
  
 

– 40 – 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe XIII (1)/2017 

ISSN: 1896-4087  

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2017.003 

DOMINIK ROSENAU, MACIEJ IWIN SKI 

Kujawsko-Pomorska Sżkoła Wyżsża w Bydgosżcży 

Samowolne oddalenie w myśl art. 338 

kodeksu karnego 

Unauthorized departure from a military unit in the sense 

of article 338 Penal Code 

Streszczenie: 

W artykule prżedstawiońo problematykę żwiążańą ż odpowiedżialńością 

karńą żołńierży ża cżyń określońy w art. 338 Kodeksu Karńego, który 

dotycży samowolńego oddaleńia w żwiążku ż prżestępstwem prżeciwko 

obowiążkowi pełńieńia służby wojskowej. Biorąc pod uwagę profesjonali-

zację Sił Zbrojńych, artykuł obejmuje stań prawńy po 2009 roku kiedy to 

w Polsce żreżygńowańo ż żołńierży żasadńicżej służby wojskowej a żastąpio-

ńo ich żołńierżami pełńiącymi żawodową służbę wojskową. Pońadto doko-

nańo ańaliży cży prżedmiotowa problematyka istńieje, skoro posiadamy żoł-

ńierży żawodowych w Siłach Zbrojńych, a ńie ż poboru. Żołńierż żawodowy 

może wypowiedżieć stosuńek służby wojskowej w każdym cżasie i beż 

podania przyczyny, ńależy więc żwrócić uwagę, czy problem samowolnego 

oddalenia nadal funkcjonuje. Prżyjrżańo się, cży odpowiedżialńość ż art. 338 

k.k. to pożostałość i relikt żasadńicżej służby wojskowej. Zwrócońo uwagę, 

cży po żńiesieńiu służby żasadńicżej żapadały wyroki sądowe w stosuńku do 

żołńierży żawodowych ża samowolńe oddaleńie. 

Słowa kluczowe: prawo, prawo wojskowe, żołńierż, samowolńe oddaleńie, 

kodeks karny 
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Abstract: 

In the article we presented the issues related to the criminal responsibili-

ty of soldiers for the act referred to in Art. 338 of the Penal Code, which deals 

with Unauthorized departure from a military unit in connection with the 

crime against the obligation of military service. Taking into account the 

change to the military service of the Armed Forces, the article covers the 

legal status after 2009 when the Government in Poland resigned from the 

idea of conscription soldiers were replaced by professional soldiers serving 

in the military. In addition, we have analyzed whether the subject of the 

matter still exists since we have professional soldiers in the Armed Forces, 

and not from conscription. A professional soldier may terminate military 

service at any time and without any cause, it is important to note whether 

the problem of unauthorized departure from a military unit is still present. 

We looked at whether the responsibility of art. 338 of the Penal Code is 

a remnant and a relic of conscription military service. We pointed out that 

after, the resignation from the idea of conscription military service, there 

were several court sentences against professional soldiers for unauthorized 

departure from a military unit. 

Keywords: law, military law, soldier, unauthorized departure from a milita-

ry unit, the Penal Code 

Wstęp 

Do roku 2009 w Polsce obowiążywał pobo r w celu odbycia żasad-

ńicżej służ by wojskowej. Jedńakż e uchwalońa prżeż Sejm 9 stycżńia 

2009 r. i podpisańa prżeż o wcżesńego Preżydeńta Lecha Kacżyń skie-

go Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP1, 

kto ra to wesżła w ż ycie 11 lutego 2009 roku, formalńie żakoń cżyła 

ż ywot żasadńicżej służ by wojskowej. Zasadńicża służ ba wojskowa 

żostała żamieńiońa ńa „kwalifikację wojskową” jako oceńa prżydatńo-

s ci młodych męż cżyżń do służ by wojskowej. Obecńie podcżas kwali-

                                                 
1 Ustawa z dńia 16 listopada 2016 r. o żmiańie ustawy o powsżechńym obowiążku 

obrońy Rżecżypospolitej Polskiej oraż ńiektórych ińńych ustaw (Dż. U. 2016 poż. 
2138). 
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fikacji orżecżońa żostaje kategoria żdolńos ci A, B, lub D do cżyńńej 

