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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 30. posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2008 r. ustawę

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych
innych ustaw.

Łączę wyrazy szacunku

(-) Bronisław Komorowski



USTAWA

z dnia 5 grudnia 2008 r.

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1.

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z
późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 400 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu:

„§ 2. Przepis § 1 stosuje się również w sprawach o wykroczenia popełnione przez
żołnierzy w czynnej służbie wojskowej.”;

2) w art. 647:
a) w § 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) żołnierzy w czynnej służbie wojskowej o przestępstwa:

a) określone w rozdziałach XXXIX–XLIV Kodeksu karnego,

b) popełnione przeciwko organowi wojskowemu lub innemu żołnierzowi,

c) popełnione podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,
w obrębie obiektu wojskowego lub wyznaczonego miejsca przebywania, na
szkodę wojska lub z naruszeniem obowiązku wynikającego ze służby
wojskowej,

d) popełnione za granicą, podczas użycia lub pobytu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, w rozumieniu ustawy z
dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162,
poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135),

2) pracowników wojska o przestępstwa:
                                                
1) Niniejszą ustawą zmienia się: ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. –

Prawo o ustroju sądów wojskowych, ustawę z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, ustawę z dnia
24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580,
Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514,
Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48,
poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169,
poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708
i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64,
poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128,
poz. 903 oraz z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686 , Nr 123, poz. 802, Nr 182,
poz. 1133, Nr 208, poz. 1308 i Nr 214, poz. 1344.
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a) określone w art. 356-363 Kodeksu karnego w związku z art. 317 § 2 tego
kodeksu,

b) popełnione za granicą, podczas użycia lub pobytu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, w rozumieniu ustawy z
dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa.”,

b) dodaje się § 3-5 w brzmieniu:

„§ 3. W razie zwolnienia żołnierza z czynnej służby wojskowej lub ustania
zatrudnienia pracownika w wojsku sprawę, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. b lub d,
oraz – jeżeli przestępstwo nie wiąże się z naruszeniem obowiązku służbowego –
w § 1 pkt 2 lit. b, sąd wojskowy, najpóźniej do dnia rozpoczęcia przewodu
sądowego na rozprawie głównej, może przekazać do rozpoznania sądowi
powszechnemu, jeżeli dobro wymiaru sprawiedliwości temu się nie sprzeciwia.

§ 4. W toku postępowania przygotowawczego uprawnienie określone w § 3
przysługuje odpowiednio prokuratorowi wojskowemu.

§ 5. Na postanowienie w przedmiocie przekazania sprawy w myśl § 3 i 4 przysługuje
zażalenie; zażalenie na postanowienie prokuratora wojskowego rozpoznaje sąd
wojskowy właściwy do rozpoznania sprawy.”;

3) w art. 650 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Przekazanie nie może nastąpić, jeżeli sprawa dotyczy przestępstwa wskazanego w
art. 647 § 1 pkt 1 lit. a lub c lub pkt 2 lit. a oraz w art. 648 pkt 1.”;

4) w art. 668 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Postępując w myśl art. 334 § 2 prokurator wojskowy poucza oskarżonego oraz
pokrzywdzonego niebędącego żołnierzem także o prawie do złożenia wniosku,
o którym mowa w art. 669 § 2 i 2a.”;

5) w art. 669 po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio na wniosek pokrzywdzonego niebędącego
żołnierzem; w wypadku określonym w art. 55 § 1 wniosek dołącza się do aktu
oskarżenia.”;

6) w art. 671:
a) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Udział obrońcy w posiedzeniu sądu wojskowego przeciwko osobom
wymienionym w § 1 jest obowiązkowy również w wypadkach przewidzianych w
art. 339 § 1 pkt 2 i 3.”,

b) uchyla się § 3,

c) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W wypadkach określonych w § 1, 1a i 2 stosuje się odpowiednio art. 81.”.
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Art. 2.

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.3))
art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. W zakresie, trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach zadania
przewidziane dla Policji wykonują w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej oraz w stosunku do żołnierzy Żandarmeria Wojskowa i wojskowe
organy porządkowe.”.

Art. 3.

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1676) w art. 1 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Sądy wojskowe sprawują w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wymiar
sprawiedliwości w sprawach karnych w zakresie przewidzianym w ustawach oraz
orzekają w innych sprawach, jeżeli zostały one przekazane do ich właściwości
odrębnymi ustawami.”.

Art. 4.

W ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz.
765 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 66, poz. 410) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 115 § 1a otrzymuje brzmienie:

„§ 1a. Sądy wojskowe orzekają w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia
skarbowe osób, o których mowa w art. 53 § 36:

1) popełnione podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, w
obrębie obiektu wojskowego lub wyznaczonego miejsca przebywania, na szkodę
wojska lub z naruszeniem obowiązku wynikającego ze służby wojskowej;

2) popełnione za granicą, podczas użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej poza granicami państwa, w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza
granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135).”;

2) w art. 116:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Orzecznictwu wojskowego sądu garnizonowego podlegają także sprawy o
wykroczenia skarbowe popełnione przez osoby, o których mowa w art. 53 § 36, w
zakresie wynikającym z art. 115 § 1a, co nie wyklucza odpowiedzialności
dyscyplinarnej. W wypadku popełnienia wykroczenia skarbowego podlegającego
właściwości sądów wojskowych właściwy dowódca zawiadamia niezwłocznie
prokuratora wojskowego albo wojskowy sąd garnizonowy o wynikach
postępowania dyscyplinarnego i zastosowanych karach dyscyplinarnych. Sprawy
o wykroczenia skarbowe nie przestają podlegać orzecznictwu wojskowego sądu
garnizonowego mimo zwolnienia żołnierza z czynnej służby wojskowej.”,

                                                
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120,

poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 521 i Nr 171, poz. 1065.
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b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. O popełnieniu przez żołnierza w czynnej służbie wojskowej wykroczenia
skarbowego podlegającego właściwości sądów wojskowych zawiadamia się
prokuratora wojskowego. Dotyczy to również wypadku przewidzianego w § 2, ale
tylko w razie odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczenia w terminie
kary grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego.”,

c) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Jeżeli przepisy § 1-4 nie stanowią inaczej, postępowanie w sprawach o
wykroczenia skarbowe podlegające właściwości sądów wojskowych odbywa się
według przepisów niniejszego kodeksu, mających zastosowanie w sprawach
karnych podlegających orzecznictwu sądów wojskowych, które stosuje się
odpowiednio; w szczególności w sprawach o wykroczenia skarbowe stosuje się
odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego o postępowaniu
uproszczonym, z wyjątkiem art. 325b-325d oraz 483.”;

3) w art. 134 w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Żandarmeria Wojskowa – w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia
skarbowe popełnione przez osoby określone w art. 53 § 36, w zakresie podlegającym
właściwości sądów wojskowych;”.

Art. 5.

W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.
U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848) w art. 10 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W sprawach o wykroczenia popełnione przez:

1) żołnierzy w czynnej służbie wojskowej:

a) przeciwko organowi wojskowemu lub innemu żołnierzowi,

b) podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, w obrębie
obiektu wojskowego lub wyznaczonego miejsca przebywania, na szkodę
wojska lub z naruszeniem obowiązku wynikającego ze służby wojskowej,

c) za granicą, podczas użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej poza granicami państwa, w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r.
Nr 210, poz. 2135),

2) żołnierzy sił zbrojnych państw obcych, przebywających na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz członków ich personelu cywilnego, jeżeli
pozostają w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, o ile ustawa lub
umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, nie stanowi
inaczej

– orzekają w pierwszej instancji wojskowe sądy garnizonowe.”.

Art. 6.

W celu wykonania przepisów ustawy Prezes Rady Ministrów może dokonać, w drodze
rozporządzenia, przeniesienia niektórych planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w
tym na wynagrodzenia, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, z
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zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej na rok
2009, a także odpowiednich zmian limitów zatrudnienia.

Art. 7.

Czynności procesowe dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy są skuteczne, jeżeli
dokonano ich z zachowaniem przepisów dotychczasowych.

Art. 8.

Jeżeli na podstawie niniejszej ustawy nastąpiła zmiana właściwości sądu, orzeka sąd
dotychczas właściwy, gdy akt oskarżenia albo wniosek o ukaranie wniesiono przed dniem
wejścia w życie tej ustawy.

Art. 9.

Sprawy, w których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rozpoczęto rozprawę
główną, toczą się do końca postępowania w danej instancji według przepisów
dotychczasowych, jednakże w razie zawieszenia postępowania, odroczenia rozprawy lub
ponownego rozpoznania sprawy albo po zapadnięciu prawomocnego orzeczenia postępowanie
toczy się według przepisów odpowiednio Kodeksu postępowania karnego lub Kodeksu karnego
skarbowego w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 10.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Bronisław KOMOROWSKI
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T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u
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