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Wladza panstwowa a posiadanie broni 

przez obywateli na przestrzeni dziej6w 

Broi towarzyszyla czlowiekowi od zarania jego dziejow1, a z czasem 

stala sil oznak< dominacji i wladzy w grupie, nabierala znaczenia symbolicz

nego, swiadczyla o bogactwie i statusie spolecznym jej wlasciciela2. 

Trudno stwierdzic, czy pierwszym okresie starozytnosci istniala jakakol

wiek reglamentacja broni. Nie podaj< tego zadne zachowane do naszych 

czasow przekazy. Kodeks UrNammu, zbior praw z Esznunny czy tez Kodeks 

Hammurabiego zawieraj< jedynie wzmianki o bardziej surowym karaniu 

sprawcow przestlpstw - napadu, uszkodzenia ciala, jezeli sprawca poslugi

wal sil broni<3. W starozytnym Egipcie posiadanie broni bylo zwi<zane 

z zajmowan< pozycj< spoleczn<. Nosili j< zarowno zolnierze wywodz<cy sil 

z Egiptu, jak i cudzoziemscy, tzn. Nubijczycy i Libijczycy w sluzbie faraona4, 

eskorta moznych, kaplanow, urzldnikow i pisarzy sci<gaj<cych podatki. Nie

wolnik posiadal przy sobie tak< broi czy narzldzia, jakie byly mu potrzebne 

do wykonania danej pracy. Chlopa natomiast nie bylo na ni< stac, a poza tym 

nie byla mu do niczego potrzebna. Szereg zachowanych zrodel swiadczy jed

nak o tym, iz czlsto dochodzilo do powstai i zamieszek, a na drogach graso

wali rozbojnicy. 

Pierwsze historyczne wzmianki o zakazie posiadania broni przez okreslo

n< grupl spoleczn< wywodz< sil ze starozytnej Grecji. W Sparcie w V w. p.n.e. 

zabraniano posiadania wszelkiej broni zamieszkuj<cym Polwysep Pelopone

ski helotom, tj. podbitemu przez Spartan ludowi pasterskiemu. Heloci nie 

mieli praw obywatelskich i pelnili funkcje sluzebne, bld<c czlsto niewolnika

mi. Poniewaz cwiczenia wojskowe byly obowi<zkiem wszystkich obywateli, 

1 Por. J. Wolf, Z. Burian, Pradzieje czlowieka, Oficyna Wydawnicza "Multico", Warszawa 

1993. 
2 L.V. Hogg, Encyklopedia uzbrojenia, Bellona, Warszawa 2006, s. 16. 
3 Por. M. Kurylowicz, Prawa antyczne. Wyklady z historii najstarszych praw 8wiata, Wyd. 

UMCS, Lublin 2006, s. 81-83. 
4 S. Domadoni (red.), Czlowiek Egiptu, Swiat Ksi<zki, Warszawa 2000, s. 277. 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

208 Jerzy Kasprzak 

do trudow zycia wojskowego mlodziez spartaisk< przygotowywano w ten 

sposob, iz organizowano ekspedycje cwiczebne na tereny zamieszkale przez 

helotow i na ich osady. Heloci mogli sil bronic jedynie dlugimi pasterskimi 

kijami, a posiadanie broni, nie mowi<c juz o jej uzyciu, karano smierci<5. 

W starozytnej Grecji producenci broni byli osobami bardzo zamoznymi6. 

Jednakze w pewnych miejscach i sytuacjach nie wolno bylo jej posiadac. 

Z tych to czasow pochodzi zwyczaj (przybieraj<cy niekiedy forml zakazow) 

niewnoszenia broni na teren swi<tyni, zawodow sportowych (uczestnicy wy

stlpowali nago, by nie bylo mozliwosci ukrycia w odziezy broni), oficjalnych 

uroczystosci czy tez przedstawiei teatralnych. Zwyczaje te zostaly rowniez 

przyjlte w Rzymie. Do swi<tyni nie mozna bylo wejsc nikomu uzbrojonemu. 