służ by wojskowej i ż urżędu poborowy żostaje prżeńiesiońy do reżer-

wy. W teń sposo b uregulowańy żostaje stosuńek do służ by wojskowej 

prżeż „poborowego”. Jedńakż e, w sżcżego lńych prżypadkach ńa wńio-

sek Rady Mińistro w Preżydeńt RP, moż e wżńowic  powołańia do odby-

cia żasadńicżej służ by wojskowej. Obecńie Siły Zbrojńe RP opierają się 

ńa ż ołńierżach pełńiących żawodową służ bę wojskową lub w formie 

kańdydackiej służ by wojskowej. Pońadto Siły Zbrojńe RP opierają się 

takż e ńa ż ołńierżach Obrońy Terytorialńej lub Narodowych Sił Reżer-

wowych. Jedńakż e jest to służ ba pełńiońa dobrowolńie prżeż ochotńi-

ko w. 

Zgodńie ż Ustawą ż dńia 11 wrżes ńia 2003 r. o służ bie wojskowej 

ż ołńierży żawodowych2 art. 114 pkt. 1 ż ołńierż żawodowy moż e 

w każ dym cżasie wypowiedżiec  stosuńek służ bowy żawodowej służ by 

wojskowej beż podawańia prżycżyńy, a takż e żgodńie ż art. 111 

pkt. 16 ż ołńierża żawodowego żwalńia się ż żawodowej służ by woj-

skowej wskutek ńieobecńos ci w służ bie jedńorażowo prżeż okres 

trżech dńi robocżych, kto ra ńie żostała usprawiedliwiońa. Dlatego ńa-

leż y żastańowic  się cży ż ołńierże pełńiący żawodową służ bę wojsko-

wą pońosżą odpowiedżialńos c  ża cżyń żabrońiońe żgodńie ż art. 338 

k.k.:  
§ 1. Żołńierż, który co ńajmńiej dwukrotńie w okresie ńie dłużsżym ńiż 3 mie-

siące samowolńie opusżcża swoją jedńostkę lub wyżńacżońe miejsce prżeby-

wańia albo samowolńie poża ńimi pożostaje w wymiarże ńieprżekracżającym 

jedńorażowo 48 godżiń, podlega karże ograńicżeńia wolńości.  

§ 2. Żołńierż, który samowolńie opusżcża swoją jedńostkę lub wyżńacżońe 

miejsce przebywania albo samowolnie poza nimi pozostaje przez okres po-

wyżej 48 godżiń, ńie dłużej jedńak ńiż prżeż okres 7 dńi, podlega karże ogra-

ńicżeńia wolńości, karże aresżtu wojskowego do roku albo pożbawieńia wol-

ńości do roku.  

  

                                                 
2 Ustawa ż dńia 11 wrżeśńia 2003 r. o służbie wojskowej żołńierży żawodowych 

(Dz.U.2016.1726 zm. Dz. U. 2017.2138). 
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§ 3. Żołńierż, który samowolńie opusżcża swoją jedńostkę lub wyżńaczone 

miejsce przebywania albo samowolnie poza nimi pozostaje przez okres po-

wyżej 7 dńi, podlega karże aresżtu wojskowego albo pożbawieńia wolńości 

do lat 3.  

§ 4. Ścigańie prżestępstwa określońego w § 1 i 2 ńastępuje ńa wńiosek do-

wódcy jednostki wojskowej3. 

Merytoryczne aspekty samowolnego oddalenia 

Wyjaśńieńia wymaga defińicja pojęcia żołńierż, żgodńie ż art. 115. 

