
It 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

15 lipca NQ 60. Rok 1932. 

T R E Ś ć: 

ROZPORZĄDZENIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ: 

Po~.: 571-z dnia 11 lipca 1932 r. Kodeks Karny 
572-z dnia 11 lipca 1932 r. Prawo o wykroczeniach 

1153 

1174 

1178 573-z dnia 11 lipca 1932 r. Przepisy wprowadzające kodeks karny i prawo o wykroczeniach . 

571. 
ROZPORZĄDZENIE 

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 11 lipca 1932 r. 

Kodeks karny. 

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i art. 1 
lit. a) ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o upoważnie
niu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania roz
porządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 22, 
poz. 165) postanawiam co następuje: 

CZĘść OGóLNA. 

Rozdział L 

Zakres mocy obowiązującej ustawy karnej. 

Art. 1. Odpowiedzialności karnej ulega ten, 
kto dopuszcza się czynu, zabronionego pod groźbą 
kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego po
pełnienia. 

Art. 2. § 1. Jeżeli w czasie wyrokowania obo
wiązuje ustawa inna, niż w czasie popełnienia prze
stępstwa, wówczas stosuje się ustawę nową ; jednak
że należy zastosować ustawę dawną, jeżeli jest 
względniejsza dla sprawcy. 

§ 2. Kara już wymierzOna, lecz jeszcze nie 
wykonana, nie ulega wykonaniu, jeżeli według no
wej ustawy czyn,objęty wyrokiem, nie jest prze
stępstwem. 

§ 3. Ustawę, wydaną z powodu wyjątkowych 
stosunków faktycznych, stosuje się do czynów po-

pełnionych w czasie jej mocy obowiązującej, choćby 
nawet straciła moc z powodu zmiany tych stosunków. 

§ 4. Środki zabezpieczające stosuje się według 
przepisów nowej ustawy. 

Art. 3. § 1. Ustawę karną polską stosuje się 
do wszystkich osób, które popełniły przestępstwo · 
na obszarze Państwa Polskiego albo na polskim stat
ku wodnym lub powietrznym. Za obszar Państwa 
uważa się również wody wewnętrzne i przybrzeżne 
oraz powietrze nad tym obszarem. 

§ 2. Przestępstwo uważa się za popełnione na 
obszarze Państwa Polskiego, na polskim statku wod
nym lub powietrznym, gdy sprawca na nim dopuścił 
się przestępnego działania lub zaniechania, albo gdy 
tam skutek przestępny nastąpił lub według zamiaru 
sprawcy miał nastąpić. 

Art. 4. § 1. Ustawę karną polską stosuje się 
do obywateli polskich, którzy popełnili prze stępstwo 
zagr anicą. 

§ 2. Ustawę karną polską stosuje się również 
do cudzoziemców, którzy w chwili popełnienia prze
stępstwa zagranicą byli obywatelami Państwa Pol
skiego ; stosuje się ją także do tych, którzy po po
pełnieniu przestępstwa zagranicą uzyskali obywatel. 
stwo polskie. 

Art. 5. Ustawę karną polską stosuje się do cu· 
dzoziemców, którzy popełnili zagranic ą przestęp
stwo, skierowane przeciw dobru lub interesom Pań
stwa Polskiego, obywatela polskiego a lbo polskiej 
osoby prawnej. 

Art. 6. § 1. W arunk iem odpowiedzialn ości 
karnej za czyn. popełniony zagranicą , jes t uznanie 
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tego czynu za przestępstwo przez ustawę obowiązu
jącą w miejscu popełnienia. 

§ 2. Jeżeli .zachodzą różnice między temi dwie
ma ustawami, sędzia, stosując ustawę polską, może 
tiwzględnić różnicę na korzyść o s karżonego. 

§ 3. Srodki zabezpieczające sąd polski stosuje 
niezależnie od ustaw miej sca p opełnienia prze
st:ępstwa. 

Art. 7. Przepisu art. 6 nie stosuje się: 
aj do urzędników, którzy, pełniąc służbę za

granicą , popełnili tam przestępstwo; 
bJ do ·osób, które popełniły przestępstwo w 

miejscu nie podlegającem żadnej. władzy 
państwowej. 

Art. 8. Niezależnie od przeplSOW obowiązują
c 'rch w miejscu popełnienia przes tępstwa i od oby
w a tels twa sprawcy, ustawę karną polską stosuje się 
do o sób, które popełniły zagranic ą przestępstwa na
st ępujące: 

al przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu we
wnętrznemu lub zewnętrznemu Pallstwa Pol
skiego; 

bJ przestępstwo przer,iwko urzędom lub urzęd
nikom Państwa Polskiego; 

c) fałszywe zeznania, złożone wohec urzędu 
Państwa Polskiego. 

Art. 9. Niezależnie od przepisów obowiązują
c:,'ch w miejscu popełnienia p.rzestępstwa, ustawę kar
ną polską stosuje się do obywatela polskiego oraz cu
d .. :oziemca, którego nie postanowiono wydać, w razie 
popełnienia przez nich zagra'nicą następujących prze
st ępstw: 

aj rozbójnidwa morskiego; 
b) fałszowania pieniędzy, publicznych papierów 

wartościowych lub biletów bankowych; 
cl handlu niewolnikami; 
d) handlu kobietaIni lub dziećmi; 
ej użycia środka zdolnego do wywołania nie

bezpieczeństwa powszechnego w zamiarze 
wywołania takiego niebe zpieczeństwa; 

f) handlu środkami odurzającemi; 
g) handht wydawnictwami pornograficznemij 
h) innego przestępstwa, przewidzianego w umo

wa,ch międzynarodowych, zawartych przez 
Państwo Polskie. 

Art. 10. § 1. Ustawę karną polską stosuje się 
do cudzo'ziemca, który popełnił zagran icą przestęp
st wo, nie wymienione wart. 5, 8 i 9, jeżeli sprawca 
znajduje się na obszarze Państwa Pohkiego i jeżeli 
uh postanowiono go wydać, a zachodzą warunki 
z ut. 6 lub 7. 

§ 2. Sciganie odbywa się na zarządzenie Mini
stra Sprawiedliwości. 

Art. 11. § 1. W razie skazania w Państwie 
PCllskiem O'soby, ukaranej za ten czyn .zagranicą , sąd 
za liczy na poczet kary, według swego uznania, karę 
od by tą zagranicą· 

§ 2. Z powodu przestępstwa, osądzonego za,gra
nicą, sąd polski może, niezależnie od ustaw miejs·ca 
popełni en i a przes tępstwa, zastosować środki zabez
pieczające oraz wydać orzeczenie co do utraty praw 
tytułem środka zabezpiec'Zającego. 

Rozdział II. 

Zasady odpowiedzialności. 

Art. 12. Przestępstwa, :zagrożone karą śmierci 
lub więzienia powyżej lat 5, są zbrodniami, zagrożone 
zaś karami zasadniczemi więzienia do lat 5, 'aresztu 
powyżej 3 miesięcy lub grzywny powyżej 3000 zło
tych - są występkami. 

Art. 13. Zbrodnię można popełnić tylko umy
ślnie. Występek można popełnić także nieumyślnie. 
jeżeli ustawa wyraźnie tak stanowi. 

Art. 14. § 1. Przestępstwo umyślne zachodzi 
nie tylko wtedy, gdy sprawca chce je popełnić, ale 
także gdy możliwość skutku przestępnego lub prze
stępności działania przewiduje i na to się godzi. 

§ 2. Przestępstwo nieumyślne zachodzi 'zarówno 
wtedy, gdy sprawca możliwość skutku przestępnego 
przewiduje, lecz bezpodstawnie przypuszcza, że go 
uniknie, jak i wtedy, gdy skutku przestępnego lub 
przestępności działania sprawca nie przewiduje, choć 
może lub powinien przewidzieć. 

Art. 15. § 1. Okoliczności, od których zależy 
wyższa karalność, uwzględnia się tylko wówczas, gdy 
spra wca o nich wiedział albo powinien był wiedzieć. 

§ 2. Następstwa czynu, od których zależy wyż
sza karalność, uwzględnia się tylko wówczas, gdy 
sprawca je przewidywał albo powinien' był przewi
dzieć. 

Art. 16. OkoHczności, wpływające na karalność 
czynu, uwzględnia się tylko co do tej osoby, której do
tyczą· 

Art. 17. § 1. Nie podlega karze, kto w chwili 
czynu, z powodu niedorozwoju psychicznego, choroby 
psychicznej lub innego zakłócenia czynności psychicz
nej, nie mógł rozpoznać znaczenia czynu lub pokiero
wać swem postępowaniem. 

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do przypadku, 
gdy sprawca wprawił się umyślnie w stan zakłócenia 
czynności psychicznej poto, by dokonać przestępstwa. 

Art. 18. § 1. Jeżeli w chwili popełnienia prze
s·tępstwa zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub 
kierowania postępowaniem była w znacznym stopniu 
ograniczona, sąd może zastosować nadzwycz.arjne zła
godzenie kary. 

§ 2. Przepisu ~ 1 nie stosuje się, gdyogranicze
nie zdolności jest skutkiem odurzenia wynikającego 
z winy sprawcy. 

Art. 19. Nie popełnia przes-Łępstwa, kto do
puszcza się czynu pod wpływem przymusu fizyc.znego, 
któremu nie mógł się oprzeć. 
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Art. 20. § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto 
dopuszcza się czynu pod wpływem błędu co do oko
liczności należącej do istoty czynu, z wyjątkiem, gdy 
chodzi o występek nieumyślny, a błąd był wynikiem 
nieos trożności lub niedbals twa. 

§ 2. Sąd może uwzględnić usprawiedliwioną 
nieświadomość bezprawności czynu, jako pod.stawę do 
:nadzwyczajnego złagodzenia kary. 

Art. 21. § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto 
działa w obronie konieczne j, odpiera jąc bezpośredni 
bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro własne lub 
innej osoby. 

§ 2. W razie przekroczenia granic obrony ko
niecznej sąd może zastosować nadzwyczajne złago
dzenie kary, a nawet od kary uwolnić. 

Art. 22. § 1. Nie podlega karze, kto działa w 
celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa 
grożącego dobru własnemu lub cudzemu, jeżeli niebez
pieczeństwa nie można inaczej uniknąć. 

§ 2. Nie działa w sŁanie wyższej konieczności, 
kto ma szczególny obowiązek narażenia się na nie
bezpieczeństwo. 

§ 3. Dobro poświęcone nie może przedstawiać 
wartości oczywiście większej, niż dobro chronione. 

§ 4. W razie przekroczenia granic wyższej ko
nieczności sąd mo:o:e zastosować nadzwyczajne złago
dzenie kary. 

R o z d z i a ł III. 

Usiłowa,nie. 

Art. 23. § 1. Odpowiada za usiłowanie, kto w 
zamiarze popełnienia przestępstwa przedsiębierze 
działanie, skierowane bezpośrednio ku urzeczywistnie
niu tego zamiaru, lecz zamierzonego przestępstwa nie 
dokonywa . 

§ 2. Usiłowanie zachodzi także wtedy, kiedy 
sprawca nie wiedział, że dokonanie jest niemożliwe ze 
względu na brak przedmiotu, nada,jącego się do doko
nania na nim zamierzonego przestępstwa, lub ze 
względu na użycie środka, nie nadającego s ię do wy
wołania zamierzonego skutku. 

§ 3. Nie odpowiada za usiłowanie, kto tylko 
z powodu zabobonu lub ciemnoty wierzył w skutecz
ność swego działania. 

Art. 24. § 1. Sąd wymierza karę za usiłowanie 
w granicach, przewidzianych dla danego przestępstwa. 

§ 2. W przypadkach, określonych VI art. 23 § 2, 
sąd może zastosować nadzwyczajne 'zła:godzenie kary. 

Art. 25. Nie odpowiada za usiłowanie, kto do
browolnie odstąpił od działania lub za:pobiegł powsta
niu skutku przestępnego. 

R O'z dz i a ł IV. 

Podżeganie i pomocnictwo. 

Art. 26. Podżegania dopuszcza się, kto inną oso
bę nakłania do popełnienia przestępstwa. 

Art. 27. Pomocnictwa dopuszcza się, kto do po
pełnienia przestępstwa udziela pomocy czynem lub 
słowem. 

Art. 28. Podżegacz i pomocnik p:moszą odpo
wiedzialność w granicach swego zamiaru, niezależnie 
od odpowiedzialności osoby, która zamierzonego czy
nu dokonała lub miała dokonać. 

Art. 29. § L Jeżeli przestępstwa nie dokona
no, podżegacz i pomocnik odpowiadają jak za usi
łowanie tego przes tępshva. 

§ 2. Jeżeli przestępstwa nie usiłowano dokonać, 
podżegacz i pomocnik odpowiadają jak za usiłowanie, 
sąd może jednak zastosować do nich nadzwyczajne 
złagodzenie kary lub ich od kary uwolnić. 

Art. 30. § L Podżegacz ani pomocnik nie od
powiada, jeżeli zapobiegł skutkom swego działania. 

§ 2. Sąd może zastosować nadzwyczajne zła'go
dzenie kary do podżegacza lub pomocnika, który 
starał się zapobiec skutkom swego działania. 

§ 3. P rzepisów § 1 i 2 nie stosuj e się do tego, 
kto inną osobę nakłania do popełnienia przestępstwa 
w celu skierowania przeciwko niej postępowania 
karnego. 

R o z d z i a ł V. 

Zbieg przestępstw i przepisów uS1tawy. 

Art. 31. § L W razie jednoczesnego skazania 
za kilka przestępstw na karę pozbawienia wolno'ści, 
sąd wymierza karę łączną, biorąc za podstawę kary, 
zosobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa. 

§ 2. Kara łączna nie może być niżs'zą od naj
wyższej z kar, wymierzonych za p oszczególne prze
stępstwa, nie może przewyższyć sumy kar wymierzo
nych, nie może przekroczyć więcej niż o połowę naj
wyższego ustawowego wymiaru za przestępstwo, za
grożone karą na jsurowszą, i nie może przekroczyć 
najwyższego ustawowego wymiaru, przewidzianego 
dla danego rodzaju kary. 

§ 3. W razie skazania na karę więzienia i a'res,z
tu wymierza się łączną karę więzienia, przyczem 2 dni 
więzienia odpowiadają 3 dniom aresztu, rok priyj
muje się za 12 miesięcy, miesiąc za 30 dni. 

Art. 32. Te same zasady stosuje się VI razie 
i ednoczesnego skazania za kilka przestępstw na 
grzywnę. 

Art. 33. § L W razie jednoczesnego skazania 
za kilka przestępstw na kary ,pozbawienia wolności 
i grzywny, sąd wymierza, jako karę łączną, osobna 
karę pozbawienia wolności, osobno zaś karę grzywny. 

§ 2. Obok kary śmierci nie wymierza się innej 
kary zasadniczej. 

Art. 34. § 1. Kary dodatkowe i środki zabez
pieczające stosuje się, choćby je orzeczono co do jed
nego ze zbiega,jących się przestępstw. 
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§ 2. W ra'zie jednoczesnego skazania za kilka 
przestępstw na kary dodatkowe utraty tego samego 
rodzaju praw, stosuje się odpowiednio przepisy 
art. 31. 

Art. 35. Przepisy art. 31 - 34 stosuje się od
powiednio także w przypadku, gdy sprawca skazany 
został kilkoma prawomocnemi wyrokami za przestęp
stwa popełnione przed wydaniem przez sąd p ;erwszej 
instancji pierwszego z tych wyroków, niezależnie od 
tego, czy kara była wykonana. 

