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Art. 327. § 1. ' ,Lołnierz, który, będąc w służbie lub po
wyzna,c leniu gó do służby, wprawia się w stan niezdolności
do pełnienia obowiązków służbowych, '
,/,
podlega karze pQzbaw·i,e rua wolności do lat 3.
,
§ 2. Sciganie następuje na wniosek do~ódcy jednostki.

.,

R (') z d z i a ł

,

~

XLIII.

Przestępstwa
.
I .

przeciwko mieniu wojskowemu.
.
. ,
J\:rt. 328. § 1. Zołnierz, który samowolnie dysponuje
przedmiotem swegG osobistego wyposażenia, w szczegól, tIlości przedmiot taki zbywa,. zastawia lub go użycza inpej osobie,
'
podlega karze pozbawienIa wolnosci do lat 2.
§ 2. Sciganie następuje ,na wnio~ek dowódcy jedp.ostki.
, :ArL 329~ § 1. Zomierz, który samowolnie dysponuje
; I;)roni4 lub innym środkiem walki, '
1..,
'
.

podlega karze pozbawienia wolności od 6 mjesię~
ey do lal 5.
;
§ 2. Zołnierz, który sal!l()wolnie zabiera broń wojskową lub inny środek walki,
podlega karze pozbawienia wolności od roku' do ,
lat 10, '
Art. 330. § 1. Zołnierz, który sa}powolnie używa 'Wojskowego sta,tku powietrznego lul{ wodnega dla celu nie maJącego związku ze służbą,
I ,
podlega karze pozbawienia YJolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega żółnierz, który samowofnie używa wojskowego pojazdu mechanicznego z uszczerbkiem dla interesów służby lub w celu osiągnięcia ' korzyści
majątkowej.
'
. '1
Art. 331. 1:ołnierz, który , nieumyśłńie dopuszcza do utra- (.
ty posiadanej broni służbowe j,
podlega karze pozbawienia wolności ,do lat . 3. ,
Przewodniczący

Sekretarz Rady

Rady

Państwa:

Państwa:
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USTAWA

z dnia 1!f} kwietnia
1969 r.
,
Przepi~y wprowadzające l'~ekskarDYr _
Rozd ,ział

l.

Przepis:y ' ogólne.
,

,

"~ :Art. -I. - Kodeks karny "wchodzi w . żyCie z dniem -1 styl zbia 19'70 r.
Art. II. § f. Z dniem wejścia w życie Kodeksu karnego

4} przepisó'w rozporządzenia

Prezydenta Rzeczypospon'l'et
z dnia 27 czerw~a 1934 r. -:- ' Kodeks handlowy (Dz. U.
Nr 57, poz. 5(2);
5f ustaWY z. drtIa28 ' kwi etnia 1936 r.
Prawo czeko.we
(Oz, U. Nt 37, poz. 283).