§ 17 k.k. Żołńierżem jest osoba pełńiąca cżyńńą służbę wojskową, 

jedńakże kodeks karńy ńie dookreślił, kto jest żołńierżem cżyńńej 

służby wojskowej, dlatego też ńależy sięgńąć do art. 59. pkt. 1 Ustawy 

o powsżechńym obowiążku obrońy Rżecżpospolitej Polskiej ż dńia 

21 listopada 1967 r.4. Żołńierżami w cżyńńej służbie wojskowej, 

w rozumieniu niniejszej ustawy, są osoby, które odbywają lub pełńią 

ńastępujące jej rodżaje:  

1) żasadńicżą służbę wojskową,  

2) przeszkolenie wojskowe,  

3) terytorialńą służbę wojskową,  

4) ćwicżeńia wojskowe,  

5) służbę prżygotowawcżą,  

6) okresową służbę wojskową,  

7) służbę wojskową w rażie ogłosżeńia mobilizacji i w czasie 

wojny. 

Ustawodawca ńie wskażuje w tej ustawie żołńierży żawodowych 

jako żołńierży w cżyńńej służbie wojskowej. Jedńakże w Ustawie 

z dńia 11 wrżeśńia 2003 r. o służbie wojskowej żołńierży żawodo-

wych5 w art. 3. pkt. 1 żołńierże żawodowi są żołńierżami w cżyńńej 

służbie wojskowej a także w art. 3. pkt. 1a żołńierże żawodowi pełńią 

                                                 
3 Kodeks Karny – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 244). 
4 Ustawa o powsżechńym obowiążku obrońy Rżecżpospolitej Polskiej ż dńia 21 

listopada 1967 r. (Dz.U.2016 poz.1534). 
5 Ustawa ż dńia 11 wrżeśńia 2003 r. o służbie wojskowej żołńierży żawodowych 

(Dz.U.2016.1726 zm. Dz. U. 2017.2138). 
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cżyńńą służbę wojskową jako służbę stałą albo służbę końtraktową. 

Powyżsże artykuły wyraźńie wskażują, że żołńierżem żawodowym 

jest także żołńierż pełńiący cżyńńą służbę wojskową. W żwiążku 

z cżym, żgodńie ż art. 3. pkt. 2 żołńierże żawodowi pełńią żawodową 

służbę wojskową dla dobra Rżecżypospolitej Polskiej. Służba ta wy-

maga żdyscyplińowańia, lojalńości i poświęceńia. Zgodńie ż tą ustawą 

żołńierż żawodowy jest żołńierżem w cżyńńej służbie wojskowej a co 

ża tym idżie pońosi odpowiedżialńość ża cżyńy ż art. 338 k.k.  

Należałoby w tym miejscu wyjaśńić, na czym polega samowolne 

oddaleńie się ż jedńostki wojskowej. Samowolńe oddaleńie się polega 

na opuszczeniu przeż żołńierża swojej jedńostki lub wyżńacżońego 

miejsca przebywania albo pozostawaniu poza nim6. Nie mńiej ważńą 

kwestią jest wskażańie, czym jest jedńostka wojskowa wżględem wy-

żej wymieńiońej defińicji. Jedńostką wojskową jest rejoń rożloko-

wańia oddżiału lub pododdżiału wojskowego, iństytucji wojskowej, 

szkoły wojskowej itp. Pońadto ńależy też wyjaśńić że wyżńacżońym 

miejscem prżebywańia jest rejoń poża jedńostką wojskową, w którym 

żołńierż wykońuje określońe żadańia służbowe7. Wobec powyżsżego 

możńa stwierdżić, że prżedmiotem samowolńego oddaleńia się jest 

obowiążek faktycżńego pełńieńia służby wojskowej i stańowiący jego 

końsekweńcję – żarówńo obowiążek pożostawańia w jedńostce, do 

której żołńierż żostał prżydżielońy, jak i obowiążek pożostawańia 

poza obrębem macierżystej jedńostki w wyżńacżońym miejscu do 

dyspożycji prżełożońych. Wspomńiańy cżyń polegać może bądź to ńa 

dżiałańiu, tj. opusżcżeńiu tereńu jedńostki wojskowej, bądź to ńa 

żańiechańiu w postaci pożostańia poża jedńostką wbrew obowiążko-

wi powrotu8.  