Art. 36. Jeżeli czyn za,grożony karą podpada 
pod kilka przepisów ustawy karnej, sąd stosuje prze
pis przewidujący naj surowszą karę, co nie stoi na 
przeszkodzie stosowaniu kar dodatkowych lub środ
ków zabezpieczających, przewidzianych w innych 
przepisach. 

R o z d z i a ł VI. 

Kary zasadnicze. 

,Art. 37. Zasa,dniczemi karami są: 
a) kara śmierci; 
b) WH~Zleme; 
c) areszt; 
d) grzywna. 

Art. 38. Karę śmierci wykonywa się przez po
Wleszeme. 

Art. 39. § L Kara więzienia ifrwa najmniej 
6 mięsięcy, najwyżej lat 15,jeżeli usta,wa nie przewi
duje więzienia dożywotniego. 

§ 2. Więzień ma obowiązek pracy według wska
zań zarządu zakładu karnego. Można go używać do 
pracy poza zakładem. 

Art. 40. § L Kara aresztu trwa na,jmniej ty
d'zień, najwyżej 5 lat. 

§ 2. Aresztant ma obowiązek zająć się pracą 
według własnego wyboru; jeżeli praca wybrana na
rusza ' wewnętrzny porządek :zakładu lub aresztant 
żadną pracą zająć się niechce,zar.ząd zakładu wy
znacza mu pracę odpowiednią. 

Art. 41. § L Karę więzienia wymierza się w 
miesiącach i latach, karę aresztu - w tygodniach, 
miesiącach i latach. 

§ 2. Miesiące i lata liczą 'się we,długczasu ka
lenda.rzowego, tydzień przyjmuje się za 7 dni, dzień 
za 24 godziny. 

Art. 42. § L Grzywnę wymierzyć można w 
wysokości od 5 ,złotych do 200.000 :złotych. 

§ 2. Jeżeli przestępstwo popełniono z chęci 
zysku, sąd obok kary pozbawienia wolności, przepisa
nej w ustawie, wymierza grzywnę, chyba że skazanie 
na grzywnę nie byłoby celowe. 

. ' § 3. Grzywny wpływają do Skarbu Państwa na 
potrzeby zakładów karnych, poprawczych i zabezpie
czających. 

Art. 43. § L W razie nieściągalności grzywny 
lub w razie gdyby jej ściągnięcie narażało skazanego 
na ruinę majątkową, sąd nakazuje wykonywanie pra
cy na rachunek grzywny; sąd zezwala na wykonywa
nie pracy na wolności albo nakazuje wykonywanie 
jej w domu pracy przymusowej. " 

§ 2. Gdyby wykonywanie pracy przez skazane
go było niemożliwe lub gdyby skazany uporczywie się 
wZidragał wykonywać pracę, sąd zamienia grzywnę na 
areszt, przyjmując dzień aresztu za równoważnik 
grzywny od 5 do 50 'złotych. 

§ 3. Jeżeli grzywnę wymiel'zono obok kary wię
zienia, to w przypadku § 2 sąd zamienia grzywnę na 
więzienie, przyjmując dzień więzienia za równoważnik 
grzywny od 10 do 100 złotych. 

§ 4. Najniższy wymiar kary zastępczej wynosi 
jeden d.zień ares'ztu lub więzienia. Najwyżs'zy wymiar 
kary zastępczej wynosi 3 ;lata aresztu lub 2 lata wię
zienia. Kara zastępcza nie może przekraczać najwyż
szegO' wymiaru kary pozbawienia wolności, przewi
dz,ianego dla danego przestępstwa. 

§ 5. Jeżeli skazany jest niezdolny do pracy, 
sąd może zaniechać wykonania kary zastępczej. 

§ 6. Od pracy na rachunek gr,zywny lub od za
stępczej kary pozbawienia wolności skazany może 
się uwolnić w każdym cz,asie przez złożenie kwoty 
pieniężnej, przypadającej jeszcze do uiszczenia. 

§ 7. W razie częściowego uis'zczenia grzywny, 
wyznac,zona praca lub kara 'zastępcza ulega stosunko
wemu zmniejszeniu .. 

R Q Z d z i a ł VII. 

Kary dodatkQ'we. 

Art. 44. Karami dodatkowemi są: 
a) utrata praw publicznych; 
b) utrata obywatelskich praw honorowych; 
c) utrata prawa wykonywania zawodu; 
d) utrata praw rodzicielski<:h lub opiekuńczych: 
e) przepadek przedmiotów majątkowych i na

rzędzi; 
f) o'głoszenie wyroku w 'pismach. 

Art. 45. Utrata praw publicznych obejmuje 
utratę biernegO' i czynnego prawa wyboru do wszelkich 
ciał ustawodawczych, samorządowych oraz do innych 
instytucyj prawa publicznego, udziału w wymiarze 
sprawiedliwości, utratę urzędów i stanowisk publicz
nych i zdolności do ich uzyskania; 

Art. 46; Utrata obywatelskich praw honoro· 
wych obejmuje utratę tytułów zaszczytnych, orderów 
i odznaczeń, tudzież zdolności do ich uzyskania .. 

Art. 47. § L Sąd orzeka utratę praw publicz
nych i O'bywatelskich praw honorowych w razie ska
zania: 

al na karę śmierci lub dożywotniego więzienia; 
b) na karę więzienia za zbrodnie stanu lub Zibro

dnie przeciw interesom zewnętrznym Pań· 
stwa i -stosunkom międzynarodowym; 
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c) na karę więzienia z.a inne zbrodnie, popełnio
ne z chęci zysku. 

§ 2. Sąd maże orzec utratę praw publicznych 
iobywatehkich praw honorowych w razie skazania na 
więzienie za każde inne przestępstwo, popełnione 
z chęci zysku lub z innych niskich pobudek. 

Art. 48. § 1. Sąd orze'ka utratę prawa wyko
nywania zawodu w przypadkach skazania, wymienio
nych wart. 47 § l, w razie stwierdzenia: 

a) nadużycia zawodu przy popełnieniu prze
stępstwa, albo 

b) uj awnione j przy popełnieniu przestępstwa, 
agrożnej dla spoleczeństwa niezdolności 
sprawcy do wykonywania zawodu. 

§ 2. .sąd C G.;' e opec , n~ y" t· "-r,<"J:l wY~O " '''i T1 ' 
nia zavioj u w ii '" o'" . ;,. " .i:,' ',' ', '. l: ,: ,./." 

.w art. i(j ;~ l, jeż ".d (,.:;.. ",' 0:> ", : '~' .: 
niezdolność do wy k",,; ,''.\' , .. ,,< i i', . , ,; Cl , u"~ , e ~ i. :.; n e w 
§ 1 lit. a) lub b) n : n~e ) ,,;c , ~ <J arli:' ui :J. . 

Art. ~9 , v.7 r8 <';:!' :" ';1:, i:J :ca :,' l ;: :> 
pełnione '. ,.": :: [\\1"1: 0 t; >, ' :c: "::e;:;'1 
współdzi ,: ,;: U z tii '.,.in-: : i , ;~ : ,i ' :.' ; ' :n, 
utr.atę praw rodzicl \;;.' ;.:~;.;~. ,~ ':.; h l:jL 1.>(_: n C / , \1~, ~~1. 

Ot Z "2C 

Art. 50. § 1; Sild może orzec pn:cp 'd ck prze d
miotów, pochodzących bezpośrednio b b pośrecb io 
z przestępstwa, j ~k ,równ ież narzęd ,: " k tóre służyły 
lub były przezn aczone do j ego pOp'elr~ienia. 

§ 2. Jeżeli przedmioty nie s ą własr:o " cią spraw
cy, przepadek następuje tylko w przypadkach, wska
zanych w usta wie. 

§ 3. Jeżeli ustawy lub umowy międzynarodowe 
nie zawierają odmiennychp;rzep:sów, odebrane przed
mioty majątkowe p rzelewa się do Skarbu Państwa na 
potr-z.eby zakładów . karnych, poprawczych i zabezpie
czalj ących. 

Art. 51. § 1. Sąd może .zarządzić ogłoszenie 
wyroku w pismach na koszt skazanego, jeżeli prze
. stępstwo popełnione zostało drukiem. 

§ 2. Sposób ogłoszenia Ora'Z pisma, w których 
ogłoszenie ma nastąpić, wskazuje sąd w orzeczeniu. 

Art. 52. § 1. Utrata praw następuje 'z chwilą 
uprawomocnienia się wyroku. 

§ 2. Przy karze śmierci i więzieniadożywot
nie;go sąd orzeka utratę praw na zawsze. 

§ 3. W innych przypadkach sąd orzeka utratę 
praw na czas od 2 do 10 lat. DOQlkresu tego nie wli
cza się czasu, który upłynął od uprawomocnienia się 
wyroku do odbycia kary zasadniczej, jej darowania 
lub prz,edawnienia, a w przypadkach art. 83 i 84 - 
do uwolnienia z zakładu zabezpieczającego. Po upły
wie tego okresu skazany odzyskuj~ prawa wyborcze, 
prawa udziału w wymiarze sprawiedliwości, prawa 
rodzicielskie lub opiekuńcze, prawa wykonywania z.a
wodru ora:z zdolność do uzyskania innych utraconych 
pr,aw. 

Art. 53. § 1. Sąd moie przywrócić skazanemu 
prawa wyborcze, prawa udziału w wymiarze sprawie-

dliwości, prawa ro·dzicielskie lub opiekuńcze, prawa 
wykonywwn:a zawodu oraz zdolność do uzyskania in
nych utraconych praw po upływie ·pewnego okresu, w 
cza,sie któreg,o oskarżony prowadził życie nienaganne. 

§ 2. Okres ten, rozpoczynający się od chwili od
bycia, darowania lub przedawnienia kary zasadniczej, 
albo uwolnienia z zakładu zabezpieczając.ego, wynosi 
co najmniej połowę czasu, przez który trwać miała 
utrata praw, jednak nie mniej, niż 2 lata. 

R o z ci z i a ł VIII. 

Wymiar knry. 

Art. 54. Sąd wymier.za karę według swego 
u7'~~nia , zwracs.jąc uwagę przedewszystkiemna pn

', i,T;'; ora z s / L :Jb dz~ałan:a sprawcy i iego stosun.ek 
o . 0 ; ( , ') ' :.' 0 " 2, ,0, na stopień roz.woju umysłgwego 

i c d ,; akte: '.lyawcy, na jego dotychczasowe życie tu
d 7;i eż na je~o zachowanie się po spełnieniu prze
stępstv'la. 

.Ad. 55. Szc?e(óln i,~ OkO!i C7; 110ści wpływające 
T\ ;,: ' !., ]';;"ry uwz.ględnio s :ę tylko co do tej osoby, 
b :~' e) ć.; (J ~ y (;,zą. 

Art. 56. Przy wymiarze grzywny sąd uwzględ
ni.a st')sunki m:::. jątkowe sprawcy. 

Art. 57. § 1. Jeżeli mŁawa daje sądowi moż
ność wyhoru między karą więzienia a karą aresztu, ' nie 
można wymierzyć kary aresztu, jeżeli przestępstwo 
wyn:k!o z niskich pobudek. 

§ 2. Jeżeli ustawa daje sądowi możnośćwybo
ru między karą p ozbawienia wolności a grzYWrią,sąd 
wymietza karę pozbawienia wobości tylko wtedy, gdy 
skazanie na grzywnę nie byłoby celowe. 

. Art. 58. W razie skazania na karę pozb~wienia 
wolności, sąd może zaliczyć na poczet kary całkowi
cie lub częściowo okres tymczaso,wego aresztowania. 

Art. 59. § 1. W przypadkach, wskaza,nych w 
ustawie, sąd może stosować nadzwycza,jne łagodzenie 
kary: 

a) przezwymier,zenie więzienia powyżej ' laŁ 5 
zamiast kary śmierci lub wię.zienia dożywot
niego; 

. b) przez wymierzenie więzienia do lat 5 lub 
aresztu zamiast kary więzienia powyżej lat 5; 

c) przez wymie.rzenie aresztu zamiast kary wię-
zienia do lat 5; , 

d) pr,zez wymierzenie grzywny zamiast kary 
aresztu. 

§ 2. Kary aresztu nie można stosować zamiast 
więzienia, jeżeli przestępstwo wynikło z niski~h po-
budek. . 

Art. 60. § 1. Jeżeli 'sprawca w ciągu 5 lat po 
odbyciu kary w kraju lub zagranicą, w całości lub 
pif'zynajmniei w trzeciej części, a'lbo w ciągu 5 lat po 
uwolnieniu z zakładu zabezpiecZlającego, popełni 
nowe przestęps'two z tych samych pobude'k lub na
leżące do tego samego rodzaju, co poprzednie, sąd 
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może wymierzyć karę wyższą o połowę od najwyż
szego ustawowego wymiaru kary, nie przekraczając 
jedna'k ustawowej granicy danego rodzaju kary. Je
żeli ustawa daje sądowi możność wyboru między 
karą więzienia a karą aresztu, nie można wymierzyć 
kary aresztu. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się do przestępcy za
wodowego lub z nawyknienia, choćby nie zachodził 
przypa.dek pOWl'iotu do przestępstwa. 

R o z d z i a ł IX. 

Warunkowe zawieszenie wykonania kary. 

Art. 61. § 1. Sąd może orzec, że wykonanie 
kary pozbawienia wolności, zasadniczej lub za'stęp
czej, nie przenoszącej 2 lat, zawiesza się na czas od 
2 do 5 la't. 

~. 2. Warunkowe zawieszenie wykonania kary 
stosuje się do osoby, co do której - ze względu na 
jejcharrukter, o'koliczności towarzyszące popdnieniu 
przestępstwa, zachowanie się po jego popełnieniu -
przypuszczać należy, że pomimo niewykonania kary 
nie popełni nowego przestępstwa. 

§ 3. Warun'kowego zawieszenia wykonania 
kary nie stosuje się do osób, wymienionych wart. 60. 

Art. 62. § L W przypadku warunkowe,g,o za
wieszenia wykonania kary, sąd może oddać skaza
nego' pO'd dozór ochronny na czas zawieszenia; wyko
nanie dozoru sąd powierza osobom lub instytucjom, 
za'sługującym na 'zaufrunie. 

§ 2. Jeżeli stosunki gospodarcze skazanego na 
to pozwalają, sąd może zobowiązać skazanego, by wy
na:grodził szkudy, 'zrządzone przestępstwem, w czasie 
i w rozmiarach ustalonych w wyroku. 

Art. 63. § L Jeżeli w okresie zawieszenia !ka
ry skazany popełni nowe przestępstwo z tych samych 
pobudek lub tego samego rodzaju, co poprzednie, sąd 
z.arządzi wykonanie zawieszo1nej kary. 

§ 2. Sąd może zarządzić wykonanie zawieszo
nei kary, jeżeli w okresie zawieszenia kary skazany 
popełni inne przestępstwO', niż 'Ok'reś:lone w § 1, 
uchyla się z pod dozoru, źle się prowadzi lub nie wy
kona ohowiązku wynagrodzenia szkody. 

Art. 64. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy po upływie 
okresu zawieszenia, sąd nie zarządzi wykonania ka.ry, 
silmzanie uważa się za niebyłe, a skazany odzyskuje 
p'rawa. WY'Do'rcze, prawa udziału w wymia:rzespra
wiedliwości, prawa rodzicielskie lub opiekuńcze , pra
wa wykonywania zawodu oraz zdolność do uzyska
nia innych praw utraconych. 

Ro z d z i a ł X. 

Watunkowe zwolnienie. 