tracą moc wszelkie przepisy dotyczące przedmiotów w tym
Art. VL Uchyla się:
,
kodeksie u~ormowanych, chyba że przepisy poniższe stano1y dekret ,z dnia 13 stycznia 1945 r. o wycofaniu z obiegu
wią inaczej;
na terytorium Państwa Polskiego waluty Związku So§ 2. W szczególności tracą, moc przepisy wymienione •
cjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. Nz:, 2,
w artykułach poniższych.
poz. 5);
. Art. III. Ilekroć niniejsza ustawa wymienia przepisy do2) dekret z dnia lO sierpnia 1945 r; o rejestracji pracowtychczasowe, nale±y przez to rozumieć przepisy z uwzględ
ników służby zdrowia , (Dz. U. Nr 43, poz. 235); ,
nieniem wszystkich' zmian i uzupełnień wprowadzonych
3)
dekret z dnia 22 stycznia 1946 r. o odpowiedzialnośc.i
przed dniem, ~ejŚcia w życie tej ustawy. '
za klęskę wrześniową i faszyzację życia państw<?wego
Art. IV., Uchyla się:
"
,
tDZ • .vi Nr 5, poz. 46}; ,
,
, l :1) Kodeks karny 1"ozporządzenie Prezydenta Rzeczypo4) dekret z dnia 13 czerwca 1946 r. o. przestęj:}stwij.ch szczespolitej z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. Nr 60, poz, 571);
gólnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa
2) przepisy wprowadzające Kodeks karny i Prawo o wy(Dz. U. Nr 30, poz. 192);
,
krocz'e niach - rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospo5) dekret z dnia 5 września 1946 r. o rejestracji i przymu- '
litej z dnia 11 lipca 1932. r. (Dz. U. Nr 60. poz. 57'3);
sowym zatrudnieniu fachowych sił technicznych z dzi€3) Kodeks karny Wojska Polskieg,o - dekret z dnia
dziny budownictwa na rzecz odbudowy kraju (Dz. U.
23 września 1944 r,; (Dz. U. z 1957 r. Nr 22, po'z. 107);
Nr 47"poz. 266);
; , ~) przepisy wprowadzające Kodeks karny Wojska Polskie6) dekret z dnia 22 października 1947 r. o przepadku ma~ ,
go ~ dekret z dnia 23 września 1944 r. (Dz. U. _z 1957 , r.
jątku (Dz. U. Nr 65,~ poz. 390);
.
Nr 22, poz. 108).
7) dekret z dnia 25 października 194a r. o odtworzen!u ,·,
~rt. V. § 1. Uchyla się wydane przed dniem 5 wrzei uporządkowaniu wojskowej ewidencji rezerw osobo, ~Dia 1939 r. ,ustawy szczególne oraz .inne akty prawne z mo-wych (Dz. U. Nr 50, poz. 390};
eą ustawy, zawierające przepisy przewidujące odpowiedzial8) dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. (); ochro,n ie wolności
,ność karną za pr~estępstwa.
'
sumienia i wyznania (Dz. U. Nr 45, poz. 334);
' § 2. Przepis § 1 nie ma zastosowania do:
. 9) dekret z dnia 26 października 1949 r. o ochronie tajemI) rozporządzen!a Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
nicy państwowej i służbowej (Dz. U. Nr 55, poz. 43'1~ ;
22 marca 1928 r. o dozorze nad artykułami żywności 10) dekret z dnia 4 marca 1953 r. o wzmożeniu walki z proi przedmiotami użytku (Dz. U. Nr 36, poz. 343);
dukcją, złej jakości IDz. U. Nr 16. poz. 63};
2) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospo.lite j z dnia
11) ustawę z dnia 29 maja 1957 T.O warunkowym zwolnie22 marca 1928 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 1932r.
niu osób odbywających karę pozbawienia wolności
Nr 42,. poz •. 417h
(Dl. U. z 1961 r. Nr 58. poz. 321);
3) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
12) ustawę z dnia 18 czerwca 1959 r, o odpowiedzialności
"
22 marca ,1928 r. o badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa
karnej za przestEWstwa , przeciw własności społecznej ,(Dz. U. z 1933 r. ~r 60, poz. 454);
U. Nr 36, poz. 228).
'