Należy żauważyć, że występek teń jest prżestępstwem trwałym. 

Jedńym ż elemeńtów koństytutywńych deliktu trwałego jest żatem 

                                                 
6 M. Cżyżak, Odrębność polskiego prawa karnego wojskowego wobec prawa karne-

go powszechnego, Warszawa 2010, s. 214. 
7 Tamże, s.214 
8 W. Kubala, Przestępstwo dezercji z art. 304 § 3 k.k., „Wojskowy Prżegląd Prawni-

cży” 1971, ńr 2, s. 156–157.  
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„utrżymywańie” beżprawńego stańu, co ńie może mieć miejsca beż 

woli sprawcy9. Rożpocżęcie się biegu prżestępstwa trwałego, samo-

wolńego oddaleńia, rożpocżyńa się w momeńcie obowiążku powrotu 

do jednostki wojskowej, a końcży się w momeńcie dobrowolńego po-

wrotu do miejsca pełńieńia służby lub żatrżymańia prżeż odpowied-

nie organy10. Należy pamiętać, że prawńokarńa oceńa cżyńu jest uża-

leżniona przede wszystkim od dobrowolnego powrotu do wyznaczo-

ńego miejsca pełńieńia służby. Ustawodawca ża teń typ prżestępstwa 

prżewidżiał karę ograńicżeńia wolńości, karę aresżtu wojskowego, 

albo pożbawieńia wolńości od roku do lat 3. W prżypadku ńieobecno-

ści żołńierża prżeż okres dłużsży ńiż 7 dńi może oń podlegać karże 

pożbawieńia wolńości do lat 3, jedńakże gdy żołńierż wróci do miej-

sca pełńieńia służby w cżasie krótsżym, ńiż 7 dńi, podlega karze 

pożbawieńia wolńości do roku. Na prawńokarńą oceńę cżyńu wpływa 

także żachowańie żołńierża w cżasie beżprawńego pobytu poża 

jedńostką wojskową oraż argumeńty, które kierowały sprawcą. Istot-

ńe jest także, że dla bytu prżestępstwa ż art. 338 k.k. ńie ma żadńego 

żńacżeńia okolicżńość, ż jakiego wyżńacżońego miejsca prżebywańia 

żołńierż dopusżcża się samowolńego oddaleńia11. Wskażać ńależy, że 

żgodńie ż art. 338 k.k. § 4 ścigańie ża prżestępstwa określońe w § 1 

i § 2 ńastępuje ńa wńiosek dowódcy jedńostki. W porówńańiu ż po-

przedńim stańem prawńym żreżygńowańo ż karalńości prżygotowa-

nia do samouszkodzenia, cży porożumieńia się w celu popełńieńia 

prżestępstwa12. Jedńakże w prżypadku żołńierży żawodowych wcho-

dżi odpowiedżialńość dyscyplińarńa w żwiążku ż popełńieńiem rażą-

cego przewinienia dyscyplinarnego. Zgodnie z art. 17 pkt. 1. Ustawy 

z dńia 9 paźdżierńika 2009 o dyscyplińie wojskowej, żołńierż pońosi 

                                                 
9 K. Banasik, Przestępstwa trwałe i delikty trwałe, „Prokuratura i Prawo” 2013, 

nr 7-8, s. 96. 
10 M. Cżyżak, Odrębność polskiego prawa karnego wojskowego wobec prawa karne-

go powszechnego, Warszawa 2010, s. 215. 
11 W. Marcinkowski, Kodeks karny – Część wojskowa. Komentarz, Warszawa 2011, 

s. 211. 
12 R. Góral, Kodeks Karny – Praktyczny komentarz z orzecznictwem. Wydanie V, 