Art. 65. § 1. Skazanego na karę pozbawienia 
wolności mo'żna warunkowo zwolnić z odbYc1a części 
kary, jeżeli jego zachowanie się w czasie odbywania 

kary i osobiste warunki pozwalają przypuszczać, że 
nie popełni nowego przestępstwa. 

§ 2. Skazany powinien odbyć nie mniej, mz 
dwie trzecie orzeczonej wyrokiem kary, w każdym 
razie nie mni ej niż 8 miesięcy, skazany na więzienie 
dożywotnie - nie mniej niż 15 lat. 

§ 3. Do kary orzeczonej i do kary odbytej me 
wlicza się o1ucsu tymczasowego aresztowania, ani 
darowanej częś ci kary. 

§ 4. Skazany, do którego mają być po odbyciu 
kary zastosowane środki zabezpieczające, nie może 
być w'C1Jrunkowo zwolniony. 

Art. 66. § 1. W przypadku warunkowego 
zwolnienia mo'żna oddać skazanego pod dozó,r o'chron
ny na o,kres próby; wykonanie dozoru powierza się 
o'sobom lub ins tytucj om, zasługującym na zaufa:nie. 

§ 2. Okres próby obejmuje czas powstały do 
odbycia kary, w każdym razie nie mniej niż rok. 
W razie skazania na więzie'nie dożywotnie okres 
próby wynosi 5 lat. 

Art. 67. § 1. Jeżeli w okresie próby sk,aza:ny 
popełni nowe przestępstwo z tych samych pobudek 
lub tego samego rodzaju, co po'przednie, warunkowe 
zwolnienie będzie odwołane. 

§ 2. Zwolnienie warunkowe może byćO'dwo
łane, j eżeli skazany popełni w okresie próby inne 
przestępstwo, niż wymienione w § 1, albo uchyla się 
z pod dozoru lub źle się prowadzi. 

§ 3. W razie odwołania warunkowego zwolnie
nia, na poczet kary nie zalicza się okresu, spędzonego 
na wolności. 

Art. 68. Jeżeli o d wO'la'n i e nie nastąpiło w prze
ciągu 3 miesięcy po upływie okresu próby, karę uwa
ża się za odbytą. 

R o z d z, i a ł XL 

Postępowanie z nieletnimi. 

Art. 69. § 1. Nie ulega karze: 
al nieletni, który przed ukończeniem 13 lat po

pełnił czyn zabroniony pod groźbą kary; 
bl nieletni, który po u1kończeniu 13 lat, a przed 

ukończeniem 17 lat, popełnił czyn taki bez 
rolzeznania, t. j. nie osiągnąwszy ro,zwoju 
umysłowego i moralnego w takim stopniu, 
by mógł rozpoznać znaczenie czynu i kie,ro
wać swem postępowaniem. 

§ 2. Do tych nieletnich sąd stosuje tylko środki 
wychowawcze, a mianowicie: upO'mnienie, oddanie 
pod dozór odpowiedzialny rodzicom, dotychczaso
wym opiekunom lub specjalnemu kuratO'rowi, albe 
umieszczenie w zakładzie wychowawczym. 

Art. 70. Nieletniego, kt6ry pO' ukończeniu 
13 lat, a przed ukończeniem 17 lat, popełnił z r'Oze
znaniem czyn zabroniony pod groźbą kary, sąd ska
zuie na umieszczenie VI z'a,kładzie poprawczym. 

Art.71. Sąd mocen jest zastosować środki wy
chowawcze wobec nieletniego, który popełnił z roze-
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znaniem czyn zabroniony pod groźbą kary, jeżeli ze 
względu na o,lwliczności czynu, charakter nieletniego 
albo warunki jego życia i otoczenia, umieszczenie go 
w zakładzie poprawczym nie jest celowe, 

Art. 72. Nielefni pozostaje w zakładzie po
prawczym do ukończenia 21 roku życia, 

Art. 73. § L Nieletniemu, który popełnił z ro
zeznaniem czyn zabroniony pod groźbą kary, a nie 
zagrożony karą śmierci lub dożywotniego więzienia, 
sąd mocen jest, jeżeli to uzna za celowe, zawiesić 
umiesz,czenie w zakładzie poprawczym tytułem próby 
na c:zas od roku do 3 lat. 

§ 2, W okresie próby sąd stosuje do nieletniego 
'środki wychowawcze, 

§ 3, Jeżeli w okresie próby nieletni źle się pro
wadzi, sąd na wniosek zarządu zakładu wychowaw
czego, kuratora, ojca, matki lub opie,kuna nieletniego, 
albo z własnej inicjatywy, może odwalać zawieszenie 
i umieścić nieletniego w zakładzie poprawczym, 

§ 4, Jeżeli w okresie próby odwołanie zawie
szenia nie nastąpiło, skazanie uważa się za niebyłe, 

Art. 74. § L Zarząd za1kładu poprawczego 
mocen, jest, tytułem próby, umieścić nieletniego na 
czas określony poza zakładem, 

§ 2, Nieletniego, tak umieszczonego, uważa się 
za pozostającego w zakładzie, który 'roztacza nad nim 
ścisły dozór, 

§ 3 , Zarząd zakładu mocen jest w każdej chwili 
takie umieszczenie odwołać, 

Art. 75. § L Na wniosek zarządu za'kładu po
prawczego lub 'z własnej inicjatywy sąd mocen jest 
wairunkowo zwollnić na czas określony wychowańca, 
który przebył w zakładzie nie mniej, niż 6 miesięcy, 

§ 2, Warunkowo zwolnionego sąd oddaje pod 
dozór wyznaczonego w tym 'celu kuratora, 

§ 3, Jeżeli warunkowo zwolniony źle się pro
wadzi, sąd mo'cen jest na wniosek zarządu zakładu 
poprawczego, kuratora, ojca, matki lub opiekuna nie
letniego, albo z własnej inicjatywy, odwołać zwol
nienie, 

§ 4, Jeżeli w o:k'resie warunkowego zwolnienia 
odwołanie nie nastąpiło lub jeżeli warunkowo zwol
niony ukończył 21 rok życia - skazan,ie uważa się 
za niebyłe. 

Art. 76. § L Jeżeli przeciw nieletniemu, któ
ry po ukończeniu 13 lat, a przed ukończeniem 17 lat, 
popełnił z "rozeznaniem czyn zabroniony pod groźbą 
kary, ws,zczęto postępowanie karne po ukończonym 
17 f10ku życia, a umieszczenie go w zakładzie po
prawczym nie byłoby juzce1lowe, należv mu wymie
rzyć karę w ustawie przewidzianą, stosując nadzwy
c,z a.j n e złagodze.nie kary, 

§ 2, W razie skazania takiego nieletniego kar 
dodatkowych nie orzeka się, z wyjątkiem kary, prze
w~dzianej wart. 44 lit. e), 

Art. 77. Jeżeli skaz!any na umieszczenie w za
kładzie poprawczym ukończył lat 20 przed rozpoczę-

ciem wykonania wyl'oku, nic umieszcza się go w za
kładzie poprawczym, lecz sąd, który wydał wyrok, 
wymierza mu karę według art. 76, 

Art. 78. Jeżeli wychowaniec zakładu popraw
czego, nie mający lat 17, popełnił czyn zabroniony 
pod groźbą kary, zarząd zakładu załatwia sprawę 
w drodze dyscyplinarnej, 

R o z d z i a ł XII. 

Śrcd!d zabezpieczające. 

Art. 79. Jeżeli sprawcę czynu zabronionego 
pod groźbą kary uznano za nieodpowiedzialnego, a je
go pozostawanie na wolności grozi niebezpieczeń-' 
stwem porządkowi prawnemu, sąd zarządza jego 
umieszczenie w zamkniętym zakładzie dla psychicz
nie chorych albo w innym zakładzie leczniczym, 

Art. 80. § L Jeżeli przestępcę uznano za ma
jącego zmniejszoną zdolność rozpoznawania lub kie
rowania postępowaniem (art. 18 § 1), a jego pozosta
wanie na wolności grozi niebezpieczeflstwem porząd
kowi prawnemu, sąd może zarządzić jego umieszicze
nie w zamkniętym zakładzie dla psychicznie chorych 
albo w innym zakładzie leczniczym, 

§ 2. Jeżeli takiego przesh~pcę sąd skazał na 
karę po'zbawienia wolności, to o tern, czy orzeozoną 
karę wykonać, sąd rozstrzyga po zwolnieniu prze
stępcy z za:kładu leczniczego, 

Art. 81. Czasu pobytu w zakładach, wymienio
nych wart. 79 i 80, nie oznacza się zgóry. Sąd nie 
może zarządzić zwolnienia z zakładu wcześniej, niż 
po upływie jednego roku, 

Art. 82. § L Jeżeli czyn pozostaje w związku 
z nadużywaniem napojów wyskokowych lub innych 
środków odurzających , sąd może zarządzić, by spraw
cę, po ewentualnem odbyciu wymierz.onej kary, 
umieszczono w odpowiednim zakładzie leczniczym na 
przeciąg 2 lat. 

§ 2. O wcześniejszem zwolnieniu z zakładu 
rozstrzyga sąd, 

Art. 83. § L Jeżeli czyn pozostaje w związku 
ze wstrętem do pracy, sąd może zarządzić, by po od
byciu kary umieszczono przestępcę w domu pracy 
przymusowej na przeciąg lat 5, 

§ 2, Po upływie jednego roku sąd może zarzą
dzić zwolnienie, 

Art. 84. § L Sąd zarządza umieszczenie w za
kładzie dla niepoprawnych, po odbyciu kary, prze
stępcy, u którego stwierdzono trzykrotny powrót do 
przestępstwa (art. 60 § 1), tudzież przestępcy zawo
dowego lub z nawyknienia, jeżeli pozostawanie ich 
na wolności grozi niebezpieczeństwem porządkowi 
prawnemu, 

§ 2, Zamknięcie w zakładzie trwa w miarę po
trzeby, w każdym mzie najmniej 5 lat; 'po upływie 
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każdego pięcialetniegO' okresu sąd rozstrzyga, czy pa
zostawienie przestępcy w zakładzie na dalszy okres 
pięcioletni jest konieczne. 

Art. 85. Jeżeli sprawcę czynu zabronionego 
pod groźbą kary uznano zanieodpowiedzialnego lub 
nieulegającego karze, albo j eżeli postępowanie umo
rzono, sąd może zast'osować art. 48 - 50 tytułem 
środka zabezpieczającego. 

R a z d z i a ł XIII. 

Przedawnienie. 

Art. 86. Nie można wszcząć postępowania kar
nego z powodu przestępstwa, popełnionego przed 
laty: 

a) dwudziestu, jeżeli czyn stanQwi zbrodnię, za 
którą grozi kara śmierci lub dożywotniego 
więzienia; 

b) dziesięciu, j eżeli czyn stanowi inną zbro dnię; 
c) pięciu, jeżeli czyn sianowi występek. 

Art. 87. Nie mażna wydać wyroku skazujące
go, choćby w tym czasie (art. 86) przedsięwzię to 
jakąkalwiek czynnasc sędziowską w celu ścigania 
danegO' sprawcy z powodu danego przestępstwa, je
żeli od papełnienia przestępstwa upłynęło lat: 

a) dwadzieścia pięć, jeżeli czyns1anawi zb ra
dnię, za którą grazi kara śmierci lub doży
watniego więzienia; 

b) piętnaście, jeżeli czyn stanowi inną zbra
dnię; 

c) dziesięć, jeżeli czyn stanawi występek. 

Art. 88. Przedawnienie nie biegnie, jeżeli 
przepis ustawy nie pozwala na wszczęcie lub da lsze 
prawadzenie postępowania karnego; nie datyczy to 
braku wniosku lub skargi prywatnej. 

Art. 89. § 1. Nie można wykonać kary ani 
zastosować środków zabezpieczających, jeżeli od 
uprawomacnienia się wyroku skazującegO' upłynęło 
lat: 

a) trzydzieści, w razie skazania na ka:rę śmier
ci lub dożywatniego więzienia; 

b) dwadzieścia, w razie skazania na karę wię
zienia; 

cJ piętnaście, w razie skazania na karę aresztu 
lub grzywny. 

§ 2. Przedawnienie kary nie bie?nie w okresie 
odraczenia, przerwy lub warunkawego zawieszenia 
kary, albo stos'Owania środka zabezpieczającego. 

R Q Z d z i a ł XIV. 

Zatarcie skazania. 

Art. 90. § 1. Po upływie 10 lat od odbycia, da
rowania lub przedawnienia kary, albo od zwolnienia 
z zakładu zabezpieczającego, sąd może zarządzić, na 
wniosek skazanego, zatarcie skazania. 

§ 2. W stosunku do osób, skazanych na utratę 
praw publicznych lub obywatelskich praw honcro
wych, okres dziesięcioletni zaczyna biec od dnia od
zyskania przez skazanego zdolnaści dO' nabycia utra
conych praw. 

§ 3. Jeżeli skazany przed uzyskaniem prawa 
da wniosku o zatarcie skazania popełnił nowe p'rze~ 
stępstwo, za które wymien'Dno mu karę więzienia, 
natenczas dopuszczalne jest tylko jednoczesne zatar
cie wszystkich s,kazań. 

§ 4. W razie zarządzenia zatarcia, ska'zanie 
uważa się za niebyłe. Zatarcie skazania pociąga za 
sobą zwłaszcza usunięcie wpisu o skazaniu z wszel~ 
kich rejestrów karnych. 

R o z d z i a ł XV. 

Wyjaśnienie wyrażeń ustawowych. 

Art. 91. ~. 1. Najbliższy jest to krewny w linji 
wstępnej lub zstępnej, 'r.odzeństwD, małżonek, tudzież 
rodzice, rod'zeństwo i dzieci małżonka. 

§ 2. Bliski jest ta asoba, która z tytułu pokre
wieństwa, powinowactwa, przyjaźni lub obawiązku 
wdzięczności ma prawo liczyć na szczególne wZ6lędy 
danej jednostki. i '" 

§ 3. Dokument jest to każdy przedmiot, stano
wiący dowód p rawa, stosunku prawnego lub okoli:cz
noś ci mogącej mieć znaczenie prawne. 

§ 4. Groźba bezprawna jest t'O za:równo gf"oźba . 
suełnienia przestępstwa (groźba kaTalna), jako też 
groźba spowodowania postępowania karnego lub roz
głoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagroż'Onego 
lub jego bliskich. 

~ 5. Przez urzędnika należy rozumieć również 
osobę wojskową. 

R Q Z d z i a ł XVI. 

Stosunek do ustaw szczególnych. 

Art. 92. Przepisy części ogólnej niniejszego ko
deksu stosuje się do zbrodni i występków oraz kar 
i środków zabezpieczających, przewidzianych w in
nych ustawach, o ile ustawy te nie zawierają prze
pisów odmiennych. 

CZĘść SZCZEGóLNA. 

R o z d z i a ł XVII. 

Zbrodnie stanu. 

Art. 93. § 1. Kto usiłuje pozbawić Państwo 
Polskie niepadległego bytu lub oderwać część je
go obszaru, 

podlega karze więzienia na czas nie krótszy 
od lat 10 lub dożywotnio albo karze śmierci. 

§ 2. Kto usiłuje zmienić przemocą ustrój 
Państwa Polskiego, 

podlega karze więzienia na czas nie krótszy 
od lat 10 lub dożywotnio. 



Nr. 60. Dziennik Ustaw. Poz. 571. 1161 

Art. 94. § 1. Kto targnie się na życie lub 
zdrowie Prezydenh Rzeczypospolitej Polskiej, 

podlega karze więzienia na czas nie krótszy 
od lat 10 lub dożywotnio albo karze śmierci. 