Broni nie mogli rowniez posiadac widzowie wielkich widowisk, szczegolnie 

wyscigow na hipodromie. Broi byla deponowana przed wejsciem, zdarzalo 

sil bowiem, ze kibice poszczegolnych druzyn bior<cych udzial w zawodach 

wszczynali mildzy sob< klotnie i bojki7. Zwyczajowo rowniez broni nie wolno 

bylo wnosic tam, gdzie obradowal rzymski senat. Moze to rodzic pytanie, 

dlaczego zabojcy Juliusza Gajusza Cezara dokonali swego czynu wlasnie 

podczas zebrania senatu w dniu 15 marca 44 r. p.n.e.8 Wedlug niektorych 

koncepcji uznali oni, iz jest to najlepszy moment - Juliusz Cezar nie bldzie 

sil tego spodziewac i nie bldzie chroniony, co sil potwierdzilo. Zamachowcy 

zastosowali pewien wybieg. Zwyczajowo miejscem obrad senatu byl budynek 

zwany Curia Hostilia, ale ten splon<l. Cezar zwolal posiedzenie w Teatrum 

Pompeium. Uznali wilc, ze zakaz wnoszenia broni nie dotyczy tego miejsca. 

Tak sprawcy bronili sil pozniej przed zarzutem zlamania swiltego zakazu 

wniesienia i uzycia broni podczas obrad senatu9. 

Wiele przepisow wydawanych na przestrzeni dziejow starozytnego Rzy

mu obejmowalo surowsze traktowanie sprawcow przestlpstw posluguj<cych 

sil broni<. Wedlug ustawy XLL Tablic zlodzieja schwytanego w dziei mozna 

bylo zabic, jesli bronil sil uzywaj<c orlza10. Lex Cornelia nakazywala 

"msciwym zelazem" scigac mordercow albo tych, ktorzy w celu zabicia 

czlowieka nosz< przy sobie pocisk. Lex Julia przewidywala surowe kary dla 

tych, ktorzy dopuszczali sil uzycia broni w zyciu publicznym lub pry

5 R. Osborn (red.), Zarys historii Europy. Grecja klasyczna, Swiat Ksi<zki, Warszawa 

2002, s. 105. 
6 J.P. Vernant (red.), Czlowiek Grecji, Swiat Ksi<zki, Warszawa 2000, s. 46.
7 R. Matthews, Rzym mroczny ponury i krwawy, Bellona, Warszawa 2007, s. 122; por. 

takze A. Giardiny, Czlowiek Rzymu, Swiat Ksi<zki, Warszawa 2000. 
8 Por. G.S. Trankwillus, Zywoty cezarow, Ossolineum, Wroclaw - Warszawa - Krakow 

- Gdaisk - Lodz 1987, s. 68; A. Krawczuk (red.), Swiat okresu cywilizacji klasycznych. Wielka 

historia 8wiata, t. 3, Swiat Ksi<zki, Krakow - Warszawa 2005, s. 314. 
9 Por. R. Castleden, Krwawi mordercy, maniacy szaleni i nienawistni, cz. L, Bellona, 

Warszawa 2008, s. 163; C. Sifakis, Encyklopedia morderstw, Universitas, Krakow 2007, s. 54-56. 
10 M. i J. Zabloccy, Ustawa XII tablic. Tekst, tlumaczenie, obja8nienia, Liber, Warszawa 

2000, s. 56. 
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watnym11. Z czasow starozytnych pochodz< rowniez zakazy prowadzenia 

dzialai wojennych przy uzyciu zatrutych strzal, pal<cej sil substancji czy tez 

rozprzestrzeniania zarazy. Takie metody walki byly uznawane za niehonoro

we, ale niekiedy stosowane w praktyce12. 

W pocz<tkowym okresie sredniowiecza reglamentacja broni praktycznie 

nie byla znana. W nowo powstaj<cych strukturach paistwowych na terenie 

Europy panuj<cy posiadal swoj< druzynl, a w przypadku zagrozenia czy tez 

koniecznosci uzycia sil zbrojnych obowi<zywala zasada pospolitego ruszenia. 

Druzyna byla w miarl mozliwosci dobrze wyposazona w broi, natomiast 

pospolite ruszenie posiadalo juz broi znacznie gorsz<, stosowan< do polowai 

13czy nawet jako narzldzie pracy . W miarl rozwoju i pogllbiania podzialu 

spolecznego broi stawala sil atrybutem panuj<cego, moznych i rycerstwa. 

Byla nie tylko narzldziem walki, ale czlsto wyrobem artystycznym, a noszo

na do stroju swiadczyla o pozycji i zamoznosci wlasciciela14. Skuteczn< barie

r< jej rozpowszechniania byla wysoka cena. 