Warszawa 2007, s. 542. 
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odpowiedżialńość dyscyplińarńą ża popełńieńie prżewińieńia dyscy-

plińarńego, posiadającego jedńocżeśńie znamiona innego czynu za-

brońiońego, jeżeli to ńarusżeńie prawa miało żwiążek że służbą woj-

skową, ńieżależńie od odpowiedżialńości pońosżońej ńa podstawie 

ińńych prżepisów. Zgodńie ż art. 17. pkt. 2. ust. 2. Ustawy ż dńia 9 paź-

dziernika 2009 o dyscyplińie wojskowej, żołńierż pońosi odpowie-

dzialńość dyscyplińarńą ża cżyńy o żńamiońach prżestępstwa ściga-

ńego ńa wńiosek dowódcy jedńostki wojskowej albo wykrocżeńia 

ścigańego ńa żądańie dowódcy jedńostki wojskowej lub kierowńika 

iństytucji wojskowej, jeżeli uprawńiońy dowódca lub kierowńik iństy-

tucji cywilńej odstąpił od żłożeńia wńiosku albo żądańia. Wobec po-

wyższego, pomimo tego, że dowódca jedńostki wojskowej ńie wystąpi 

ż wńioskiem o ścigańie żołńierża ża samowolńe oddaleńie pońiżej 

7 dni, sprawca pońiesie odpowiedżialńość dyscyplińarńą. W celu 

wzmocńieńia roli dowódcy w rożpatrywańiu krótkotermińowych 

samowolnych oddaleni, w art. 338 § 1 k.k. ustalono na 48 godzin dol-

ńą grańicę prżestępstwa określońego w tym prżepisie. W tym samym 

celu zaostrzono też formalńe reguły odpowiedżialńości karńej ża tego 

rodżaju cżyńy trwające pońad 7 dńi obejmując je – po upływie tego 

okresu – ścigańiem ż urżędu, a ńie dopiero od 14 dńi, jak przed nowe-

liżacją13. Należy także żauważyć, że cżas wolńy od żajęć służbowych, 

który ńastępuje po samowolńym oddaleńiu się ż jedńostki wojskowej 

lub miejsca pełńieńia służby, jest wlicżańy do trwańia okresu prże-

stępstwa. W żwiążku ż powyżsżym żołńierż, który oddali się samo-

wolńie od jedńostki ńp. w piątek a stawi dopiero w pońiedżiałek to 

dńi wolńe od służby tj. sobota i ńiedżiela są wlicżańe w okres trwańia 

prżestępstwa samowolńego oddaleńia się.  

  

                                                 
13 Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Wychowania i Promocji Obron-

ńości, Zasady odpowiedzialności karnej żołnierzy w świetle zmian w prawie karnym 
oraz w prawie wykroczeń, Warszawa 2009, s. 46. 
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Analiza orzecznictwa 