§ 2. Kto usiłuje usunąć Prezydenta Rzeczy
pospolitej Polskiej lub zagarnąć jego władzę, albo 
wywrzeć wpływ na jego czynności przemocą lub 
groźbą bezprawną, 

podlega karze więzienia na czas nie krótszy 
od lat 10 lub dożywotnio . 

Art. 95. Kto usiłuje przemocą usunąć Sejm, 
Senat, Zgromadzenie Narodowe, Rząd, Ministra lub 
Sądy, albo zagarnąć ich władzę, 

podlega karze więzienia na czas nie krótszy 
od lat 10. 

Art. 96. Kto czyni przygotowania do popeł
nienia przestępstwa, określonego wart. 93, 94 lub 95, 

podlega karze więzienia do lat 10. 

Art. 97. § 1. Kto w celu popełnienia przestęp
stwa, określonego wart. 93, 94 lub 95, wchodzi w po
rozumienie z innemi osobami, 

podlega karze więzienia . 

§ 2. Nie podlega karze, kto wziąwszy udział 
w porozumieniu, doniesie o niem władzy, powołanej 
do ścigania przestępstw, zanim władza dowiedziała 
się o porozumieniu i zanim wynikły jakiekolwiek 
ujemne skutki dla Państwa. Z bezkarności nie ko
rzysta, kto doprowadził do powstania takiego poro
zumienia. 

Art. 98. Kto w celu popełnienia zbrodni, okre 
ślonej wart. 93, 94 lub 95: 

al porozumiewa się z osobą działającą w inte
resie obcego państwa lub organizacji międzynaro
dowej, albo 

bl gromadzi środki walki orężnej, 
podlega karze więzienia na czas nie krótszy 

od lat 5. 

R o z d z i a ł XVIII. 

Przestępstwa przeciw interesom zewnętrznym Pań
stwa i stosunkom międzynarodowym. 

Art. 99. Kto wchodzi w porozumienie z oso
bą działającą w interesie obcego państ~ lub orga
nizacji międzynarodowej w celu wywołania wojen
nych lub innych wrogich działań przeciw Państwu 
Polskiemu, 

podlega karze więzienia na czas nie krótszy 
od lat 10. 

Art. 100. § 1. Kto w czasie wojny działa na 
korzyść nieprzyjaciela albo na szkodę siły zbrojnej 
polskiej lub sprzymierzonej, 

podlega karze więzienia na czas nie krótszy 
od lat 10 lub dożywotnio. 

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, 
podlega karze więzienia do lat 3 lub aresztu do 

lat 3. 

Art. 101. § 1. Kto, będąc obywatelem pol
skim, przyjmuje obowiązki w wojsku nieprzyjaciel
skiem lub takich obowiązków nie porzuca, choćby 
przez wstąpienie do obcego wojska uzyskał obce 
obywatelstwo, 

podlega karze więzienia na czas nie krótszy 
od lat 10. 

§ 2. Jeżeli sprawca bierze udział w działa
niach wojennych przeciw Państwu Polskiemu, 

podlega karze więzienia na czas nie krótszy 
od lat 10 lub dożywotnio albo karze śmierci. 

Art. 102. Kto w czasie wojny, nie należąc do 
wojska nieprzyjacielskiego, przedsiębierze działania 
zbrojne przeciw Państwu Polskiemu, 

podlega karze więzienia na czas nie krótszy 
od lat 10 lub dożywotnio albo karze śmierci. 

Art. 103. Kto ułatwia ucieczkę jeńcowi wo. 
Jennemu, 

podlega karze więzienia do lat 5 lub aresztu. 

Art. 104. § 1. Kto w celu osłabienia ducha: 
obronnego społeczeństwa rozpowszechnia w czasie 
wojny lub w okresie grożącej wojny wiadomości ino .. 
gące ducha tego osłabić, 

podlega karze więzienia. 

§ 2. Jeżeli sprawca, nie mając na celu osła
bienia ducha obronnego, rozpowszechnia jednak wia· 
domości nieprawdziwe, 

podlega karze aresztu do lat 2 lub grzywny. 

Art. 105. § 1. Kto dostarcza dla wojska bro
ni lub innego sprzętu wojennego, niezdatnych do 
użytku, 

podlega karze więzienia do lal 10. 

§ 2. Kto w czasie wojny lub w okresie grożą· 
cej WOjny nie wykonywa umówionej dostawy dla 
wojska lub wykonywa ją niezgodnie z umową, 

podlega karze więzienia na czas nie krótszy 
od lat 10. 

§ 3. Tym samym karom podlegają dostawca, 
pośrednik, pełnomocnik lub funkcjonarjusz dostaw· 
cy albo pośrednika, którzy spowodowali dostarcze
nie przedmiotów niezdatnych do użytku lub niedo· 
trzymanie umowy. 

§ 4. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, 
p odlega karze aresztu. 

Art. 106. Kto, będąc upoważniony do działa
nia w imieniu Państwa Polskiego w stosunku z rzą
dem obcego państwa, działa na szkodę Państwa Pol
skiego, 

podlega karze więzienia na czas nie krótszy 
od lat 5 lub dożywotnio. 

Art. 107. Kto na szkodę Państwa Polskiego 
uszkadza, ukrywa, przerabia lub podrabia dokumen
ty mogące mieć znaczenie dla stosunku prawnego 
z obcem pallstwem, 

podlega karze więzienia do lat 10. 

.. 
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Art. 108. Kto w celu narażenia Państwa Pol
skie~o na niebezpieczeilsh'lo wojny lub zerwania sto
sunków dyplomatycznych przedsiębierze d z iałanie 
wrogie przeciw państwu obcemu, 

podlega karze więzienia do laŁ 10. 

Art. 109. 
roz:powszechnia 
nieprawdziwe w 
Polskiego , 

Kto, będąc obywatelem polskim, 
publicznie zagranicą wiadomości 
celu szkodzenia interesom Państwa 

podlega karze więzienia do la t 10. 

Art. 110. Kto wykracza przeciw wydanym 
przez Państwo Polskie przepisom, mającym na celu 
zab ezpieczenie neutralności w czas ie woj-ny, 

podlega karze wię zienia do lat 5. 

Art. 111. § 1. Kto na obszarze Państwa Pol
skiego dopuszcza s'ę czynpej napaści na osobę na
czelnika albo uwierzytelnionego VI Pańs twie Pol
skiem dyplomatycznego przedstawiciela obcego pań
stwa, 

podlega karze więzienia do la t 10. 
§ 2. Kto taką owbę zniewa ża, 
podlega karze więzienia do la t 3 lub aresztu 

do lat 3. 

Art. 112. § 1. Kto na obs zarze Państwa Pol 
skiego znieważa, usz,kadza lub usuwa godło, chorą· 
giew lub banderę państwa ObC2g0 . wystawione pu
blicznie przez jego przedstaw icielstwo, 

podlega karze aresztu do roku. 
§ 2. Ściganie następuje w razie istnienia wza

jemnoścI. 

Art. 113. § 1. Kto publicznie nawołuje do 
wojny zaczepn ej, 

podlega karze więzienia do lat 5. 
§ 2. Ściganie następuje tylko wtedy, gdy 

czyn, w § 1 okreś lony , uznany jest za k aralny przez 
ustawy pańs twa, przeciw któremu - nawoływa
nie jest skierowane. 

R o z d z i a ł XIX. 

Przestępstwa przeciwko zrzeszeniom prawa publicz
negO. 

Art. 114. Kto przemocą lub groźbą karalną 
bądź wywiera wpływ na czynnoś ci Sejmu, Senatu, 
Zgromadzenia Narodowego lub SE-jmu a utonomicz
nego, bądź tym czynnościom przeszkadza, 

podlega karze wi.<;zienia do lat 10. 

Art. 115. Kto przemocą lub groźbą karalną 
bądź wywiera wpływ na czynności innego, niż okre
ślone wart. 114, zrzeszenia prawa publicznego, bądź 
tym czynnościom przesz,kadza, 

podlega karze więzienia do lat 5 lub aresztu. 

Art. 116. Kto przemocą lub groźbą bezpraw
ną bądź wywiera wpływ na wykonywanie mandatu 

posła, sena tora lub członka Sejmu autonomicznego, 
bądź temu wykonywaniu przeszkadza, 

podlega karze więzienia do lat 5. 

Art. 117, Kto przemocą lub groźbą bezprawną 
bądź wywiera wpływ na wykonywanie mandatu 
członka zrzeszenia p.rawa publicznego, innego, niż 
określone w art. 11 6, bądź t emu wykonywaniu prze
szkadza, 

podlega karze więzienia do lat 3 lub aresztu 
do lat 3. 

R o z d z i a ł XX. 

Przestępstwa przeciwko ~łosowaniu w sprawach 
publicznych. 

Art. 118. Kto wbrew prawu wpływa na wy· 
nik gł~sowania w sp,rawach publicznych, odbywają
cego SIę na podstawie Konstytucji lub inn ej ustawy, 
a w s zczególn ości: 

lub 

a l sporządza listę głosujqcych z ponunIęciem 
uprawnionych lub wpisaniem nieuprawnio
nych; 

bl używa pods tęnu celem nieprawidłoweg() 
sporządzenia li sŁy głosuj ą cych; 

cl uszkadza , ukrywa, przerabia lub podrabia 
protokóły lub inne dokumenty głosowania; 

dl składa głos, nie będąc do t ego uprawniony; 
ej dopuszcza s i ę nadużycia przy przyjmowaniu 

lub obliczaniu głosów, 
podlega karze więzienia do la t 5 lub aresztu. 

Ar!. 119. Kto przemocą, groźbą bezprawną 
podstępem przeszkadza : 

al odbyciu zgromadzenia poprzedzającego gło
sowanie, a lbo 

bl Iswobodnemu wykonywaniu prawa głosowa
nia , albo 

el ,głosowaniu lub obliczaniu głosów, 
podlega karze więzienia do lat 5 lub aresztu. 

Art. 120. Kto używa przemocy, groźby bez
prawnej lub podstępu celem wywarcia wpływu na 
sposób głosowania osoby uprawnionej lub celem po
wstrzymania jej od głosowania, 

podlega karze więzienia do lat 5 lub aresztu. 

Art. 121. Kto udziela lub obiecuje udzielić 
korzyści majątkowej lub osohiste·j uprawnionemu do 
głosowania lub inne j os,obie celem wywarcia wpły
wu na sposób glosowania osoby uprawnionej lub ce
lem powstrzymania jej od głosowania, 

podlega karze więzienia do lat 5. 

Art. 122. Kto, będąc uprawniony do głoso
wania, przyjmuje korzyść ma j ątkową lub osobistą dla 
siebie lub innej osoby za głosowanie w sposób umó
wiony lub powstrzymanie się od głosowania, albo 
takiej korzyści żąda, 

podlega karze więzienia do lat 5. 
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Art. 123. Kto przyjmuje korzyść majątkową 
lub osobistą dla siebie lub innej osoby za wywarcie 
wpływu na sposób głosowania uprawnionego lub za 
powstrzymanie go od głosowania, albo takiej lw
rzyści żąda, 

podlega karze więzienia do lat 5. 

Art. 124. Kto wbrew przepisom o tajnośc i gło
sowania zapoznaje się z treścią cudzego g10S11, 

podlega karze aresztu do roku lub grzywny. 

R o z d z i a ł XXI. 

Przestępstwa przeciwko władzom i urz((dom. 

Art. 125. § 1. Kto dopuszcza się czynnej na
paści na osobę Prezydenta Rzeczypospolite j Polskiej, 

podlega karze więzienia do lat 10. 
§ 2. Kto uwłacza czci lub powadze Prezyden

ta Rzeczypospolite j Polskie j, 
podlega karze więzienia do lat 5. 

Art. 126. Kto przemocą lub groźbą karalną 
wywiera wpływ na czynnośc i urzędowe Rządu, Mi
nistra lub Sądu, albo tym czynnościom przeszkadza, 

podlega karze więzienia do la t 10. 

Art. 127. Kto w mizjscu lub w czasie za jęć 
urzędowych al,b o piJ'bliczn:e znieważa wł a'dzę, urząd, 
wojsko lub marynarkę wojenną a lbo ich jednostki, 

podlega karze aresztu do bt 2 lub grzywny. 

Art. 128. Kto podczas zaję ć urzędowych or
g'anu pań'stwowego luh samorządowego w siedzibie 
lub poza siedzibą urzędu zachowuje się w sposób 
'nierprzyzwoi ty, 

podlega karze aresztu do mreSlc,ecy 6 lub 
grzywny. 

Art. 129. Kto używa przemocy lub groźby 
bezprawnei w celu zmuszenia urzędnika albo osoby , 
do pomocy urzędnikowi przybranej, do zaniechania 
prawnej czynności urzędowej., 

podle,ga karze więzienia do lat 3 lub aresztu 
do lat 3. 

Art. 130. Kto używa przemocy lub groźby 
bezprawnej w celu zmuszenia urzędnika do przed
sięwzięcia czynności urzędowej, 

'Podle'.!~a karze więzienia do lat 3 lub aresztu 
do lat 3. 

Art. 131. Jeżeli czynu, przewidzianego wart. 
129 lub 130, dopuszcza się trzy lub więcej osób dzia
łających w porozumieniu, 

każda z nich podlega karze więzienia do lat 5. 

Ad. 132. § 1. Kto znieważa urzędnika albo 
osobę , do pomocy urzędnikowi przybraną , podczas 
pełnienia obowiązków służbowych, 

podlega karze wię zienia do lat 2 lub aresztu 
do lat 2. -

§ 2. Tym samym karom podhga, kto zniewa
ża o sobę, należącą do personelu dyplomatycznego 
przedstawiciels.twa ob cego państwa , konsula 0:bceg0 
państwa, a lbo duchownego uznanego prawnie wy
znania lub związku re1ig:j.nego - podczas pełnienia 
przez nich obowiązków służby lub powołania. 

Art. 133. § 1. Kto dopuszcza się czynnej na
paści na urzędnika lub osobę , do pomocy urzędniko
wi przybrana,.pcdczas lub z powodu pełnienia obo
wiązków służbowych, 

p'odlega karze więzienia do lat 5. 
§ 2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza 

się czynnej napaści na osobę, należącą do personelu 
dyplomatycznego przedstawiciels twa obcego pań
stwa, na konsula obcego państwa , albo na duchow
nego uznaneg·o .prawnie wyznan;a lub związku reli
gijnego - podczas lub z powodu pełnienia przez 
nich obowiązków służby lub powołania. 

Art. 134 . . Kto udz:ela lub ob iecuje udzielić 
korzyś ci rn ajątkow ej lub osobistej urzędnikowi albo 
innej osob:e, a bv skłonić urzędnika do naruszenia 
obowiązku słu żbowego , 

podlega karze więzienia do ht 5 i grzywny. 

Art. 135. Kto udz;eIa korzyści majątkowel 
lub o!'ob:ste j urzędnikowi albo inne j osobie za naru
szenie przez urzędnika obowiązku służbow ego, 

podlc~a karze więzienia do la t 3 i grzywny. 

Art. 136. Kto, przywłaszczając sobie upraw
nienia urzędnika, wykonywa czynność urzędową, 

podlega karze wi"zienia do la t 2 lub aresztu 
do lat 2. 

Art. 137. Kto używa podstępnych zab~egów 
celem uzyskania stanowiska urzędnika lub upraw
nienia do wykonywania czynności urzędowej, 

jpodlega karze więzienia do la t 2. 

