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Wyrok SA w Krakowie z dnia 21 marca 2001 r., II AKa 28/01, KZS 2001, z. 4, 
poz. 27 

Handluje bronią, amunicją bądź materiałami wybuchowymi, kto w jakikolwiek sposób, 
także jednorazowo, dokonuje obrotu tymi towarami. 

Postanowienie SN z dnia 9 listopada 2001 r., V KKN 273/01, Prok. i Pr.-wkł. 
2002, nr 4, poz. 5 

Typ przestępstwa określonego w art. 263 § 2 kk jest typem szczególnym w tym sensie, 
że ustawodawca kryminalizuje tu określony stan (posiadanie broni) pomimo braku 
indywidualnej decyzji administracyjnej o określonej treści (zezwolenie na posiadanie broni). 
Aby ustalić, czy sprawca swoim zachowaniem wyczerpuje znamiona przestępstwa, wystarczy 
stwierdzenie tych dwóch okoliczności. Nie jest zaś rzeczą sądu ingerowanie w zagadnienie 

istnienia bądź nieistnienia podstaw prawnych do wydania stosownej decyzji 
administracyjnej, ani też badanie jej słuszności. 

Postanowienie SN z dnia 22 stycznia 2003 r., I KZP 46/02, Prok. i Pr.-wkł. 
2003, nr 3, poz. 10 

Bronią palną, o której mowa w art. 263 § 2 k.k., będą takie przedmioty, które są 
uznawane za broń palną przez stosowne przepisy ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i 
amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549 ze zm.) 

Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 29 stycznia 2004 r., I KZP 39/03, OSNKW 

2004, nr 2, poz. 13 
Broń gazowa jest bronią palną zarówno w rozumieniu art. 263 § 2 k.k., jak i art. 280 § 2 

k.k. 
Wyrok SN z dnia 21 stycznia 2009 r., II KK 197/08, Biul. PK 2009, nr 3, s. 13 

Odrzucić należy tożsamość rozumienia (...) zwrotu (posiadanie) na gruncie szeroko 
rozumianego prawa karnego i cywilnego. Nie do przyjęcia bowiem w prawie karnym byłaby 
choćby definicja "dzierżenia" wynikająca z art. 338 k.c. - nie będącego przecież posiadaniem 
(osoba faktycznie władająca rzeczą, czy to w swoim imieniu, czy za kogoś innego, bez 
wątpienia prawie zawsze będzie w prawie karnym postrzegana jako posiadacz). Tak więc 
przyjąć należy, że analizowany zwrot nie tylko nie posiada na gruncie norm prawa karnego 
definicji legalnej (tak jak ma to miejsce w art. 336 k.c.), ale również nie jest to zwrot, 
którego znaczenie w języku prawniczym byłoby jednoznaczne - wystarczy tu przypomnieć 
wskazane różnice pomiędzy znaczeniem cywilistycznym i karnoprawnym tego terminu. 

Z uzasadnienia: 
Szczególną uwagę należy tu zwrócić na przepis sankcjonujący posiadanie bez zezwolenia 

broni palnej - art. 263 § 2 k.k. Na gruncie tego przepisu nie budzi przecież wątpliwości, że 
samo wręczenie takiej broni przez jej posiadacza innej osobie, wyłącznie w celu oddania 

przez nią strzału, nie przenosi na nią posiadania tej broni. W przeciwnej sytuacji, ze 
strzelnic, dla celów sportowych czy rekreacyjnych, mogłyby korzystać wyłącznie osoby 
mające zezwolenie na posiadanie broni palnej. 

Na powyższym przykładzie jasno rysuje się obraz tego, że zbiory zachowań obejmujące 

używanie i posiadanie przedmiotu objętego ustawowym zakazem posiadania nie pokrywają 
się. W tej sytuacji stwierdzić należy, że zwrot "ma" ("posiada") nie jest synonimem 
określenia "używa". Posiadanie jest z pewnością zwrotem znaczeniowo szerszym, ale 
jednocześnie nie jest tak, że każde używanie wiąże się z posiadaniem rzeczy. 

Zobacz: 
Art. 9-33 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. 
poz. 576 z późn. zm.). 



 