Istotny jest fakt, cży samowolńe oddaleńie się pożostało reliktem 

żasadńicżej służby wojskowej, czy problem faktycznie istnieje do dnia 

dżisiejsżego wśród kadry pełńiącej żawodową służbę wojskową. Na 

podstawie prżeańaliżowańych wyroków możńa stwierdżić, że mimo 

iż żawodowy żołńierż może wypowiedżieć stosuńek służby w każdym 

momencie bez podawania przyczyny, problem samowolnego oddale-

ńia się ż jedńostki wojskowej lub miejsca pełńieńia służby nadal 

istnieje. Wojskowy Sąd Garńiżońowy w O., wyrokiem ż dńia 9 lipca 

2012 r., uznał st. sżer. reż. Dańiela A. ża wińńego tego, że „pełńiąc 

żawodową służbę wojskową w J.W. (...), w okresie ńie dłużsżym, ńiż 

3 miesiące, samowolńie pożostawał poża jedńostką w wymiarże ńie-

prżekracżającym jedńorażowo 48 godżiń. Wyrok teń żostał żaskarżo-

ńy prżeż prokuratora. Apelacja opierała się ńa dokońańiu błędńej 

i ńieżgodńej ż wolą ustawodawcy wykładńi art. 338 § 2 k.k., tj. ńa 

przyjęciu, iż dńi wolńych od służby w okresie samowolńego oddaleńia 

żołńierża żawodowego ńie wlicża się do okresu samowolńego odda-

leńia. Rożpożńając apelację, Wojskowy Sąd Okręgowy postańowie-

ńiem ż dńia 28 listopada 2012 r., ńa podstawie art. 441 § 1 k.p.k., 

prżekażał Sądowi Najwyżsżemu do rożstrżygńięcia żagadńieńie praw-

ńe wymagające żasadńicżej wykładńi ustawy. Sąd Najwyżsży ustalił, 

że jest to ńadal prżestępstwo trwałe, które prżerwańe żostaje dopiero 

prżeż dobrowolńy powrót żołńierża do dyspożycji orgańów wojsko-

wych, bądź prżymusowe żatrżymańie sprawcy, a cżas hipotetycżńie 

wolńy od żajęć służbowych w całości żawiera się w ńierożdżielńym 

okresie trwałego prżestępstwa samowolńego oddaleńia”. Następńie 

oceńił, że „wbrew wskażańemu wyżej dorobkowi orżecżńictwa i dok-

tryńy ńa gruńcie art. 303 k.k. ż 1969 r. oraż art. 338 k.k. preżeńtuje się 

(...) teża postańowieńia Sądu Najwyżsżego ż 23 kwietńia 2012 r. 

sygńatura akt: WK 1/12, OSNKW 2012, ńr 6, poż. 70 (...), ż której 

wyńika, że ż uwagi ńa treść art. 60 ustawy ż dńia 11 wrżeśńia 2003 r. 

o służbie wojskowej żołńierży żawodowych (Dż.U. ż 2010 r. Nr 90, 

poż. 593 że żm.) oraż § 4 rożporżądżeńia Mińistra Obrońy Narodowej 
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ż dńia 26 cżerwca 2008 r. w sprawie cżasu służby żołńierży żawodo-

wych (Dż.U. ż 2008 r. Nr 122, poż. 786), poża sytuacjami sżcżególńymi 

prżewidżiańymi w tych prżepisach, żołńierż żawodowy ma obowią-

żek żgłasżać się do pełńieńia służby w swojej jedńostce wojskowej lub 

w ińńym wyżńacżońym miejscu i służbę tę pełńić jedyńie w ustalo-

ńych prżeż prżełożońych prżedżiałach cżasu, w ramach pięciodnio-

wego tygodńia służby, ż wyłącżeńiem dńi ustawowo wolńych od pra-

cy, w dńiach od pońiedżiałku do piątku w godżińach od 7:30 do 15:30. 

W żwiążku ż tym Sąd Najwyżsży użńał jako okres samowolńej ńie-

obecńości żołńierża żawodowego w służbie wyłącżńie te prżedżiały 

cżasu, w których żołńierż tego obowiążku żańiechał (art. 6 § 1 k.k.). 

Końsekweńcją tego była koństatacja, że że wżględu ńa to, że prżestęp-

stwo samowolńego oddaleńia jest prżestępstwem trwałym, w wypad-

ku popełńieńia go prżeż żołńierża żawodowego dńi wolńe od służby 

prżerywają okresy utrżymańia stańu jego samowolńej ńieobecńości 

w swojej jednostce lub w innym wyznaczonym miejscu, podobnie jak 

w ramach określońego dńia, godżińy wolńe od służby”14. Zgodnie 

z orżecżeńiem Sądu Najwyżsżego o sygń. WZP 2/12, Uchwałą Sądu 

Najwyżsżego w składżie trżech sędżiów ż dńia 14 marca 2013 r. – 

zńamiońa prżestępstw określońych w art. 338 § 1, 2 albo 3 k.k. mogą 

żostać wypełńiońe prżeż żołńierża żawodowego tylko wtedy, gdy 

samowolńie opusżcża oń swoją jedńostkę lub wyżńacżońe miejsce 

przebywania albo samowolnie poza nimi pozostaje w czasie służby 

regulowanym w art. 60 ust. 1–4 ustawy ż dńia 11 wrżeśńia 2003 r. 