Art. 138. Kto uszkadza lub usuwa z pod roz
porządzenia władzy państwowe j lub samorządowej 
przedmiot, znajdujący się w przechowaniu z jej po
lecenia, 

podlega karze więzienia do lat 2 lu.b aresztu 
do lat 2. 

Art. 139. Kto uszkadza, usuwa lub czyni bez· 
skuŁecznemi znaki, prawnie umieszczone przez wła
dzę państwową lub samorządową w celu stwierdze
nia tożsamości przedmiotu, zamknięcia go lub pod
dania rozporządzeniu władzy, 

podlega karze aresztu do roku lub grzywny. 

R o z ci z i a ł XXII. 

F ałszywe zeznanIa. 

Art. 1,10. § 1. Kto, składając zeznanie, ma
iące służyć za dowód dla sądu lub innej władzy, ze
znaje nieprawdę lub zataja prawdę, 

podlega karze więzienia do lat 5 lub aresztu . 

.. 
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§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, by 
przyjrilujący zeznanie, działając w zakresie swoich 
uprawnień, bądź uprzedził zeznającego o odpówie
dzialności karnej za fatszywe zeznanie, bądź odebrał 
od ni-e~o przysięgę albo zapewnienie, zastępujące 
przysięgę. 

'Art. 141. Nie podle.ga karze, kto, nie będąc 
uprze:dzony o prawie odmowy zeznania, składa fał
szywe zeznanie z obawy przed odpowiedzialnością 
karną, grożącą jemu samemu lub jego najbliższym. 

Ąrt. 142. W przypadkach, wymienionych w 
art. 140, sąd mQże zastosować nadzwyczajne złago
dzenie kary lub sprawcę od kary uwolnić, jeżeli: 

a) fałszywe zeznanie dotyczy okoliczności, nie 
mogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie 
sprawy, albo 

bl 'sprawca czynu sprostuje fałszywe zeznanie, 
zanim nastąjpi rozstrzygnięcie sprawy przez 
sąd lUtb inną władzę, przed którą zeznawał. 

R o z d z i a ł XXIII. 

Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. 

Art. 143. Kto fałszywie oskarża inną osobę 
przed władzą lub przed urzędem, powołanemi do 
ścigania, o czyn karany w drodze sądowej, admini
stracyjnej lub dyscyp'linarnej, 

podlega karze więzienia do lat 5 lub aresztu. 

Art. 144. Kto przez tworzenie fałszywych do
wodów lub inne zabiegi podstępne skierowuje prze
ciw określonej osobie ściganie o czyn karany w dro
dze sądowej, administracyjnej lub dyscyplinarn<!;, 
albo 'Iv toku ścigania czynności takie przedsiębierze, 

podlega karze więzienia do lat 5 lub aresztu. 

Art. 145. § 1. Kto zataja dowody niewinno
ści osoby podejrzanej o czyn karany w drodze sądo
wej, administracyinej lub dyscyplinarnej, 

podlega karze aresztu lub grzywny. 

§ 2. Nie podlega karze, kto zataja dowody 
niewinności z obawy przed odpowiedzialnością kar
ną lub hańbą, grożącą jemu samemu lub jego najbliż 
szym. 

Art. 146. Kto fałszywie oskarża sam siebie 
przed władzą lub przed urzędem, powołanemi do 
śdgania, o zbl'odnię lub występek, 

podlega karze więzienia do lat 2 lub aresztu 
do lat 2. 

Art. 147. Kto zawiadamia władzę lub urząd, 
powołane do ścigania, o popełnieniu zbrodni lub wy
stępku, wiedząc, że takiego przestępstwa nie popeł
niono, ; 

podlega karze więzienia do I.at 2 lub aresztu 
do lat 2. 

---_ .. _---- - - _ .. _----'-. 

Art. 148. § 1. Kto utrudnia lub udaremnia 
postępowanie karne, pomagając sprawcy prz2stęp
siwa uniknąć odpowiedzialności karnej, w szczegól
ności kto sprawcę ukrywa, zaciera ślady przestęp
stwa, uszkadza, ukrywa, podrabia lub przerabia 
środki dowodowe, albo odbywa za skazane'go karę 
pozhawienia wolności, 

podlega karze więzienia do lat 5 lub aresztu. 
§ 2. Nie podlega karze, kto udziela pomocy 

olueśbnej w § 1 osobie najbliższej, albo z obawy 
przed odpowiedzialnością ,karną, grożącą jemu s,a
memu lub jego najbliższym. 

§ 3. Sąd może uwolnić od kary sprawcę, któ
ry udzielił pomocy osobie bliskiej. 

Art. 149. Kto używa przemocy lub groźby 
bezprawnej w celu wywarcia wpływu na czynności 
świadka, biegłego, tłumacz.a, ławnika lub przysięgłe
go, albo w związku z temi czynnościami dopuszcza 
się na nich czynnej napaści, 

podlega karze więzienia do lat 3. 

R o z d z, i a ł XXIV. 

Uwolnienie pozbawionego wolności. 

Art. 150. § 1. Kto uwalnia się sam, będąc 
pozbawiony wolności na podstawie polecenia są
dowego lub prawnego nakazu władzy publicznej, 

podlega karze aresztu do miesięcy 6 lub 
grzywny. 

§ 2. .JeŻeli sprawca działa w porozumieniu 
z innemi osobami alho używa przemocy lub groźby 
bezprawnej, albo uszkadza miejsce uwięzienia, 

podlega k arze więzienia do lat 3 lub areszlu 
do lat 3. 

§ 3. Kto wchodzi w pOrozumienie z innymi 
uwięzionymi w celu uwolnienia się z zamknięcia we 
dług ułożonego planu i w przewidywaniu użycia' 
przemocy, groźby lub uszkodzenia miejsca zamknię 
da, 

podlega karze więzienia do lat 3 lub are sztu 
do lat 3, 

Art 151, § 1. Kto o sobę, pozbawioną wol
ności na podstawie p.olecenia sądowego lub prawne
go nakazu władzy publicznej, uwal:nia albo ułatwia 
jej uciecZJkę . 

podlega karze więzienia do lat 3 lub aresztu 
do lat 3. 

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, 
podlega karze aresztu do roku. 

R o z ,d z i a ł XXV. 

Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu. 

Art. 152. Kto publicznie lży lub wyszydza 
Naród albo Patistwo Polskie, 

podlega karze więzienia do lat 3 lub aresztu 
do lat 3. 
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Art. 153. Kto znieważa godło , chorągiew, 
banderę, flagę , sztandar lub inny polski znak pall
siwowy, albo znak taki wystawiony publicznie 
uszka,dza lub ulS uwa, 

podlega karze więzienia do laŁ 2 lub aresztu 
do lat 2. 

Art. 154. § 1. Kto publicznie nawołuje do 
popełnienia przestępstwa IUlb je pochwala, 

podlega karze więzienia do lat 5 lub aresztu. 

§ 2. Jeżeli czyn, określ/ony w § 1, dotyczy 
zhrodni stanu, to sprawca 

podlega karze więzienia do lat 10. 

Art. 155. § L Kto w celu rozpowszechnie
nia sporządza, przechowuje IUlb przewozi pisma, dru
ki lub wizerunki, nawJOłuiące do popełnienia prze
stępstwa lub zawierające pochwałę przestępstwa, 

podlega karze więzienia do lat 3 lub aresztu 
do lat 3. 

§ 2. Jeżeli czyn, określony w § l, dotyczy 
zbrodni stanu, sprawca 

podlega karze więzienia do lat 5. 

Art, 156. Kto publicznie nawołuje do niepo
słuszeństwa lub przeciwdziałania ustawom lub 
prawnym rozporządz eniom władzy, 

pod1e,ga karze więz.ienia do lat 2 lub aresztu ' 
do lat 2. 

Art, 157. Kto w celu rozpowszechnienia spo
rządza, przechowuj e lub przewozi 'pism a , druki lub 
wizerunki, nawołując e do nieposłuszeńs twa lub 
przeciwdziałania us tawom lub prawnym rozporzą
'dz,eniom władzy, 

podlega karze więzienia do r oku lub ar esztu 
do roku. 

Art. 158. Kto dopuszcza s ię czynów, określo
nych wart. 154 lub 156, choćby nie,publicznie , lecz 
w stosunku do nieletnich poniżej lat 17 Lub wojsko
wych, 

podlega karom przewidzianym w Łych prze
pisach. 

Art. 159. § 1. Kto przed rozprawą główną 
rozpowszechnia publicznie wiadomości z dochodze
. nia lub śledztwa, bez zezwolenia władzy prowadzą
cej dochodzenie ,lub śledztwo, 

podle:ga karze aresztu do miesięcy 6 lub 
grzywny. 

§ 2. Kto rozpowszechnia wiadomości z tajnej 
ro~prawy sądowej, 

podle,ga karze aresztu do miesięcy 6 lUb 
grzywny. 

Art. 160. Kto nabywa lub w jakimkolwiek ce
lu przyjmuje rzecz uzyskaną zapomocą przestęp
stwa, albo pomaga do jej zbycia lub ukrycia, 

podle.ga karze więzienia do la t 5 i grzywny. 

Art. 161, Kto nabywa lub w jakimkolwiek 
celu przyjmuje rzecz, o której na podstawie towa-

rzyszących okoliczności pOWlmen przypuszczaĆ, 'że 
została uzyskana zapomocą przestępstwa, albQ po· 
maga do jej zbycia lub ukrycia, 

podlega karze areszŁu do laŁ 2 lub grzywny. 

Art. 162, Kto nie opuści zbiegowiska publicz· 
nego, pomimo trzykrotnego, opartego na prawie we· 
zwania właściwej władzy, 

podlega karze aresztu do roku. 

Art. 163. Kto bierze ud'ział w zbiegowisku 
pubHcznem, które wspólnemi siłami dopuszcza się 
przestępstwa, określonego wart. 129 lub 130, albo 
zamachu gwałtownego na osobę lub mienie, 

podlega karze więzienia do lat 5. 

Art. 164. § 1. Kto bierże udział w zgroma· 
dzeniu lub w zehraniu, rriającem na celu przestęp· 
stwo, 

podlega ka;ze więzienia do lat 2 lub aresztu 
do lat 2. 

§ 2. Kto takie zgromadzenie lub zebranie 
urządza luh niem kieruje, 

podlega karze więzienia do lat 5 lub aresztu. 

Art. 165. § 1. Kto bierze udział w związku, 
którego istnienie, ustrój lub cel ma pozostać ·tajem· 
nicą wobec władzy państwowej, .' . 

'Podlega ka rze więzienia do lat 3 lubar;esztu 
do lat 3. 

§ 2. Kto taki związek zakłada lub nim kieruje. 
podlega karze więzienia do lat 5 lub aresztu. 

Art. 166, § 1. Kto bierze udział w związku 
mającym na celu przestępstwo, 

podlega k arze więzienia do lat 5. 
§ 2. Kto taki związek zakłada lub nim kieruje. 
podlega kClrze więzienia do lat 10. 

Art. 167, § 1. Kto bierze udział w bezpraw· 
me utworzonym związku zbrojnym, 

podlega karze więzienia do lat 10. 

§ 2. Kto taki związek zakłada, kieruje nim 
lub dostarcza mu broni, 

podlega karze więzienia na czas nie krótszy 
od lat 5 . 

Art, 168, Kto znieważa zwłoki ludzkie lub 
miejsce spoczynku zmarłego, albo złośliwie prz:eszka
dza pogrzebowi lub obrzędowi żałobnemu, 

podlega karze aresztu do lat 2. 

Art. 169. Kto zabiera ,z posiadamia osoby 
upra wnionej zwłoki ludzkie lub ich części, 

podlega karze aresztu do miesięcy 6 lub 
grzywny. 

Art. 170. Kto publicznie rozpowszechnia fał· 
szywe wiadomości, mogące wywołać niepokój pu· 
hliczny, 

podlega karze ares.ztu do lat 2 i grzywny. 
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Art. 171. Kto publicznie rozpowszecnnia fał
szywe wiadomości lub używa innych środków pod
stępnych celem oddziaływania na obie? lub cenę 
przedmiotu obrotu giełdowego lub przecL'111o tu 
pierwszej potrzeby, 

podlega karze więzienia do lat 3. 

R o z d z i a ł XXVI. 

Przestępistwa przeciw m:zucicm reH~iinym. 

Art. 172. Kto publicznie Bogu bluźni, 
podle,ga karze więzienia do lat 5. 

Art. 173. Kto publicznie lży lUlb wyszydza 
• uznane prawnie wyznanie lub związek religijny, je

go dogmaty, wierzenia lub obrzędy, albo znieważa 
przedmiot jego czci religijnej lub. miejsce przezna -
CZOlle do wykonywan ia jego obrzędów religijnych, 

podlega karze więzienia do lat 3. 

Art. 174. Kto złośliwie f.:fzeszkadza publicz
nemu zbiorowemu wykonywaniu aktu religijnego 
uznanego prawnie wyzmania lub związku religijnego, 

podlega karze aresztu do la t 2. 

R o z ci z i a ł XXVII. 

Fałszowanie pieniędzy. papierów wartościOwych, 
znaków urzędowych i narzędzi mierniczych. 

Art. 175. § 1. Kto podrabia lub przerabia 
polski lub obcy pieniądz. kruszcowy lub papierowy 
albo usuwa oznakę je'go umorz enia, 

podlega karze więzienia na czas nie krótszy od 
lat 2. 

§ 2. Przepisy § 1 stosuje się do dokumentów 
na okaziciela, zawierających obowiązek wypłaty ka
pitału, odsetek lub udziału w zyskach, albo stwier
dzenie uczestnictwa w spółce. 

Art. 176. Kto zmniejsza za'wart,ość kruszcu 
w pieniądzu kruszcowym polskim lub obcym, 

podlega karze więzienia do lat 5. 

Art. 177. Kto określony wart. '175 lub 176 
pieniądz lub papier puszcza w obieg albo go w tym 
celu przyjmuje, przewozi luh przechowuje, 

podlega karze więzienia do lat 10. 

Art. 178, Kto puszcza w obieg pieniądz lub 
papier, okreśJony wart. 175 hvb 176, który sam 
'otrzymał jako prawdziwy lub pełnowartościowy, 

podlega karze aresztu do miesięcy 6 lub 
grzywny. 

Art. 179. Kto w celu spełnienia czynu, okre
ślonego wart. 175 lub 176, sporządza, nabywa albo 
!przechowuje środki h~chniczne, 

podlega karze więzienia do lat 5. 

Art. 180. § 1. Kto w celu spełnienia czynlI, 
okreś,loncgo VI art. 175, 176 lub 177, wchodzi w po
rozumic'1ie z inncmi osobami, 

podle~:t karze wi~zienia do lat 5. 

§ 2. N:e podlega karze kto, wziąwszy udzi ał 
w porozumieniu, donie,sie o niem władzy, powołanej 
d-a ścigania przestępstwa, zanim władza dowiedziała 
się o porozumieniu. Z bezkarności nie korzysta, kto 
doprowadz.ił do powstania takiego porozumienia. 

Art. 181. Kto w celu użycia lub puszczeni~ 
w obieg podrabia lub 'przerab ia urTędowy znak war
tościowy, albo kto taki znak podrobiony lub przero
biony puszcza w obieg, przechowuje, nabywa lub go 
używa, 

podlega karze więzienia do lat 2 lub aresztu 
do lat 2. 