Liczne powstania chlopskie w XL i XLL w. zwrocily uwagl moznych, iz 

broi w rlkach szerokiego krlgu spoleczeistwa moze byc dla wladzy niebez

pieczna. Wieloma edyktami o znaczeniu lokalnym zabraniano klasom niz

szym posiadania orlza. Zaczllo ksztaltowac sil prawo zwyczajowe, iz broi 

w postaci miecza to wyl<czny atrybut rycerza. Chlopow poci<gano juz do 

sluzby wojskowej wyj<tkowo, w razie wielkiego niebezpieczeistwa, gdyz byli 

potrzebni do pracy na folwarku. Ponadto rycerstwu, a pozniej szlachcie wy

dawalo sil rzecz< nieroztropn< uzbrajac chlopow15. Noszenie broni przez 

rycerza, a pozniej szlachcica i jego sluzbl bylo wilc czyms normalnym, ale 

juz posiadanie broni przez chlopa samo w sobie bylo rzecz< podejrzan< 

i moglo go zaprowadzic na szubienicl. Niekiedy ograniczano tez prawo 

mieszczan do pewnych rodzajow broni (szczegolnie jezeli uznawano j< za 

atrybut rycerza czy szlachcica). Juz w tamtych czasach wyrozniano rodzaje 

broni zakazanej. Drugi Sobor Lateraiski w 1139 r. zakazywal uzywania 

kuszy w walce przeciwko chrzescijanom pod grozb< ekskomuniki. Zakaz ten 

najwidoczniej nie odniosl skutku, gdyz musial zostac powtorzony pol wieku 

pozniej przez papieza Lnnocentego LLL. Zaden z tych edyktow nie mial jednak 

duzego znaczenia, a kusza stala sil w Europie bardzo popularn< broni<16. 

11 B. Sygit, Historia prawa kryminalnego, Zapolex Media, Torui 2007, s. 108-109. 
12 A. Mayor, Grecki ogien, zatrute strzaly, bomby skorpionow, Amber, Warszawa 2006, 

s. 24. 
13 Por. J. Bardach (red.), Historia panstwa i prawa Polski, t. L, PWN, Warszawa 1973, 

s. 73; M. Szczaniecki, Powszechna historia panstwa i prawa, Wydawnictwa Prawnicze PWN, 

Warszawa 1997, s. 69. 
14 Por. H. Muller, H. Rolling, Europaische hieb und stichwaffen, Berlin 1981.
15 J. Bardach (red.), op. cit., t. LL, s. 136. 
16 L.V. Hogg, op. cit. s. 24; L. Ehrlich, Polski wyklad prawa wojny XV wieku, Wydawnictwo 

Prawnicze, Warszawa 1955, s. 65. 
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Prawdziw< rewolucj< w rozwoju broni bylo wynalezienie prochu. Pierw

sze wzmianki o materialach napldzaj<cych pociski mozna znalezc w starym 

chiiskim dokumencie datowanym na rok 618 p.n.e. Wspomina on o jakiejs 

substancji uzywanej glownie do fajerwerkow, ale sluz<cej rowniez jako napld 

pociskow. Tajemnica wynalezienia prochu i mozliwosc jego militarnego zasto

sowania byla jednak przez wiele wiekow pilnie strzezona. W roku 1067 

cesarz chiiski zabronil sprzedazy prochu cudzoziemcom17. Zakaz ten byl 

spozniony - proch dotarl do Europy najprawdopodobniej w X w. za posrednic

twem Arabow. Niektore zrodla podaj<, iz tajemnicl produkcji prochu dostar

czyl Marco Polo, chociaz w opisie podrozy sam autor tego nie potwierdza. 

W Europie za odkrywcow skladu prochu uznaje sil XLLLwiecznych filozofow 

i alchemikow Rogera Bacona i Bertholda Schwarza. W pocz<tkach XLV w. 

