywood – mogą służyć wielu celom politycznym”4. Ta cenna wskazówka pozwala na dalej idące wnioski, z których wypływa sugestia co do treści prawa wojskowego. Chodzi
mianowicie o to, że owe cele polityczne to w zasadzie cele państwa określone przez
ośrodek władzy politycznej, ten, który występuje w roli suwerena lub z jego woli tę
władzę formalnie sprawuje i panuje, dzierżąc władzę nad wojskiem.
Objaśniał to już Thomas Hobbes w słowach: „Albowiem moc, która ma bronić naród, polega na wojsku; a siła wojska polega na zjednoczeniu pod jednym rozkazem;
i tę władzę rozkazodawczą ma wobec tego ustanowiony suweren, jako że samo rozkazywanie siłom zbrojnym, nawet bez wszelkiego innego ustanowienia, czyni suwerenem tego, kto rozkazuje”5.
Siła zbrojna (wojsko) jest bez wątpienia rękojmią potęgi państwa (siły narodowej)
i jego trwania i rozwoju, której podstawę stanowi również dobra dyplomacja, gospodarka, służby specjalne, kultura, poczucie tożsamości narodowej, kultura władzy
2

C. Znamierowski, Szkoła prawa. Rozważania o państwie, Warszawa 1999, s. 166.
Platon, Państwo, przeł. W. Witwicki, Kęty 2003, s. 68.
4
A. Heywood, Politologia, Warszawa 2011, s. 18.
5
T. Hobbes, Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, przeł. C. Znamierowski, Warszawa 2005, s. 266–267.
3
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i wiele innych czynników. Wszystkie one jednak bez ochrony wojskowej nie gwarantują utrzymania stałych, klasycznych wyznaczników bezpieczeństwa, a mianowicie suwerenności, integralności terytorialnej, nienaruszalności granic i ładu wewnętrznego.
Chociaż częściej opłaca się (szczególnie obecnie) stosowanie wpływów politycznych i ekonomicznych niż uciekanie się do interwencji zbrojnej, to jednak nadal
siła wojskowa jest utożsamiana z jej ostatecznym zastosowaniem. Nietrudno przecież zauważyć, że w niemal wszystkich ostrych napięciach na przestrzeni dziejów,
mających kluczowe znaczenie dla ewolucji świata, używanie środków polityki kończyło się zastosowaniem przemocy zbrojnej do osiągania zamierzonych celów, tak
w wojnach sprawiedliwych, jak i niesprawiedliwych. W konsekwencji prowadziło
to do unicestwienia zła, likwidacji imperiów i tworzenia nowych państw, stanowiło
podstawę rozkwitu rozległych terytorialnie potęg i podporządkowania innych woli
zwycięzcy6. Pozwalało także (szczególnie we współczesnych nam czasach) na zastosowanie innych środków polityki, zaś u podłoża takiego działania legły nie zdobycze terytorialne, lecz stabilizacja, reakcja humanitarna i nie zawsze realna budowa
systemu demokratycznego (Bałkany, Irak, Afganistan).
Już z dotychczasowych rozważań nasuwa się wniosek, potwierdzający zgodną opinię w tym zakresie, że siły zbrojne używane są zarówno na zewnątrz państwa, jak
dla realizacji celów państwa (narodowych) w jego wewnętrznym zakresie aktywności (pełnią funkcję zewnętrzną i wewnętrzną).
Na koniec należy się odnieść do zagadnienia szczególnej natury. Wojsko jest swoistą
grupą interesu, alternatywą dla władzy cywilnej, a także źródłem destrukcyjnego
wpływu na porządek prawny w państwie.
Jako grupa interesu przez swoich obecnych i byłych prominentnych dowódców oddziałuje na politykę państwa, lobbuje w zakresie zbrojeń, a wręcz dąży do poprawy
swojego statusu materialnego (wyposażenie, uzbrojenie) i finansowego (budżet, wynagrodzenia itp.). Przy zachowaniu reguł praworządności jest to objaw niegroźny,
a wręcz pożądany. Jest jednak i inny obraz tej rzeczywistości, to korupcja, przestępczość zorganizowana i inne działania na szkodę sił zbrojnych i państwa, jego bezpieczeństwa, interesów ekonomicznych i obronności7.
Wojsko w ekstremalnych okolicznościach może dążyć do przejęcia władzy, co miało
już miejsce w historii Polski na przestrzeni wieków, a nadal spotykane jest w wielu niestabilnych państwach i terytoriach w stanie całkowitej destrukcji. Wojsko jest
6
Por. R. Smith, Przydatność siły militarnej. Sztuka wojenna we współczesnym świecie, Warszawa
2010, s. 322.
7
O tym: M. Przybył, Zwalczanie przestępczości gospodarczej popełnianej na szkodę Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, rozprawa doktorska, Warszawa 2015.
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Publikacja jest pierwszym na rynku opracowaniem kompleksowo omawiającym zagadnienia
prawa wojskowego. Autorzy w czytelny sposób przedstawiają odrębności poszczególnych jego
instytucji na tle powszechnego systemu prawa.
Czytelnicy odnajdą tu informacje na temat m.in.:
− pojęcia i pozycji prawa wojskowego w systemie nauk prawnych i nauk o bezpieczeństwie,
− organizacji i funkcjonowania sił zbrojnych,
− zatrudniania, zakwaterowania i zaopatrzenia emerytalno-rentowego w wojsku,
− gospodarowania mieniem wojskowym,
− stosunku służbowego, procedur awansowych i działalności kontrolnej w siłach zbrojnych,
− wojskowych organów ochrony prawnej,
− prawa karnego wojskowego i międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych,
− ochrony danych osobowych i informacji niejawnych w siłach zbrojnych.
Książka jest przeznaczona dla studentów prawa, bezpieczeństwa narodowego, administracji,
a także politologii. Zainteresuje również żołnierzy zawodowych i pracowników Sił Zbrojnych RP,
urzędników administracji rządowej i samorządowej pracujących na rzecz obronności kraju, pracowników naukowo-dydaktycznych, sędziów sądów wojskowych, prokuratorów wojskowych,
adwokatów i radców prawnych.
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