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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 385 )

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO (Dz. U. Nr
89, poz. 555, z późn. zm.)

Art. 400.
<§ 1.> Jeżeli po rozpoczęciu przewodu sądowego ujawni się, że czyn oskarżonego stanowi

wykroczenie, sąd, nie przekazując sprawy właściwemu sądowi, rozpoznaje ją w tym
samym składzie, stosując w dalszym jej toku przepisy Kodeksu postępowania w
sprawach o wykroczenia.

<§ 2. Przepis § 1 stosuje się również w sprawach o wykroczenia popełnione przez
żołnierzy w czynnej służbie wojskowej.>

Art. 647.
§ 1. Orzecznictwu sądów wojskowych podlegają sprawy:

[1) żołnierzy w czynnej służbie wojskowej o:
a) przestępstwa określone w rozdziałach XXXIX-XLIV Kodeksu karnego,
b) przestępstwa popełnione przeciwko organowi wojskowemu lub innemu
żołnierzowi,

c) przestępstwa popełnione podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków
służbowych, w obrębie obiektu wojskowego lub wyznaczonego miejsca
przebywania, ze szkodą dla wojska lub z naruszeniem obowiązku wynikającego ze
służby wojskowej - z wyjątkiem przestępstw popełnionych na szkodę osoby nie
będącej żołnierzem,

2) pracowników wojska o przestępstwa określone w art. 356-363 Kodeksu karnego w
związku z art. 317 § 2 tego kodeksu,]

<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,
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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:

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.>

3) żołnierzy sił zbrojnych państw obcych, przebywających na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, oraz członków ich personelu cywilnego, o przestępstwa
popełnione w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, chyba że umowa
międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej.

§ 2. Sprawy o przestępstwa wymienione w § 1 nie przestają podlegać orzecznictwu sądów
wojskowych mimo zwolnienia żołnierza z czynnej służby wojskowej lub ustania
zatrudnienia pracownika w wojsku.

<§ 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.>

Art. 650.
§ 1. Jeżeli w sprawie przeciwko dwóm lub więcej oskarżonym sąd wojskowy nie byłby

właściwy do jej rozpoznania w całości bądź ze względu na rodzaj jednego z czynów,
bądź ze względu na osobę jednego z oskarżonych, a dobro wymiaru sprawiedliwości tego
wymaga, sąd wojskowy może rozpoznać sprawę łącznie lub przekazać ją w tym celu
sądowi powszechnemu.

§ 2. W toku postępowania przygotowawczego odpowiednie uprawnienia przysługują
prokuratorowi wojskowemu.

[§ 3. Przekazanie nie może nastąpić, jeżeli sprawa dotyczy przestępstwa wskazanego w art.
647 § 1 pkt 1 lit. a) lub pkt 2 oraz w art. 648 pkt 1.]

<§ 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. Na postanowienie w przedmiocie przekazania sprawy w myśl § 1 i 2 przysługuje
zażalenie. Zażalenie na postanowienie prokuratora rozpoznaje sąd wojskowy właściwy
do rozpoznania sprawy.
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Art. 668.
 § 1. Śledztwo prowadzi się w sprawach o zbrodnie, a w innych sprawach, gdy wymaga tego

waga lub zawiłość sprawy.
[§ 2. Postępując w myśl art. 334 § 2, prokurator wojskowy poucza oskarżonego także o

prawie do złożenia wniosku, o którym mowa w art. 669 § 2.]
<§ 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.>

Art. 669.
§ 1. Ławnikiem nie może być żołnierz mający niższy stopień wojskowy niż oskarżony

pełniący czynną służbę wojskową. Ograniczenia tego nie stosuje się, jeżeli ławnik ma
stopień generała brygady lub kontradmirała.

§ 2.  W sprawie o zbrodnię, na wniosek oskarżonego złożony w terminie 7 dni od doręczenia
mu zawiadomienia prokuratora wojskowego o przesłaniu aktu oskarżenia do sądu
wojskowego z pouczeniem, o którym mowa w art. 668 § 2, prezes tego sądu, jeżeli nie
zachodzi wypadek przewidziany w art. 28 § 3, wyznacza do składu orzekającego zamiast
ławników żołnierzy - ławników sądu powszechnego.

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

§ 3.  Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określi, w
drodze rozporządzenia, sposób postępowania w sprawach związanych z uczestnictwem
ławników sądów powszechnych w składach orzekających sądów wojskowych, o których
mowa w § 2, mając na uwadze konieczność zapewnienia właściwego współdziałania
prezesów sądów wojskowych i powszechnych przy wyznaczaniu ławników do składu
orzekającego.

Art. 671.
§ 1. Udział obrońcy w rozprawie głównej przeciwko żołnierzowi odbywającemu zasadniczą

służbę wojskową albo pełniącemu służbę w charakterze kandydata na żołnierza
zawodowego jest obowiązkowy przed wszystkimi sądami wojskowymi.

<§ 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.>

§ 2. Udział obrońcy w rozprawie głównej przeciwko innemu oskarżonemu niż wymieniony w
§ 1 jest obowiązkowy przed wojskowym sądem okręgowym, jeżeli zachodzi wypadek
przewidziany w art. 654 § 1 pkt 2.

[§ 3. Poza wypadkami określonymi w art. 79 § 1, udział obrońcy w rozprawie apelacyjnej
przed wojskowym sądem okręgowym jest obowiązkowy, jeżeli prezes sądu lub sąd uzna to
za konieczne.]

[§ 4. W wypadkach określonych w § 1-3 stosuje się odpowiednio art. 81.]
<§ 4. W wypadkach określonych w § 1, 1a i 2 stosuje się odpowiednio art. 81.>
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USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. O POLICJI (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn.
zm.)