'.
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Art. X. ' § 1. Kto przerywa lub uszkadza kabel' podmorski albo naru~za przepisy obowiązujące przy zakładaniu lub
Zmiany w pr~epis!lch obowiflzujących.
naprawie takieg.o ,kabla.
podlega karze pozbawienia wolności do Jal 5.
Ar,t .-VIt. Uchyla się:,
§ 2. Kto bezprawn,ie usuwa ze statku olej lub inną sub~ l) art. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1944 r. o przejęciu niestancję i zanieczyszcza przez to' powierzchnię morza w strekJ óry.ch lasów na własność Skarbu Państwa (Dz. U. ' fie zakazanej,
., Nr 15, poz. '82);
podlega karze pozbawienia wolności do lat 2 albo karze
2) art. 8 i 10 dekretu z ,dnia 2 sierpnia 1945 r. o urzędach
grzywny.
zatrudnienia (Dz. U. Nr 30, poz. 182)';
Art; XI. Kto uzbraja ' lub przysposabia stat-ek morski
3), art, 9, ustawy z' dnia 3 stycznia 1946
o przejęciu na
prźeznaczony
do dokonania na morzu rabunku lub na takfm
, własność Państwa podstawowych' gałęzi gospodarki nastatku przyjmuje służbę,
.1
rodowej (Dz. U. ,Nr 3, 'poz. 17);
podlega karze poz,bawienia wolności Dd roku do lat 10.
4) art. 11 dekretu z dnia 8 mllrca 1946 r. o majątkach
opuszczonych i "poniemieckich lDz. U. Nr 13, poz. 87); ,
R o z d z i a ł III.
5) ,art. 16 i 38-40 dekretu z dnia 6 września 1946 r. o ustroJU rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych
Przepisy przejściowe ł końcowe.
, j byłego Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. Nr 49, poz .
./
.
, 279);
.
'
, "
Art. xn. § 1. Jeżeli obowiązujące przepisy P9wołują
.6) art. 10 'dekretu z dpia 15 listopada 1946 r. o zajęciu masię na uchylo,n e przepisy Kodeksu karnego z 1932' r. lub na
jątku państw pozostających z Państwem Polskim w stanie wojny w latach 1939-1945 i majątku osób prawr uchylone przepisy ustawy szczególnej albo odsyłają ogólnie
nych f obywateli tych pańs tw (HaZ o zarząciz ~e przy- do przepisów prawa karnego, stosuje się w tym zakresie
odpowiednio przepisy Kodeksu karnego.
.'
musowym nad tymi mąjątkami (Dz. U. Nr 62" poz. 342);
. § 2. W razie wątpliwości ; czy ma być stos~wane prawo
1) ,.art. 7 dekretu z dnia 5 września 1947 r. o przejściu na
dotychczasowe czy K-ode ks kani y, stosuje się Kodeks karny.
, własność Państwa mienia pozostałego po osobach prze" ._, ~iedlonych do ZSRR ' (Dz. U. Nr 59, poz. 318);
~Art. · XIII. Przy stosowaniu utrzymanych w mocy prze" 81 .art: 1"2 ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o przej ę ciu przez
pisów karnych:
. P aństwo dóbr martwe1 ręki, poręczeniu proboszc:zom po' 1) zamiaśt przewidzianych w prze pisach 'dotychczasowych , .
siadanijl gospodarstw rolnych i utworzeniu Fund:uszu
kar aresztu ' i więzienia. wymierza się kani pozbawienia
Kościelnego (Dz. U. Nr 9, poz. 87);
.'
'W'O lności; art. 32 Kodeksu ' karnego st-o,s uje sięodpo'. 9) art.. 13 i 14 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o przejęciu
wiednio;
,
.
aptek na własnqść Pańshva (Dz. U. Nr 1, poz. 1}i
2) zamiast kary więzienia dożywotniego wYmierza się ka. ~O) art. 12 ,dekretu z dnia 6 września 1951 r. o ochronie
rę 25 lat pozbawienia wo'lności;
i uregbllowaniu własności osadniczych ' gospodarstw
3)
karę grzywny wymierza się 'w granicach i na zasadach