Art. 182. Kto w celu użycia lub puszczenia 
w obieg usuwa oznakę umorzenia z urzędowego 
znaku wartościowego, albo kto taki znak po usunię
ciu oznaki umorzenia puszcza VI obieg, przechowuje, 
nahywa lub go używa, 

podlega karze więzienia do lat 2 lub aresztu 
do laŁ 2. 

Art 183. Kto w celu użycia w obrocie pu
hlicznym podrabia lub przerabia znaki urzędowe, 
maj ące stwierd zić upoważnienie, uiszczenie opłaty 
skarbowej lub wynik b adania, albo kto w obrocie 
publicznym uży'V'!a vrzedm~otów, opatrzonych takie
mi :podrobionemi lub przerobionemi znakami, 

podlega karze więzienia do lat 3. 

Art. 1.84. Kto w celu podrobienia lub przero
bienia znaków urzędowych, określonych wart. 181 
lub 183, sporządza, nabywa lub przechowuje środki 
techniczne, 

podlega karze więzienia do lat 2. 

Art. 185. Kto podrabia lub przerabia zalega
lizowane narzędzia miernicze albo takie narzędzia 
przechowuje lub ich VI obrocie publicznym używa, 

podlega karze więzienia do lat 3. 

Art. 186. § 1. Pieniądze, papiery i znaki 
wartościowe, podrobione lub przerobione, albo z któ
rych usunięto oznaki umorzenia, oraz podrobi.one lub 
przerobione narzędzia miernicze, jak również środki 
techniczne, określone wart. 179 lub 184, ulegają 
przepadkowi, choćby nie były własnością sprawcy. 

§ 2. Podrobione lub przerobione znaki urzę
dowe, określone wart. 183, należy usunąć, choćby 
to miało być połączone ze zniszczeniem przedmiotu. 

R o z cl z i a ł XXVIII. 

Przestępstwa przeciwko dokumentom. 

Art. 187. Kto w celu użycia za autentycz.ny 
podrabia lub przerabia dokument albo podrobione-
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go lub przerobionego d.olmmenlu za autentyczny 
używa, 

podlega k a rze więzicnia do la t 5. 

Art. 188. Kto w celu podrobienia lub przero
bienia dokumentu podrabi a , przerabia lub nabywa 
pieczęć, stEmpel lub inn e narzędzie, 

podlega karze więzienia do lat 3. 

Art. 189. Kto uszkadza lub uJ{rywadoku
ment, którym nie ma prawa wyłącznie rozporzą
dzać, 

podlega karze więzienia do lat 3 lub aresz:u 
do lat 3. 

Art. 190. § 1. Kto znaki graniczne uszkadza, 
usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznemi albo fał
szywie wysŁawia, 

podlega karze więzienia do la t 5. 
§ 2. Kto znaki wodne uszkadza, usuwa, prze

suwa lub czyni niewidocznemi albo fałszywie wy
stawia, 

podlega karze więzienia do lat 3. 

Art. 191. Kto w celu użycia za autentyczne 
podrabia lub przerabia świadec.two toż~amości lub 
świadectwo dotyczące stosunkow .osobIstych, albo 
takiego podrobionego lub przerobionego świadectwa 
używa lub je zbywa, 

podlega karze więzienia do lat 3 lub aresztu 
do lat 3. 

Art. 192. § 1. Osoba publicznego zaufania, 
jako też lekarz, weterynarz !ub P?ł?żna,. po~wiadcza
jący nieprawdę co do okolIcznoscl mającej znacze
n ie prawne, 

podlega karze więzienia do lat 2 lub aresztu 
do lat 2. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto takiego 
świadectwa używa. 

Art. 193. Kto wyłudza poświadczenie nie
prawdy przez podstępn~ wprowadze~ie w błąd 
urzędnika lub osoby publIcznego zaufama, albo kto 
takiego świadectwa używa, 

podlega karze więzienia do lat 2 lub ares.ztu 
do lat 2. 

Art. 194. Kto wypełnia blankiet, zaopatrzo
ny cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisane
go i na jego szkodę, albo kto takiego dokumentu 
używa, 

podlega karze więzienia do lat 3. 

R o z d z i a ł XXIX. 

Przestępstwa przeciwko stanowi cywilnemu 
i dowodom tożsamości. 

Art. 195. Kto bezpraw:nie zmienia stan cywil
ny swój lub innej osoby, 

podlega karze więzienia do lat 5 lub aresztu. 

Art 196. Kto korzysta z cudzych dowodów 
tożsamośc i lub własnych dowodów tożsamości inne
mu w tym celu użycza, 

podlega karze aresztu do roku lub grzywny. 

R o z d z i a ł XXX. 

Przestępstwa przeciwko małżeństwu. 

Art. 197. Kto zawiera małżeflstwo , pomimo 
że jego poprzednie małżeństwo nie było rozwiązane 
ani uznane za nieważne, albo kt.o zawiera małżeń
stwo z osobą, której poprzednie małżeństwo nie by
ło rozwiązane ani uznane za nieważne, 

podlega karze wi~zienia do lat 5. 

Art. 198. § 1. Kto w związku z zawarciem 
małżeńs twa własnego lub cudzego dopuszcza się 
czynu powodująceg.o nieważność tego małżeństwa, 
jeżeli unieważnienie nastąpiło, 

podlega karze więzienia do lat 3. 
§ 2. Ściganie następuje na wniosek małżonka 

pokrzywdzonego . 

R o z d z i a ł XXXI. 

Przestępstwa przeciwko opiece i nadzorowi. 

Art. 199. Kt.o wbrew woli osoby, mającej pra
wo opieki lub nadzoru, uprowadza lub zatrzymuje 
nieletniego poniże j lat 17, albo osobę, znajdującą się 
pod opieką lub nadzorem z powodu nienormalności 
lub nieprzytomności, 

podlega karze więzienia do lat 5. 

Art. 200. Kto wbrew obowiązkowi opieki lub 
nadzoru porzuca dziecko poniżej lat 13 albo osobę, 
znajdującą się pod opieką lub nadzorem z powodu 
nienormalności lu b nieprzytomności, 

podlega karze więzienia do lat 5. 

Art. 201. § 1. Kto przez złośliwe uchylanie 
się .od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy 
obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej, 
doprowadza t ę osobę do nędzy lub do konieczności 
korzystania ze wsparcia, 

podlega karze więzienia do lat 3 lub aresztu 
do lat 3. 

§ 2. T ej samej karze podlega, kto czynu okre· 
ślonego w § 1 dopuszcza się względem innej osoby, 
jeżeli obowiązek łożenia na jej utrzy~anie został 
stwierdzony prawomocnem lub podlegaJącem wyko
naniu .orzeczeniem sądu. 

§ 3. Ściganie następuje na wniosek pokrzyw
dzonego, a w razie jego śmierci, spowodowanej prze
stępstwem określonem w § 1 lub 2 - z urzędu. 

Art. 202. Kto uchyla się od wykonania ciążą
cego na nim obowiązku przedsiębrania starań, ko
niecznych do utrzymania życia lub zdrowia innej 
osoby, i przez to sprowadza niebezpieczeństwo jej 
śmierci, 

podlega karze więzienia do lat 3 lub aresztu 
do lat 3. 



1168 Dziennik Ustaw. Poz. 571. Nr. 60. 
----_._-- - ------- --- --- ---------:-:---- ------ , 

R o zd z i a ł XXXII. 

Nierząd. 

Art. 203. Kto dopuszcza się czynu nierządne
go względem osoby poniżej lat 15 albo osoby, zupeł
nie lub częściowo pozbawionej zdolności rozpozna
nia znaczenia czynu lub kierowania swem postę
powaniem, 

podlega karze więzienia do lat 10. 

Art. 204. § 1. Kto przemocą, groźbą bez
prawną albo podstępem doprowadza inną osobę do 
poddania się czynowi nierządnemu lub do wykona
nia takiego czynu, 

podlega karze więzienia do lat 10. 
§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzyw

dzonego. 

Art. 205. § 1. Kto przez- nadużycie stosunku 
zależności lub wyzyskanie krytycznego położenia do
prowadza inną osobę do poddania się czynowi nie
rządnemu lub do wykonania takiego czynu, 

podlega karze więzienia do lat 5. 
§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzyw

dzonego. 

Art. 206. Kto spółkuje z krewnym w linji pro
stej, bratem lub siostrą, 

podlega karze więzienia do lat 5. 

Art. 207. Kto z chęci zysku ofiarowuje się 
osobie tej samej płci do czynu nierządnego, 

podlega karze więzienia do lat 3. 

Art. 208. Kto z chęci zysku ułatwia cudzy 
nierząd, 

podlega karze więzienia do lat 5. 

Art. 209. Kto czerpie z cudzego nierządu 
zyski, 

podlega karze więzienia do lat 5. 

Art. 210. Kto nakłania inną osobę do zawodo
wego oddawania się nierządowi, 

podlega karze więzienia do lat 5 i grzywny. 

Art. 211. Kto wywozi z kraju inną osobę w 
celu przeznaczenia jej do uprawiania zawodowego 
nierządu, 

podlega karze więzienia do lat 10 i grzywny. 

Art. 212. Kto dopuszcza się przestępstwa, 
określonego wart. 208 - 211, względem własnej żo
ny, dziecka, pasierba, wnuka, osoby: oddanej pod 
nadzór, w opiekę lub na wychowanIe, albo wzglę
dem nieletniego poniżej lat 21, 

podlega karze więzienia na czas nie krótszy 
od lat 3 i grzywny. 

Art. 213. Kto dopuszcza się czynu nierządne
go publicznie lub w obecności nieletniego poniżej 
lat 15, 

podlega karze aresztu do roku. 

Art. 214. § 1. Kto rozpowszechnia pisma, 
druki, wizerunki lub inne przedmioty, mające cha
rak ter pornograficzny, 

podlega karze aresztu do lat 2. 
§ 2. T ej samej karze podlega, kto w celu roz

powszechnienia takie pisma, druki, wizerunki lub 
przedmioty sporządza, przechowuje lub przewozi. 

R o z d z i a ł XXXIII. 

Sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego. 

Art. 215. § 1. Kto sprowadza niebezpiecień
stwo pożaru, zalewu, zawalenia się budowli albo ka
tastrofy w komunikacji lądowej, wodnej lub po
wietrznej, 

podlega karze więzienia. 
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, 
podlega karze aresztu do roku lub grzywny,,-: 

Art. 216. § 1. Kto sprowadza niebezpieczeń
stwo powszechne dla życia lub zdrowia ludzkiego 
albo w znacznych r,ozmiarach dla mienia przez uży
cie materjałów wybuchowych lub łatwopalnych albo 
gazów, 

podlega karze więzienia. 
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, 
podlega karze aresztu do roku lub grzywny. 

Art. 217. § 1. Kto sprowadza niebezpieczeń
stwo powszechne dla życia lub zdrowia ludzkiego 
albo w znacznych rozmiarach dla mienia: 

a) przez uszkodzenie lub nadużycie urządzeń 
użyteczności publicznej, jako to: urządzeń dostarcza
jących wody, światła, ciepła lub energji, urządzeń 
ochronnych w kopalniach i fabrykach, albo 

b) przez rozszerzanie lub udaremnianie tłumie
nia zarazy ludzkiej, zwierzęcej lub roślinnej, albo 

c) przez inne działania wśród okoliczności 
szczególnie niebezpiecznych, 

podlega karze więzienia. 
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, 
podlega karze aresztu do roku lub grzywny. 

Art. 218. Kto czyni przygotowania do spełnie
nia przestępstwa, określonego wart. 215 § 1, 216 
§ 1, 217 § 1, 

podlega karze więzienia do lat 5. 

Art. 219. § 1. Kto w celu spełnienia prze
stępstwa, określonego wart. 215 § 1, 216 § 1, 217 
§ 1, wchodzi w porozumienie z innemi osobami, 

podlega karze więzienia do lat 5. 
§ 2. Nie podlega karze, kto, wziąwszy udział 

w porozumieniu, doniesie o niem władzy, powołanej 
do ścigania przestępstw, zanim władza dowiedziała 
się o porozumieniu i zanim wynikły jakiekolwiek 
ujemne skutki dla życia ludzkiego lub mienia. Z bez
karnoś ci nie korzysta, kto doprowadził do powsta
nia takiego porozumienia. 

Art. 220. W przypadkach, określonych w 
art. 215 - 219, So, ~ .:1:Il;P. z:tstos ować nadzwyczajne 
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złagodzenie kary lub od kary uwolnić, jeżeli spraw
- ca wlasn em działaniem w całości lub w czę śc i od
wrócił gr,ożące niebezpieczeństwo. 

. Art. 221. Kto, wiedząc o niebezpieczeństwie 
-powszechnem, grożącemżyciu lub zdrowiu ludzkie
mu albo mieniu w znacznych rozmiarach, przeszka
dza działaniu, mającemu na celu zapobieżenie temu 
niebezpieczeństwu, 

podlega karze więzienia do lat 5. 

Art. 222. § 1. Kto bez ~ezwolenia gromadzi 
lub przechowuj~ zapasy broni lub amunicji, albo ma
terjały lub przyrządy wybuchowe, albo inne przed
'miOty, mogące sprowadzić niebezpieczeństwo po
wszechne, 

podlega karze więzienia do lat 3 lub aresztu 
do lat 3. 

§ 2. Tym samym karom podlega, kto bez ze
zwolenia wyrabiamaterjał -lub przyrząd wybuchowy, 
albo inny przedmiot, mogący sprowadzić niebezpie
czeństwo powszechne. 

R o z d z i a ł XXXIV. 

Przestępstwa przeciwko urządzeniom użyteczrwści 
publicznej. 

Art. 223. Kto utrudnia lub uniemożliwia po
wszechne korzystanie z urządzeń użyteczności pu

~ biicznej, przeznaczonych , do komunikacji publicznej 
lub publicznego porozumiewania się, 

podlega karze. więzienia do lat 5 lub aresztu. 

Art. 224. Kto utrudnia lub uniemożliwia pra
~idłowe działanie szpitali, urządzeń użyteczności pu
blicznej, dostarczających wody, światła, ciepła lub 
energji, albo służących do kanalizacji, 
, _ podlega karze więzienia do lat 5 lub aresztu. 

Ro z d z i a ł XXXV. 

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. 

Art. 225. § 1. Kto zabija człowieka, 
podlega karze więzienia na czas. ni~ krótszy 

od lat 5 lub dożywotnio albo karze ŚmlerCl. 
§ 2. Kto zabija pod wpływem silnego wzru

szenia, 
podlega karze więzienia do lat 10. 

Art. 226. Matka, która zabija dziecko w okre
sie porodu pod wpływem jego przebiegu, 

podlega karze więzienia do lat 5. 

Art. 227. Kto zabija człowieka na jego żąda
nie i pod wpływem współcżucia dla niego, , 

podlega karze więzienia do lat 5 lub aresztu. 

Art. 228. Kto namową ' lub przez udzielenie 
pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na 
własne życie, 

- podlega karze więzienia do lat 5. 

Art. 229. Kto zawiera umowę, oddającą loso
wi rozstrzygnięcie pytania, która strona ma odebrać 
sobie życie , 

podlega karze więzienia do lat 5. 

Art. 230. § 1. Kt.o nieumyślnie powoduje 
śmierć człowieka, 

podlega karze więzienia do lat 5. 
§ 2. Jeżeli śmierć wynikła z umyślnego usz

kodzenia ciała, rozstroju zdrowia, spędzenia płodu 
lub porzucenia, określonego wart . 200, sprawca 

podlega karze więzienia do lat 10. 

Art. 231. Kobieta, która płód swój spędza lub 
pozwala na spędzenie go przez inną osobę, 

p odlega karze aresztu do lat 3. 