[Art. 2.
Zadania przewidziane dla Policji wykonują w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
oraz w stosunku do żołnierzy Żandarmeria Wojskowa i wojskowe organy porządkowe, w
trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.]

<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.>

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. – PRAWO O USTROJU SĄDÓW WOJSKOWYCH
(Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1676)

Art. 1.
[§ 1. Sądy wojskowe sprawują w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wymiar

sprawiedliwości w sprawach karnych oraz orzekają w innych sprawach, jeżeli zostały
one przekazane do ich właściwości odrębnymi ustawami.]

<§ 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.>

§ 2. W wypadkach przewidzianych w ustawach sądy wojskowe sprawują wymiar
sprawiedliwości w sprawach karnych w stosunku do osób nienależących do Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

USTAWA 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)

Art. 53
(§ 1-35 pominięto)

§ 36. Żołnierz jest to osoba, która pełni czynną służbę wojskową; przepisy Kodeksu karnego
skarbowego dotyczące żołnierzy stosuje się odpowiednio także do żołnierzy sił zbrojnych
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państw obcych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz członków
ich personelu cywilnego, jeżeli ich przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe
pozostają w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

(§ 37-41pominięto)

Art. 115.
1. W sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe orzekają sądy powszechne

albo sądy wojskowe.
[§ 1a. Sądy wojskowe orzekają w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

osób, o których mowa w art. 53 § 36.]
<§ 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. Sąd rejonowy orzeka w pierwszej instancji, z wyjątkiem spraw przekazanych ustawą do
właściwości innego sądu.

§ 3. W sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych w pierwszej instancji
orzeka:

1) wojskowy sąd garnizonowy;
2) wojskowy sąd okręgowy, gdy chodzi o przestępstwa skarbowe popełnione przez

żołnierzy, o których mowa w art. 654 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania karnego.

Art. 116.
[§ 1. Orzecznictwu wojskowego sądu garnizonowego podlegają także sprawy o wykroczenia

skarbowe popełnione przez osoby, o których mowa w art. 53 § 36, co nie wyklucza
odpowiedzialności dyscyplinarnej. 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.]

<§ 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.>

§ 2. Przepis § 1 nie wyłącza w stosunku do żołnierzy w czynnej służbie wojskowej
postępowania mandatowego na zasadach i w trybie określonych w niniejszym kodeksie, z
tym że w razie odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczenia w terminie kary
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grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego - właściwy do rozpoznania sprawy jest
wojskowy sąd garnizonowy.

[§ 3. O popełnieniu przez żołnierza w czynnej służbie wojskowej wykroczenia skarbowego
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.]

<§ 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.>

§ 4. Wojskowy sąd garnizonowy może odmówić wszczęcia postępowania w sprawie o
wykroczenie skarbowe, a wszczęte umorzyć i sprawę przekazać właściwemu dowódcy z
wnioskiem o wymierzenie kary przewidzianej w wojskowych przepisach dyscyplinarnych,
jeżeli uzna to za wystarczającą reakcję na wykroczenie skarbowe. Przed wniesieniem aktu
oskarżenia uprawnienie to przysługuje prokuratorowi wojskowemu; zażalenie na
postanowienie prokuratora rozpoznaje wojskowy sąd garnizonowy.

[§ 5. Jeżeli przepisy § 1-4 nie stanowią inaczej, postępowanie w sprawach o wykroczenia
skarbowe 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.]

<§ 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.>

Art. 134.
§ 1. Postępowanie przygotowawcze prowadzą także:

1) Straż Graniczna - w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
określone w art. 63-71, art. 85-96 § 1, art. 106e i 106f oraz art. 106h, ujawnione w
zakresie swego działania przez Straż Graniczną;

2)  Policja - w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe ujawnione
w zakresie swego działania przez Policję;

3) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego - w sprawach o przestępstwa skarbowe
ujawnione w zakresie swego działania przez ten organ;

[4)  Żandarmeria Wojskowa - w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia
skarbowe popełnione przez osoby określone w art. 53 § 36;]

<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;>

5)  Centralne Biuro Antykorupcyjne - w sprawach o przestępstwa skarbowe ujawnione
w zakresie swojej właściwości.
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§ 2. Organy określone w § 1 pkt 1-3 zawiadamiają niezwłocznie o prowadzeniu postępowania
przygotowawczego właściwe finansowe organy postępowania przygotowawczego przez
przesłanie odpisu postanowienia o jego wszczęciu, chyba że ograniczą swoje czynności
do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa skarbowego lub wykroczenia
skarbowego oraz przekazania sprawy do dalszego prowadzenia tym organom.

§ 3. Organ określony w § 1 pkt 4 o wszczęciu postępowania przygotowawczego zawiadamia
niezwłocznie właściwego prokuratora wojskowego.

§ 4. W razie zgłoszenia przez sprawcę czynu zabronionego wniosku o zezwolenie na
dobrowolne poddanie się odpowiedzialności i po otrzymaniu przez niego pisemnego
pouczenia o warunkach dopuszczalności tego środka karnego, przekazanie sprawy
właściwemu finansowemu organowi postępowania przygotowawczego jest
obowiązkowe.

§ 5. Przepisy § 1, 2 i 4 stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy organ określony w § 1 pkt 1-
3 jest właściwy do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawie o czyn
zabroniony jako przestępstwo lub wykroczenie określone w przepisach karnych innej
ustawy, który wyczerpuje zarazem znamiona przestępstwa skarbowego lub wykroczenia
skarbowego.

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O
WYKROCZENIA (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848)

Art. 10.
[§ 1. W sprawach o wykroczenia popełnione przez:

1) żołnierzy w czynnej służbie wojskowej,
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.]

<§ 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
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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.>
§ 2. Przepis art. 9 § 2 stosuje się odpowiednio do sądów wojskowych.