chłopskich na obszarze Ziem Odzyskanych (Dz. U. Nr 46,
określcmych wart. 36
i 37 Kodeksu karnego;
poz. 340);
4)
zamiast
kar
dodatkowych:"
utraty praw publicznych,
1-1) art. 30 dekretu z dnia 23 marca , 1956 r. o ochronie grautraty obywatelskich 'p raw honorowyc h, utraty prawa
nic państwowych (Dz. U. Nr 9, poz. 51h
wykonywania zawodu, utraty praw rodzicielskich lub
12) art. 3-5 ustawy z dnia 27 kwietnia 1956 r. o warunopiekuńczych, .przepadku
przedmiotów majątkowych
kach dopuszczalności przerywania ' ciąży (Dz. U. Nr 12,
'i narzędzi, ogłoszenia wyroku w pismach ' i przepadku
poz. 61);
,
majątku, stosuje się odpowiednio kary dodatkowe prze13) lirt. 1.....:...6, 8-11, 16 oraz 18-20 ustawy z dnia 13 lipca
widziane w Kodeksie karnym.
1957 r. o zwalczaniu spekulacji i ochronie interesów nabywców oraz produc:entów rolnych w obrocie hiilld1oArt. XIV. § 1. W ' sprawach, zakończonych prawomoc.
wyro (Dz. U. Nr 39, poz. Wi);
nym . wyrokiem, w których" kara nie zo~tała wykonana:
,~4)-art~ 1 i 2 ustawy z dnia 21 styczn~a .1958 r. o wzmoże
1) karę śmierci, zastosowaną do osoby wymienionej VI
.
niu ochrony mienia społecznego przed szkodami wyniart. 31 KoĆlek~u karnego, 'z amienia się na karę 25 lat
kającymi z przestępstwa (Dz. U. Nr 4, poz. 11);
pozbawienia wolności;
15) art. 1--4 ustaWy z dni~ 22 , maja 1958 r. o zaostrzeniu
2) karę więzienia dożywotniego zamienia się "- na karę
odpowiedzialnośCi karnej za / chuligąństwo (Dz. U. Nr 34,
25 lat pozbawienia ' wolności;
poz. 152);
3) w wypadkach ' określonych w pkt 1 i 2 zalic,za się ska.. '
art. 22-211 i 29-31 ustawy ' z dnia 10 grudnia 1959 r •.
zanemu na poczet kary okre's dotychcźasowego pozba,o zwalczaniu 'alkoholizmu (Dz. U. Nr 69, poz. 434h
wienia wolności; .
"
.
art. 34 ustawy z dnia 14 ',czerwca 1960 r. o zagospoda4) jeżeli według nowej ustawy czy~objęty wyrokiem zarowaniu lasów i nieużytków nie stanowiących własności
grożony jest karą, której górna granica jest niższa od
Państwa oraz niektórych lasów i nieużytków państwokary orzeczonej, ' wymierzoną karę łagodzi . się do górnewych (Dz. U. Nr 29, poz. 166).
I
go ustawowego zagrożenia przewidzianego za taki c;zyn
w nowej ustawie;
,
',. Art. VIII. Ktopa'woduje o'ddanie innej osoby w §ian
5) orzeczona kara dodatkowa pozostaje w mocy, chociaż
p.iewolnictwa albo uprawia handel niewolnikami,
by kodeks karny nie przewidywał możliwości jej za... podlega karze pozbawienia wolności ńa czas niekrótstosowania w danym wypadku; art. 89 Kodeksu karnego
szy od lat 3.
.
,-...........
stosuje się odpowiednio;
.
:Art. IX. § 1. Kto dostarcza, zwabia . lub uprowadza w
6) jeżeli skazany, któremu nakazano na podstawie art. 43 ·
celu uprawiania nierządu inną osobę, nawet za jej zgodą,
Kodeksu karnego z 1932 r. wykonywanie pracy na rapodlega karze' pozbawienia wolności na czas nie krótszy
chunek grzywny" uporczyw.ie , wzdraga się wykonywać
od lat 3.
.
taką pracę, sąd' przy zamian ie przypadającej skazfłnE!mu
do uiszczenia grzywny ' na zastępczą karę 'pozbawienia
~ ' 2. Tej samej karze podlega, 'kto uprawia handel kowolności stosuj,e odpowiednio ·art. 37 Kodeksu karnego; ,
bietami, 'nawet za. ich zgodą, albo dziećmi.
II.