Art. 232. Kto za zgodą kobiety ciężarnej płód 
jej spędza lub jej przy tern udziela pomocy, 

podlega karze więzienia do lat 5. 

Art. 233. Niema przestępstwa z art. 231 i 232, 
jeżeli zabieg był dokonany przez lekarza i przytem: 

aj był konieczny ze względu na zdrowie ko
biety ciężarnej,albo 

bj ciąża była wynikiem przestępstwa,określo~ 
nego wart. 203, 204, 205 lub 206. 

Art. 234. Kto bez zgody kobiety ciężarnej 
płód jej spędza, 

podlega karze więzienia do lp.t 10. 

Art. 235; ' § 1. Kto: 
aj pozbawia człowieka wzroku, słuchu, mowy, 

zdolności płodzenia, albo 
bj powoduje inne trwałe kalectwo, ciężką cho

robę nieuleczalną, chor.obę zagrażającą życiu,albo 
trwałą chorobę psychiczną lub trwałą niezdolność 
do pracy zawodowej, 

podlega karze więzienia do lat 10. 
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, 
podlega karze więzienia do lat 3. 

Art. 236. ' § 1. Kt.o powoduje: 
aj uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, któ~ 

re nie zagrażają życiu lub zagrażają mu tylko chwi
lowo, a naruszają czynność narządu ciała co naj~ 
mniej na przeciąg dni 20, albo 

bj trwałe zeszpecenie lub trwałe zniekształce~ 
nie ciała, 

podlega karze więzienia do lat 5. 
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, 
podlega karze więzienia do roku lub aresztu 

do roku. 

Art. 237. § 1. Kt.o powoduje uszkodzenie 
ciała lub rozstrój zdrowia inne, niż określone w 
art. 235 i 236, 

podlega karze więzienia do lat 2 lub aresztu 
do lat 2. 

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, 
podlega - karze aresztu do miesięcy 6 lub 

grzywny. 
§ 3. Ściganie przestępstw, określonych w § 1 

j 2, odbywa się z oskarżenia prywatnego. 



1170 Dziennik Ustaw, P .)z, 571. Nr. 60. 

Art. 238. § 1, Kto w pojedynku zabija czło
wieka albo zadaje mu uszkodzenie ciała , 

podlega karze więzienia do lat 5 lub aresztu, 
§ 2, Sekundantów sąd może uwolnić od kary, 

Art. 239. § L Kto uderza człowieka lub w in
ny sposób narusza jego nietykalność cielesn ą , 

podlega karze aresztu do roku lub grzywny, 
§ 2, Jeżeli czyn .został wywołany przez wyzy

wające zachowanie się pokrzywdzonego lub jeżeli 
pokrzywdzony odpowiedział czynem tego samego ro
dzaju - sąd może sprawcę od kary uwolnić , 

§ 3, Ściganie odbywa się z oskarżenia pry
watnego, 

Art. 240. Kto bierze udział w bójce lub w po
biciu człowieka, jeż e li s tąd wynikła śmierć lub usz
kodzenie,określone wart, 235 lub 236, 

podlega karze więzi enia do lat 5, 

Art. 241. Kto, b iorąc udział w bójce lub w po
biciu czlowieka, używa broni, noża lub innego nie
bezpiecznego narzędz ia, 

podlega karze więzienia do lat 2, 

Art. 242. § L Kto naraża życie człowieka na 
bezpośrednie niebezpieczeństwo, 

podlega karze wif( zienia do lat 3, 
§ 2, Jeżeli sprawca ma obowiązek troszczen ia 

się lub nadzoru w stosunku do narażonego na nie 
bezpieczeństwo, 

podlega karze wię z i enia do lat 5, 
§ 3, Jeżeli sprawca d zi ała nieumyślnie, 
podlega karze aresztu do roku lub grzywny, 

Art. 243. § 1, Kto porzuca w położeniu, gro-
żącem bezpośredniem niebezpieczeństwem dla ży
cia, osobę, wzglęaem której maobowią-zek troszcze
nia si ę lub nadzoru, 

podlega karze więzienia do lat 5, 
§ 2, Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, 
podlega karze aresztu do roku. 

Art. 244. Kto bez upoważnienia udziela innej 
osobie trucizny odurzającej, 

podlega karze więzienia do lat 5 lub aresztu. 

Art. 245. § L Kto, będąc dotknięty chorobą 
weneryczną, naraża inną osobę na zarażenie tą 
chorobą, 

podlega karze więzienia do lat 3 lub aresztu 
do lal 3, 

§ 2, Jeżeli sprawcą jesl małżonek pokrzyw
dzonego, ściganie następuj e na wniosek pokrzyw
dzonego, 

Art. 246. Kto znęca się fizycznie lub moralnie 
nad pozostającą w stałym lub przemijającym stosun
ku zależności od sprawcy osobą nieletnią poniżej 
lat 17 lub bezradną, 

podlega karze więzienia do la t 5. 

Art. 247. Kto nie udziela pomocy człowieko
wi, znajdującemu się w położeniu, grożącem bezpo-

średniem niebezpieczeństwem dla życia, mogąc to 
uczynić bez n arażenia siebie lub osób bliskich na 
niebezpieczeństwo ,osobis te, 

podlega karze więzienia do lat 3 lub aresztu 
do lat 3, 

R o z d z i a ł XXXVI. 

Przestępstwa przeciwko wolności, 

Art. 248. § L Kto człowieka pozbawia wol
n03ci, 

podlega karze więzienia do lat 5, 

§ 2, Jeżeli pozbawienie wolności trwało dłu
ze] niż 14 dni albo łączyło się ze szczególnem udrę
czeniem lub z oddaniem we władztwo obcego pań
stwa, albo w innych szczególnie ciężkich przypad
k ach, sprawca 

podlega karze więzienia do lat 10, 

Art. 249. Kto pmvoduje oddanie innej osoby 
w stan niewolnictwa, kto uprawia handel niewolni
kami lub bierze udział w przedsiębi.orstwie, z tern 
związanem, 

podlega karze więzienia na czas nie krótszy 
od lat 5, ' 

Art. 250. Kto grozi innej ,osobie popełnieniem 
zbrodni lub występku na jej szkodę lub szkodę blis
kich, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo spełnienia 
zapowiedzi i grożba może wzbudzić obawę w za
grożonym, 

podlega karze więzienia do lat 2 lub aresztu 
,do lat 2, 

Art. 251. Kto przemocą lub groibą bezprawną 
zmusza inną osobę do działania, zaniechania lub 
znoszenia, 

podlega karze więzienia do lat 2 lub aresztu 
do lat 2. 

Art. 252. § L Kto wdziera się do cudzego 
domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia, przedsię
biorstwa, posiadłości ogrodzonej w związku z mie
szkaniem lub ,ogrodzonej i służącej za miejsce poby
tu, albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca 
takiego nie opuszcza, 

podlega karze aresztu do lat 2 lub grzywny. 

§ 2. Ściganie odbywa się .z oskarżenia pry
watnego. 

R o zd z i a ł XXXVII. 

Naruszenie tajemnicy, 

Art. 253. § 1. Kto bez ucpraw,nienia otwiera 
zamknięte pilsmo, dla niego nie przeznaczone, albo 
przywłaszcza sobie lub niszczy cudzą koresponden", 
cję, zanim adresat się z nią zapoznał, albo przyłącza 
się do prze,wodu, służącego do podawania wiadomo

'ści, albo pods-lępnie uzyskuie nierprzeznaczoną dla 
niego wiadomość telefoniczną lub telegraficzną, 

podlega karze aresztu do lat 2 lub grzywny. 
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§ 2. Kto tak uzyskaną wiadomość ogbsza ,,1-
bo rozgłasza , 

podlega karze aresztu do la t 2 lub grzy wny. 
§ 3. Śc igcl11ie przes tęps tw, określonych VI § 1 

i 2, odbywa się z () skar;~cnja prywatneg'J, a j eżeli 
dotyczy koreslpondencji lub Vli~don:oś ci, prz'cznaczo
'Dych dla władz lub urzr; d6w p a,llst vif owych -- n1 -
'stępuje także na w niose k właśc iwe j vvbc~zy lub 
urzędu . 

Art. 254. § 1. Kto 'wbrew swe:nu obowiąz 
kowi wy jawia pry'-''1a !.ną t ajemnicę, z ktÓtCl z::q::oznC\ ł 
się w związku z wyk onywani:z m svvsgo za 'vvoc1u lub 
,funkcji publicznej, 

podlega karze więzienia do lat 2 lub aresztu 
do lat 2. 

§ 2. Przestęr;stwa t ego dcpuścić się może bk
ie osoba pomocna przy wykonywaniu za,,~!odu lub 
funkcji publicznej. 

§ 3. Niema przestępstwa , j eżel i wyjaVl13Flcy 
tajemnicę czyni to ze względu na uzasadniony inte 
Te,s publiczny lub p rywa tny. 

§ 4. Ściga nie n astępuje na w niosek pokrzyw
dzonego. 

R o z d z i a ł XXXVIII. 

Zniewagi. 

Art. 255. § 1. Kto pomawia inną o sob ę, in
stytucję lub zrzesz enie, choćby nie mające os obo',vo
'ści prawnej, o t akie poslę;:owani e lu,b właściwości, 
które mORą poniżyć je 'Ii"; opinji publicznej lub nara
zić na utratę zaufania potrzebnego dla danego sta
nowiska, zawodu lub rodzaju działalnośc i , 

podlega karze a r esztu do la t 2 i grzywny. 
§ 2. Niema przestęp~ t wa, jcieli za rzut był 

prawdziwy. Jeżeli zarzut uczyn;ony był l"ubJicznie, 
to dowód p,rawdy przeprowadzić wolno tylko wów 
czas, g,dy Siprawca dział ał w obr onie uZEl,sadnionego 
interesu ,publicznq~o lub prywatnego , '1lła :mcgo lub 
cudzego, a nadto dow ód nic dotyc zy okolicznośc i 
życia prywatnego lub rodzinnego. 

§ 3. Wyrok skazujący DJ] CŻY na wniosek 
oskarżyciela ogłosić w czasopi.smach na koszt ska 
zanego. 

§ 4. Ściganie odbywa się z oskarienia pry
watnego. 

§ 5. W razie zniesławienia urzę dnik a, ścig i! 
nie moż,e nastąpić również na wniosek '.vładzy prze
łożonej. 

Art. 256. § 1. Kto obraża godność osob is tą 
innej osoby w jej obecności, albo cho(;by pod jej nie
obecno,ść, lecz publicz,nie lub w zamiarze, aby obra 
za do osoby t e j dotarła , 

podlega karze aresztu do roku lub grzyw ny. 

§ 2. Jeżeli obraz ę wywołało wyzywające za 
chowanie s.ię obrażonego lub j eżeli obrażony odpo~ 
wiedział obrazą wzaiemną lub naruszeniem nietykal
ności cielesnej, 

sąd może sprawcę od kary uwolnić. 

§ 3. Ś::iR::ni e odbywa się z oskarżenia pry
watnc i5,o. 

§ 4. W n z,ie obrazy urzęd.nika z powodu peł
nienia obo"v'lqzków służ,bowych, ściganie może na
stq,;:: ić rÓ'N,~icż na wniosek whd,zy przełożonej. 

R o z cI z i a ł XXXIX. 

Przc§iępstwa przeciwko mienlu, 

Ad. 257. § L Kto zabi era inne j osobie cu
d ze mienie ruc home w celu przywłaszczenia, 

.p.od lsi~a karze więzienia do la t 5. 
§ 2. VI pfzyp::dkach mni ejsze j wagi sąd mo

że zas to sować nad nvy cza jne złagodzenie k a ry, a gdy 
~T·rawca z nędzy zabrał celem nżycia małej warto
ści p rzedmio t p:clw s z.e j pot rzeby - nawet od kary 
uwabić. 

§ 3. J 8 ź eli p rz e stępst'WQ popełniono na szko
d<; osoby najhl:ższ cj , ścif~anie na s t ępuje na wniosek 
p,okrzywdzonego, 

Ad. 258.. K to uiywa przemocy albo grozi 
użyci em natychr::l.Jas tOv:cgo g"vvałtu na osobie , aby 
ulrzymać się w posiadaniu cudzego mienia rucho
mego, zo,brar: '2go k omu innemu v.r celu przywła.sz ~ 
czenia, lub aby uniknąć 'bez:pośredniego pościgu, 

p odlega karze więzienia do lat 10. 

Art. 259. Klo zabiera innej osobie cudze mie
nie ruchome VI celu przywłaszc z enia , używając prze
mocy a lbo grożąc użyciem na tychmiastowego gwałtu 
na osobie albo doprowadzając czlowieka do stanu 
niepr;~ytomn ośc i lub bezbronnośc i, 

podlega k arze więzienia. 

Art 260. Kto uzbraja lub przysposabia statek 
morski , p rzeznaczcl/1 y do dokonania na morzu p r ze
stęps twa z a rt. 259, lub na takim statku przyjmuje 
sIuj;be, 

podlega ka rze więzienia do la t 10. 

Art 261. Kto w celu os i [\I~nięcia dla siebie lub 
inne ,~o korzyści majątkowej przemocą lub groźbą 
utycia l1a t ychmia~, towego gwałtu na osobie zmusza 
in;,- ą ,owbę do rozporządzenia wlasnem lub cudzem 
iTII Cmem, 

p odlega karze więzienia do lat 10. 

Art. 262. § 1. Kto przywłaszcza sobie cudze 
mienie ruchome , 

podlega k arze więzienia do lat 3 lub aresztu 
do lat 3. 

§ 2. K to przywłaszcza sobie powierzone mu 
mienie, 

podlega karze więzienia do lat 5 lub aresztu. 
§ 3. Kto przywłaszcza sobie mienie zn alezione, 
p odlega karze aresztu do miesięcy 6 lub 

grzywny. 

§ 4. Sc:d m0że zas tosować nadzwyczajne zła
godzenie kary lub od kary uwolnić, jeżeli sprawca 
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z nędzy przywłaszczył sobie celem użyc ia małej war
tości przedmiot pierwszej potrzeby. 

§ 5. Jeże li przest ępstwo popełniono na szko
dęosoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek 
pokrzywdzonego. 

Art. 263. § 1. Kto cudze mienie uszkadza al
bo czyni niezdatnem do użytku, 

podlega karze więzienia do lal 2 lub aresztu do 
lat 2. 

§ 2. W przypadkach mniejszej wagi sąd może 
zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. 

§ 3. Jeżeli przestępstwo,określone w § 1, po
pełnione zostało przez użycie ognia, materjałów wy
buchowych lub łatw.opalnych, sprawca 

podlega karze więzienia do laŁ 5. 
§ 4. W przypadkach, określonych w § 1 i 2, 

ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego, jeśli 
nie naruszono interesu publicz~go. 

Art. 264. § 1. Kto w celu osiągnięcia dla sie
bie lub kogo innego korzyści majątkowej doprow.a
dza inną osobę, zapomocą wprowadzenia jej w błąd 
lub wyzyskania błędu, do niekorzystnego rozporzą
dzenia własnem lub cudzem mieniem, 

podlega karze więzienia do lat 5, 
§ 2. W przypadkach mniejszej wagi sąd t:1DŻe 

zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. 
§ 3. Jeżeli przestępstwo popełniono na szkodę 

osoby najbliższ ej , ś ciganie następuje na wniosek po
krzywdzonego. 