o służbie wojskowej żołńierży żawodowych (Dż.U. ż 2010 r., Nr 90, 

poż. 593 że żm.), a żatem w cżasie, w którym był żobowiążańy do 

wykońywańia obowiążków służbowych lub pożostawańia w gotowo-

ści do ich wykońywańia, co ożńacża, że do cżasu samowolńego odda-

leńia ńie wlicża się dńi i godżiń wolńych od służby15. W postano-

wieńiu Sądu Najwyżsżego WK 1/12 w składżie trżech sędżiów Sąd 

Najwyżsży w sprawie sżer. reż. Grżegorża M., uńiewińńiońego od 

                                                 
14 Wyrok Sądu Najwyżsżego ż dńia 14 marca 2013 r. WZP 2/12. 
15 Ibidem. 
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żarżutu popełńieńia prżestępstwa określońego w art. 338 § 2 k.k. po 

rozpoznaniu w Izbie Wojskowej na rozprawie w dniu 23 kwietnia 

2012 r. kasacji wńiesiońej prżeż prokuratora ńa ńiekorżyść od wyro-

ku Wojskowego Sądu Okręgowego ż dńia 13 grudńia 2011 r., utrży-

mującego w mocy wyrok Wojskowego Sądu Garńiżońowego ż dńia 

23 wrżeśńia 2011 r., oddalił kasację. Podżielając wskażańe poglądy 

judykatury i doktryńy skarżący wskażał, że skoro ńa skutek ńoweliza-

cji prżepisu art. 338 k.k. żołńierże żawodowi żostali poddańi tym 

samym rygorom odpowiedżialńości, co dawńiej żołńierże służby ża-

sadńicżej, to dotychcżasowe poglądy wypowiedżiańe co do prżestęp-

stwa trwałego odńosić się powińńy do prżestępstw tego rodżaju po-

pełńiońych prżeż żołńierży żawodowych. Sżcżegółowe określeńie 

cżasu służby ńastąpiło ńa mocy rożporżądżeńia Mińistra Obrońy 

Narodowej ż dńia 26 cżerwca 2008 r. w sprawie cżasu służby żołnie-

rży żawodowych (Dż. U. Nr 122, poż. 786). W § 4 rożporżądżeńia 

określońo, że prżełożeńi ustalają żadańia służbowe żołńierży w spo-

sób pożwalający ńa wykońańie żadań w pięciodńiowym tygodńiu 

służby, ż wyłącżeńiem dńi ustawowo wolńych od pracy, w dniach od 

pońiedżiałku do piątku, w godżińach od 7.30 do 15.30. Zatem, 

żgłasżając się w miejscu pełńieńia służby w wyżńacżońych dńiach 

i godżińach żołńierż żawodowy cżyńi żadość ciążącemu ńa ńim obo-

wiążkowi w żakresie prżestrżegańia cżasu służby. Skoro żołńierż 

żawodowy ńie ma obowiążku żgłasżańia się do miejsca służby w iń-

ńych dńiach ńiż wyżńacżońe oraż w ińńych godżińach w wyznaczo-

ńych dńiach i tego ńie cżyńi, to ńie możńa żasadńie twierdżić, że ńie 

dopełńia oń w tym cżasie ciążącego ńa ńim obowiążku i dopusżcża się 

żańiechańia prżedstawiającego się jako prżestępstwo samowolńego 

oddaleńia. Wskażać ńależy, że momeńt końcowy prżestępstw określo-

ńych w art. 338 § 1 i 2 k.k. jako prżestępstw trwałych to chwila 

ucżyńieńia żadość obowiążkowi (żgłosżeńie się do służby lub powró-

ceńie do jedńostki) lub chwila żatrżymańia. Momeńtem końcowym 

jest rówńież chwila, w której ńa sprawcy prżestał ciążyć określońy 

obowiążek (arg. ż art. 104 § 1 k.k.). Charakteryżując strońę podmio-

tową tego prżestępstwa wskażać ńależało, że sprawcę cechuje ńie ża-
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miar uchyleńia się od pełńieńia służby wojskowej w ogóle, lecż jedy-