~
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I § , 4. W sprawach określonych w § 1-3, jeżeiii' postępo
orzeczone kar,y wic}zienia i ' aresz,tu wykonuje się jako
pozbawienia wolnośCi przewidziarrą w kodeksie wanie nie ' jest uregulowane innymi przepisami, olzeka ' na "
ka r nym; jeżeli żołnierza - sko'żario na karę aresztu, o któ- ,posied,z eniu sąd właściwy do wykonania kary; ' na pe,sta- .' ~,
'
rej mowa wart. 38 '1 (odeksu karneg'o Wojska "-Polskie- nowienie przysługuje ' ulżalenie.
go Ż t944 'r., wykonuje się ją jako karę aresztu wojskoArt: XV. § 1,,"'W trybie oskarżenia prywatnego ! ~a "
wego, określoną wart. 293 Kodeksu karnego;
wniosek są ścigane przestępst~a;cQ d~o któryGh takiego
kara -aresztu domowego podlega wykonaniu;
oskarżenia lub wnios,ktt wymaga Kodeks kamy albo' co d'p' .
do osób, którym wykonanie·'kary warunkowo zawieszo- lqórycn , ustawyszczeg6łne zawierają lub zawierały p'rzepis~
no, stosuje się odpowiednio art. 75-79 Kodeksu karo takim trybie ścigania.,
, .'
~~go;
,
,
§ 2. Sprawa, wszczęta przed dniem ' wejŚCia w życie 'nk ,
- 'Q) do osób . warunkowo zwolnionych _na pódstawie ustawy I niejszej ustawy przez właści.wego według.' do.tychczasówycli '
z dria 29 maja 1957 r. o ' warunkowym zwolnieniu osób przepisóyv oskarżyciela, ' toczy, si' do końca w tym samym. '.odbywających karę - pozbawienia wolności
(Dz. ' tJ~ trybie.
,
I,
, \
:,,;'"
z 961 r, Nr 58, poz. 321), ja\' również do osób odbyArt. , XVI. Rada Ministrów może w drodze uchwały ,- _""
wających kary pozbawienia - ,wolności; stosuje się odposzt:zegółowo ok!:eślić zakres wiadomości, dokumentów " lub '.'wiednio przepisy Kodeksu karnego o warunkowym innych przedmiot6\V' jako, stanowiących tajemnicę państWo.- '
~
'
, ' ,
I',
prz,e 'd terminowym zwolńieniu;
,
II) ' stosuje 'się przep'l sy Kodeksu karnego' o przedawnien.iu: .
Art.
xvn.
Jeżeli
I<;odeks
karny
lup
niniejsza
'
ustawa
-,
/
p~ewidują wydanie p~zepisów slczEw6lnych lub wykonafw- ' , ,t,
§ 2._ W sprawach zakończonych prawomocnym wyroczy~h, s~osuje się do chwili wydania' tych ,przepisów prz~;"
llem stosuje si~ptzepisy ' Kodeksu karnego o zatarciu ska- pisy dotychczasower · chybaże pozostają one w ~przeczn.ośd ,
hnia.
/
'z pnepisami Kodeksu ' karnego lub .niniejszej uŚtawy.'
\
Art. xvnt. Ustaw-a wchod~i wżycie z dniem 1 sty~'z';
• '§ ,3. Do osób określonych wart. 60 Kodeksu karnego '
nia ,1970 r, '
,
,'
'przepis art. ~ § 1 Kodeksu karnego niema zastosowania do
Przewodniczący Rady_Państw~: M. \ Spychalski,
, ' k.odków przewidzianych w rozdziale VlII Kodeksu karńego.
Sekretarz Rady Państwa: J. ' łforodeclti
,