Art. 265. Kto bez zamiaru uiszczenia należno
ści wyłudza pożywieni e lub n apój w restauracji, 
mieszkanie w hotelu, mieszkanie lub pożywienie 
w pensjonacie, przejazd koleją lub innym środkiem 
komunikacji, wstęp na przedstawienie , działanie 
automatu lub inne podobne świadczenie,o którem 
wie, że jest płatne, 

podlega karze aresztu do roku lub grzywny. 

Art. 266. Kto w celu osiągnięcia dla siebie lub 
kogo innego korzyści majątkowej doprowadza inną 
osobę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, 
wyzyskując niezdolność tej osoby do należytego poj
mowania przedsiębranego działania, 

. podlega karze więzienia do lat 5 lub aresztu. 

Art. 267. Kto dochodzi z dokumentu pokrytej 
już należności lub dokument taki zbywa, 

podlega karze więzienia do lat 3. 

'Art, 268. Kto, wyzyskując położenie przymu
sowe innej osoby, zawiera z nią umowę, nakładającą 
na nią obowiązek świadczenia majątkowego oczy
wiście niewspółmiernego ze świadczeniem wzajem-
nem, 

podlega karze więzienia do lat 5 lub aresztu. 

Art. 269. Kto, zajmując się na podstawie prze
pisu prawnego lub umowy sprawami majątkowemi 
innej osoby, działa na jej szkod'ę, 

podlega karze więzienia do lat 5. 

Art. 270. § 1. Kto narusza cudze prawo po-
lowania lub rybołówstwa, 

podlega karze aresztu do roku lub grzywny. 
§ 2. Jeżeli sprawca działa zawodowo, 
podlega karze więzienia do lat 2. 

Art. 271. Kto względem właściciela lasu, pola, 
prawa polowania lub rybołówstwa albo osoby, do 
ochrony tychże praw upoważnionej, dopuszcza się 
przemocy lub groźby karalnej w celu przeszkodze
nia wykonywaniu lub ochronie prawa, przytrzymaniu 
na gorącym uczynku naruszającego albo odebraniu 
narzędzi przestępstwa, 

podlega karze więzienia do lat 5 lub aresztu. 

Art. 272. § 1. Kto zabiera innej osobie, przy
właszcza sobie lub uszkadza cudzą rzecz, przedsŁa
wiającą wartość niematerjalną, 

p odlega karze aresztu do lat 2 lub grzywny. 
§ 2. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywat-

nego. 

R o z d z i a ł XL. 

Przestępstwa na szkodę wierzycieli, 

Art. 273, Kto lekkomyślnie przez życie roz
rzutne, grę, zawieranie oczywiście ryzykownych 
umów, zmniejszanie lub obciążanie swego majątku 
pogarsza swoje położenie majątkowe, jeżeli skutkiem 
tego nastąpiła jego niewypłacalność lub ogłoszono ie ':' 
go upadłoś ć, 

podlega karze aresztu do lat 3. 

Art. 274, Kto w celu pokrzywdzenia wierzy
cieli doprowadza do tego, że nastąpiła jego niewy
pł.acalność lub ogłoszono jego upadłość, 

podlega karze więzienia do lat 5. 

Art. 275, Kto w celu pokrzywdzenia wierzy
cieli pogarsza swoje położenie majątkowe przez ży
cie rozrzutne, grę, zmniejszanie lub obciążanie swo
jego majątku, 

podlega karze więzienia do lat 3. 

Art. 276, Kto w celu pokrzywdzenia wierzy
cieli ukrywa przedmioty ma,jątkowe albo zaciąga 
pozorne zobowiązania lub zawiera inne pozorne 
umowy, 

podlega karze więzienia do lat 5. 

Art. 271, Kto w celu pokrzywdzenia wierzy
cieli, nie mogąc zaspokoić wszystkich, spłaca lub za
bezpiecza niektórych tylko, 

podlega karze aresztu do lat 3. 

Art. 278, Kto dopomaga dłużnikowi do popeł
niania przestępstwa, określonego wart. 274, 275, 276 
lub 277, albo choćby bez porozumienia z dłużnikiem 
działa na szkodę jego wierzycieli, 

odpowiada jak dłużnik. 

Art. 279. § 1. Kto wierzycielowi udziela lub 
obiecuje udzielić korzyści majątkowej za działanie 
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na szkodę innych wierzycieli w czasie postępowania 
upadłościowego lub postępowania zmierzającego do 
zapobieżenia upadłości, 

podlega karze więzienia do lat 3. 
§ 2. Tej samej karze podlega wierzyciel, któ

ry w czasie takiego postępowania przyjmuje korzyść 
majątkową za działanie na szkodę innych wierzyc ~8li 
lub takiej korzyści żąda. 

Art. 280. Kto, będąc obowiązany z mocy prze
pisu do prowadzenia księgowości kupieckiej, wcale 
jej nie prowadzi lub prowadzi j ą wadlivv"ie , 

podlega lmrze aresztu do miesięcy 6 lub 
grzywny. 

Art. 281. Kto prowadzi ksi~~owość lwpiecką 
w sposób nie zgodny z prawdą, albo księgi h ,t. dol, u
menty handlowe uszkadz a, ukrywa, przerabia lub 
podrabia, 

podlega karze więzienia do lal 5. 

Art. 282. Kto celem udaremnienia egzekucji 
usuwa, uszkadza, ukrywa, zbywa lub obciąża mienie, 
zajęte lub zagrożone zajęciem, 

podlega karze więzienia do lat 2 lub aresztu do 
lat 2. 

Art. 283. § 1. Kto podstępnie lub z chęci zy
sku , udaremnia przetarg publiczny, albo przyczynia 
się do odsunięcia innej osoby od udziału w takim 
przetargu lub do obniżenia ceny sprzedażnej licyto
wanego mienia, 

podlega karze więzienia do lal 2 i grzywny al
bo aresztu do lat 2 i grzywny. 

§ 2. Tym samym karom pod lega, kto wchodzi 
w porozumienie z inną osobą co do d ziałania przy 
przetargu publicznym, mogącego wyrządzić szkodę 
majątkową wierzycielowi lub dłużnikowi. 

Art. 284. Kto przed właściwą władzą skła da 
niezgodną z prawdą pn:ysięgę , stwierdzającą jego 
stan majątkowy, 

podlega karze więz i e nia do la l 3 lub are sztu 
do lal 3. . 

Art. 285. Osoba , zajmująca s ię na pod~;[awic 
przepisu p rawnego lub um owy sprawami m a ją tk owe
mi innej osoby, odpowi ada za przestępstwa, OKreś lo 
ne w rozdziale ninie jszym, jak właścic ie l mienia. 

R o z d z i a ł XLI. 

Przestępstwa urzędnicze. 

Art. 286. § 1. Urzędnik, który przekraczając 
swą władzę lub nie dopełniając ohowiązku, działa na 
szkodę interesu publicznego lub prywatnego, 

podlega karze więzienia do lat 5. 
§ 2. Jeżeli sprawca działa w celu o:;iągnięcia 

korzyści majątkowej lub ,osobistej dla siebie lub in 
nej osoby, 

podlega karze więzienia do lat 10. 

§ 3. Jeże li sprawca działa nieumyślnie, 
podlega ka rze are sz tu do miesięcy 6. 

Art. 287. § 1. Urzędnik poświadczający nie
prawdę co do okoliczności, mającej znaczenie prawne, 

podlega k a rze więzienia do lat 5. 
§ 2. Jeżeli sprawca działa w celu osiągnięcia 

korzyści maj ątkowej lub osobistej dla siebie lub in-
nej osoby, . 

podlega k arze więzienia do lat 10. 

Art. 288. Urz ędnik, który przez niedbalstwo 
w urzędowaniu pozbawia człowieka wolności, 

podlega karze aresztu do lal 3. 

Art. 289. § 1. Urzędnik ujawniający na szko
dę Państwa tajemnicę urzędową, 

podlega k arze więzienia do lat 5. 
§ 2. Jeżeli sprawca działa w celu osiągnięcia 

korzyści maj ątkowej lub osobistej dla siebie lub in
nej osoby, 

podlega karze więzi. . ." 
§ 3. Jeżeli sprawca L._ 

podlega karze aresztu do mleSlt(l.} 

Art. 290. § 1. Urzędnik, który w związku 
z urzędowaniem przyjmuje dla siebie lub innej ,oso
by korzyść majątkową lub osobistą, albo ich obietni
cę, bądż też takiej korzyści żąda, 

podlega karze więzienia do lal 5. 
§ 2. Jeżeli sprawca uzależnia czynność urzę

dową odohzymania dla siebie lub innej osoby ko
rzyści majątkowej lub osobistej, albo przyjmuje ko 
rzyść taką lub jej obietnicę za czynność, która sprze
ciwia się lub ma się sprzeciwiać ustawie, 

podlega karze więzienia do lat 10. 

Art. 291. Jeżeli urzędnik dopuścił się jakie
gokolwiek przestępstwa podczas urzędowania lub 
w związku z urzędowaniem, 

sąd może wymierzy ć karę wyższą o połowę od 
najwyższego wymiaru kary, przepisanego za dane 
przes t ęps two. 

Art. 292. _Ki:łr 0 111, przewidzianym w rozdziale 
ninie ;s7ym, podlegają, prócz urzędników pows tają 
cych w służbie Państwa lub samorządu, nadto osoby 
wykonywające zlecone czynności w zakresie zarzą 
du pal'lstwowego lub samorządowego, tudzież funk
cjonarjusze wszelkich instytucyj prawa publicznego. 

Art. 293. Kto urzędnika lub inną osobę, wy
mienioną wart. 292, nakłania do popełnienia prze
stępstw, określonych w rozdziale niniejszym,albo 
udziela im pomocy do popełnienia tych przestępstw, 

podlega karze, jako podżegacz lub pomocnik. 

R o z d z i a ł XLII. 

Przepisy końcowe. 

Art. 294. Wykonanie kodeksu karnego poru
cza się Minis trowi Sprawiedliwości. 
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Art. 295. Rozporządzenie nin::: ;Gze ii/chcdzi 
w życie równocześnie z p tzcp:sJmi vrprowadzające 
mi k odeks karny i prawo o w ykrocz eniach- z dn;em 
1 września 1932 r . 

Prezydent Rzec~~yposI1 olite j: l. Mościchi 

Prezes Rady l\1inis t rów : A. Pryslor 

Minister: Wł. Zawadzhi 

Minister Spraw Wewnętrznych : Bronisław Picracki 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zalesili 

Minister Spraw W ojsko"Nych : J. Piłsudski 

M.in,ister Skarb~: Jan Pilsudshi 

Minis k r Sprawie dliwo ś ci: Cz esław Mźcha{owski 

Minister Wyznań R eEgijnych 
i O~w iecen ia PublicZtnego : J. Jędrzejewicz 

Minist er Rolnictw a i RefQrm R olnych : 
Sew. Ludkiewicz 

Minister Przemysłu i Handlu: Zarzycki 

Minister Komunikac ji : K iihn 

MinisŁe," Pracy i Opieki Społeczne j : Hucic,1d 

Minister Poczt i Telegrafó w: Boerner 

572. 

ROZPOHZADlENI.E 
PHEZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dni a 11 lipca 1932 r. 

Prawo o wY!Hoczcniach, 

Na podstawie art. 44 ust. 6 Kons1.ytuc ji i art. 1 
lit. .aJ ustaw y z dnia 17 rr13rca 1932 r. o up o'vvażn ieniu 
Prezyde nta Rzecz yp ospolite j do wydawania rozpo
rząd zeń z mocą usLl'!vy (Dz . U. R P . Nr, 22, poz. 165) 
pos ta nawiam co nast<ipuj e : 

CZĘść OGóLNA. 

Ro zdzia ł 1. 

Art. 1. Wykroczeni em jest czyn z"grożony 
karami zasadniczemi: are sztu do 3 mies ię cy i grzyw
ny do 3000 złotych, albo j edną z ty ch kar. 

Art. 2. P rzcp;sy a rt . l, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 26, 40 § 2, 42 § 3, 54, 55. 56, 57 
§ 2, 58, 91 kodeksu karnego stosuje s i ę równi <:ż d o 
wykroczeń. Przez wyrażen i e sąd należy rozumie ć 
każdą właściwą władzę karzącą . 

Art. 3, Niema o dpowiedzialno ś ci za w yk ro
czenie popełnion e zagra !1lc ą , wyjąwszy przypadki , 
w których usiawy taką odpowiedz ialno ś ć przewi
dują· 

Art. 4. Odl:i ()\v:c d z i alno ś ć za wykroczenie za
chodzi w razie popehi lcnia gD bądź z winy umyślnej, 
bądź nieumyś ln ej, jc;~d i przep is szczególny nie sta
nowi inacze j. 

Art. 5. § 1. Po d żegacz ponosi odpowiedzial
n ość VI granicach swego zamiar u, j eżeli wykroczenie 
z o s ta ło cickoTl 2.11C, a sprav/ca nie miał lat 17, albo nie 
był zdolny do należytego p ojmowania przedslębra
ncgo działan:a lub k ierovlania swem postępowa
n iem, albo pozostawał w stosunk u zależności od pod
ż:;:ga c z a. 

§ 2. Niema odpowiedzialności za usiłowanie 
i pomocnictwo. 

Ad, 6. § 1. Nic ulega odpowiedzialności za 
wykroczenie: 

a j nieletn i. do la t 13 ; 
b) niele tni od la t 13 do lat 17, który wykro

czenie popełn ił b ez r,ozeznania, t. j. nie 
os iągnąwszy rozwoju umysłowego i moral
nego w t akim stopniu, by mógł rozpoznać 
znaczenie czynu i kierować swem postępo
waniem. 

§ 2. DD tych nieletnich władza karząca sto
suje, jako środek wychowawczy, upomnienie oraz 
oddanie pod dozór odpowi edzialny rodzicom lub in
nym osobom, maj ącym pieczę nad niele inim. 

§ 3. Do nieI.d niego od lal 13 do lat 17, który 
popełn ił w ykroc zenie z rozeznaniem, władza karzą
ca może również zastosować zamiast kary upomnie
n ie oraz oddanie p od dozór odpowiedzialny, jeżeli 
niele tni nie pope łnił w ciągu os tatniego roku wykro
czenia z tych samych pobudek lub tego s.amego ro
dzaju. 

Art. 7, Kare aresz tu wymierza się w dniach, 
t ygodnia ch i miesiącach i co najmniej na przeciąg 
jednego dnia. 

ll!.~r.t. 8. § 1. G rzywny nie wymIerza się po
n iże j l złote go. 

§ 2. Jeżeli przepis szczególny nie określa wy
miaru grzywny lub rodzaju grożącej kary, wymierza 
się karę grzywny do 200 złotych. 

§ 3. Jeż eli wykroczenia, za które grozi wy
łąc znie kara aresztu, dopuszczono się z chęci zysku, 
wymierza się dodatkowo grzywnę do 100 złotych. 

Art. 9. Jeżeli za wykroczenie grozi wyłącznie 
k ara aresztu, można w przypadkach zasługujących 
na szczególne uwz glę dni enie zastosować nadzwy
czajne łagodzenie kary przez wymierzenie grzywny 
zamiast a resztu. 

Art. 10. § 1. W razie nieściągalności grzyw
ny lub w razie gdyby jej ściągnięcie narażało skaza
n ego na ruinę maj ątkową, karę tę zamienia się na 
areszt, przyjmując dzień aresztu za równoważnik 
grzywny od 1 do 50 zło tych. 

§ 2. Areszt zastępczy nie może trwać krócej 
niż jeden dz ień i dłuż ej niż najwyższy wymiar kary 
aresztu przewidzianego za dane wykroczenie, a gdy 
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