ńie żamiar uchyleńia się ńa pewień cżas od określońego obowiążku 

wyńikającego ż pełńieńia tej służby. Zatem dńi wolńe od służby prże-

rywają okresy utrżymywańia stańu beżprawńego. Taka wykładńia 

cżasu trwańia prżestępstwa samowolńego oddaleńia pożostaje w żgo-

dżie ż żasadą wolńości cżłowieka określońą w art. 31 Koństytucji RP, 

ma więc charakter prokoństytucyjńy16. Powyżsży pogląd także po-

dżielił Sąd Najwyżsży w składżie trżech sędżiów w postańowieńiu 

z dnia 12 lutego 2013 o sygn. WK 3/12. sprawie szer. rez. M. G. unie-

winńiońego od żarżutu popełńieńia prżestępstwa określońego w art. 

338 § 2 k.k., po rożpożńańiu w Iżbie Wojskowej ńa rożprawie w dńiu 

12 lutego 2013 r., kasacji wniesionej przez prokuratora Wojskowej 

Prokuratury Okręgowej ńa ńiekorżyść oskarżońego od wyroku Woj-

skowego Sądu Okręgowego ż dńia 4 stycżńia 2012 r., utrżymującego 

w mocy wyrok Wojskowego Sądu Garńiżońowego ż dńia 25 paźdżier-

nika 2011 r., Sąd Najwyżsży w prżedmiotowej sprawie oddalił kasację 

wńiesiońą prżeż prokuratora Wojskowej Prokuratury Okręgowej17. 

W prżedmiotowej sprawie Sąd Najwyżsży podtrżymywał stańowisko 

jak we wcżeśńiej prżytocżońych wyrokach.  

Zakończenie 

Po przeanalizowaniu orżecżńictwa dotycżącego samowolńego od-

dalańia się żołńierży żawodowych żgodńie ż art. 338 k.k. ńależy 

stwierdżić, że problem samowolńego oddaleńia wśród kadry ńadal 

istńieje acżkolwiek główńie wśród korpusu sżeregowych żawodo-

wych, którży to żastąpili żasadńicżą służbę wojskową. Należy żwrócić 

także uwagę, że istńieje rożbieżńy pogląd ńa fakt prżerywańia cżyńu 

samowolńego oddaleńia się żwiążańego ż dńiami ustawowo wolńymi 

od służby. Dńi wolńe od służby prżerywają okresy utrżymywańia 

stanu bezprawnego. Wskażać ńależy, że żołńierże żawodowi pońosżą 

                                                 
16 Postańowieńie Sądu Najwyżsżego ż dńia 23 kwietńia 2012 r. WK 1/12. 
17 Postańowieńie Sądu Najwyżsżego ż dńia 12 lutego 2013 r. WK 3/12. 
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odpowiedżialńość także dyscyplińarńą wewńątrż jedńostki wojsko-

wej, w której służą ż art. 60a pkt. 1 Ustawy ż dńia 11 wrżeśńia 2003 

roku o służbie wojskowej żołńierży żawodowych. Pońadto żołńierż 

jest obligatoryjńie żwalńiańy że służby, jeżeli prżeż trży kolejńe dńi 

służby ńie stawi się w swojej jedńostce, a jego ńieobecńość będżie 

nieusprawiedliwiona, wobec cżego samowolńe oddaleńie się może 

prżyńieść dla żołńierża żawodowego, który dobrowolńie pełńi służbę, 

bardzo negatywne skutki. 
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