.

\

,

-,')

karę

"
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USTAWA' ''''

z dnia 1'9 kwietn.ioa 1969 r.
Kodeks
DZIAŁ

postępowania

karnego.

/ § 3.

I

Nie dających się usunąć wątpliwości ~i~ , wolno '
na nieko.rzyść o~karżonego;

, rO'Zstrzygać

"

Przepisy

..

wstępne. ,

'A rt 1. Postępowanie karne w sprawach należącyC11 do
właściwości sądów toczy się według przepisów niniejszego
kodeksu.,
Art. 2._ § L, Przepisy nmlejSzego kodeksu mają na cęlu
taki~ ukształtowanie ppstępowania kamego, aby:
l) sprawca

,-j

został wykryty i p.ociągnięty do
-karnej, a osoba nieWInna nie ponio-

przestępstwa

odpowiedzialności

sła tej o<;lpowiedzialnośd,
. 2) pod~tawę -Wszelkich rozstrzygnięć sta~owiły ustaleni~a
fa~tyczne :odpowiadające prawdzie,
_ 8) przez traf.ne zastosowanie środków przewidzianych w
, prawie karnym oraz' ujawnienie okoliczno.ści sprzyjają

cych popełnieniu pr,zestę'pstwa .osiągnięte zostały zadania postępowania karnego !)lie :~ylkow zwalczaniu' prze( stępstw, lecz również w zapobieganiu im Maz w umacnianiu poszanowani.a prawa' i ' iasad _ \Yspół~ycia społecz
iJlego. ,

/

Postępowanie
społecznego. '

§ 2.

bika

karne odbywa

się zud:tiałem ,

czyn-

Art. 3. § , 1. Organy , prowadzące , postępowanie karne są
oraz' uwzględniać okolic21110ści przemawiające Zarówno na korż.yść, jak i na niekorzyść oskarżomego. '
.
,
-,

,

obowią~ne , badać

f

§ 1. Sędziowie oizekaj~ ną podstawie swegó '
wysnutego z ' przeprowadzenych' c dowodów •
i opartego na ich swobodnej ocenie; z uwzglęgnieniem . wskazań wiedzy oraz doświadczenia życiowego.
' c
§ 2. Prawomocne rozstrzygnięcia sądu kształtujące prawo albo stosunek prawny są jednak wiążące.
'
,
Art.~. §, l.Óska:rży~1el publiczmy ma obowiązek ws~~zą~,~
postępowanie o przestępstwo ścigane z urzędu; ten sam obo;wiązek dotyczy organów MilicJi Oby~atelskiej. ;, '
§ 2. Oskarżyciel powinien wyjednać zezwol~nie na ści
ganie. określonej osoby, jeżeli 7;ezworenia takiego wymaga : , .
szczególny przepis ustawy.
,
.
.
§ 3. W sprawach o przestępstwa ŚCigane na wmosek "
wszczyna się póstępowanie ' w razie , złożeni·a wniosku; postępowanie toczy się w6wczas z urzędu.
'
§, 4. W , tazie złożenia wniosku o ściganie niektórych',
tylko sprawc6wprzestępstwa oskarżyciel publiczny jest o,b o- ' ,
wiązany , róWnież dó ' ściga,nia' współsprawców, podżegac'zy, '
pomocników oraz innych osób, których przestępstwo. P9~o
staje w ' ścisłym związku z przestępstwem spra;wcy wskaZilneg'o we wniosku, o czym należy uprzedzić osobę zgła,sźającą
wniosek. Przepisu tego nie stosuje się do najbliższych osoby
zgłaS2:ającej wniosek.
Art. 6. Sąd wszczyna postępowanie na żą~ani~_ upraw~
nioneg() oskarżyciela.
i
Art. 7. § 1. Milicja Obywatelsk-a w zakresie postępo
wania k~lfnego wykonuje polecenY.' sądu i prokuratora oraZ , '
prowadzi, pod nadzorem prokuratora postępowanie przygotowawcze.
,,' '

, Art. 4.

prźekona-nia

§ 2. Osk'ationego nie uważa się za winnego, d()póki nie
liostanie mu '1,ldowodniona wipa w trybie przewidzianym w
lliiniej~ym kodeksie.
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