odkryto, ze proch moze miec zastosowanie nie tylko do fajerwerkow i miesza

nin zapalaj<cych, ale takze do wystrzeliwania cilzkich pociskow. Pierwsza 

rodzima wzmianka o stosowaniu prochu w artylerii pochodzi ze Statutu 

Wislickiego wydanego przez Kazimierza Wielkiego w 1374 r.18 

Od pocz<tku XV w. nastlpuje juz bardzo szybki rozwoj konstrukcji broni, 

zmniejszenie kalibru i praktycznie jej masowa produkcja. Rany postrzalowe 

byly czlsto smiertelne, st<d tez wynikala pewna niechlc do broni palnej, 

ktora przejawiala sil takze w prawie. W roku 1542 krol Anglii Henryk VLLL 

uznal za konieczne wydanie prawa zabraniaj<cego uzywania pistoletow 

i ograniczaj<cego posiadanie broni palnej do celow mysliwskich. Broi tak< 

mogli posiadac jedynie wlasciciele ziemscy oraz osoby zamozne o rocznym 

dochodzie przekraczaj<cym suml 100 funtow19. Henryk VLLL byl przywi<za

ny do tradycji, szczegolnie dlugiego angielskiego luku. Uwazal rowniez, iz 

broi paln< produkuje sil zbyt latwo i dostlp do niej mog< uzyskac buntowni

cy, co stanowi potencjalne zagrozenie. Zwlaszcza pistolety, daj<ce sil przeciez 

latwo ukryc, to idealna broi dla zamachowcow. Pogl<dy te podzielali inni 

wladcy tej epoki i takze starali sil ograniczac jej rozpowszechnianie20. Oba

wy te nie byly bezpodstawne, gdyz w 1584 r. pistoletu z zamkiem kolowym 

uzyto do zamordowania wladcy Niderlandow - Wilhelma Milcz<cego. Bylo to 

pierwsze na swiecie zabojstwo na tle politycznym dokonane za pomoc< broni 

palnej21. Zadne ograniczenia nie byly jednak w stanie zatrzymac rozwoju 

techniki militarnej. Broi palna wchodzila powszechnie w wyposazenie woj

ska, kupowaly j< takze osoby prywatne dla samoobrony, a przestlpcy wyko

rzystywali do rozboju. Broi palna byla rowniez elementem stroju, oznak< 

dostojeistwa i zamoznosci. 

17 G.L. Brown, Historia materialow wybuchowych, Ksi<zka i Wiedza, Warszawa 2001, s. 16. 
18 W. Kwasniewicz, Leksykon dawnej broni palnej, Bellona, Warszawa 2004, s. 174. 
19 P. de Ste Croix (red.), Bron strzelecka XIX wieku - ilustrowana encyklopedia, Espadon, 

Warszawa 1995, s. 158; A.E. Hartink, Encyklopedia my8liwskiej broni palnej, Debit, Bielsko

Biala 2004, s. 11. 
20 F. Myatt, Pistolety i rewolwery, Espadon, Warszawa 1993, s. 10-12. 
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W Anglii prawo ograniczaj<ce dostlp do broni nie przetrwalo proby cza

su. Juz za panowania Elzbiety L produkcja broni palnej i prochu staje sil 

priorytetem w kraju i wszystko co temu sluzy ma znaczenie strategiczne. 

W 1558 r. Elzbieta L przyznala monopol na gromadzenie i wytwarzanie sale

try (jednego z glownych skladnikow prochu), zas w roku 1625 krol Karol L 

dal producentom prawo do wkraczania na teren kazdej posiadlosci, aby mogli 

wydobywac saletrl, gdziekolwiek j< znajd<, nakazal rowniez wszystkim pod

danym krolestwa zbieranie moczu ludzkiego i bydllcego (w celu pozyskania 

azotanow), a zaniedbania w tym zakresie surowo karano. We Francji produ

cenci saletry edyktem z 1540 r. otrzymali wilksze nawet uprawnienia niz 

w Anglii22. 

W wielu krajach do koica XVLL w. jedynym ograniczeniem dostlpu do 

broni byla jej cena. Zarowno broi palna, ktorej wiele czlsci musialo byc 

precyzyjnie wykonanych, jak i wysokiej jakosci broi biala byly bardzo drogie 

i stac na nie bylo jedynie szlachtl i bogate mieszczaistwo. W Polsce tego 

okresu nie ograniczano prawem dostlpu do broni palnej. Wiele ustaw lokal

nych sejmikow regulowalo natomiast zasady stroju szlacheckiego, rezerwuj<c 

prawo noszenia szabli wyl<cznie do tego stroju. Zabraniano mieszczaistwu 

i chlopstwu noszenia stroju szlacheckiego i szabli. Bogaci mieszczanie mogli 

ubierac sil "z cudzoziemska", nosz<c do tego stroju szpadl. Osoba "niepewne

go" stanu posiadaj<ca przy sobie broi mogla byc pos<dzona o trudnienie sil 

rozbojem, chociaz najczlsciej przestlpcy w tych czasach uzywali palek i nozy. 

Znalezienie przy podejrzanym broni palnej traktowano jednak jednoznacz

nie23. Chlopstwu zabraniano posiadania broni podczas targow, w karczmach, 

a takze w innych miejscach publicznych, gdyz zbyt czlsto dochodzilo do tragicz

nych w skutkach bijatyk. Szlachta, obawiaj<c sil zbrojnych wyst<piei, w usta

wach wiejskich zakazywala poddanym posiadania jakiejkolwiek broni zarowno 

w miejscach publicznych, jak i prywatnych. Jedna z ustaw dla wsi Kresu 

Klimkowskiego w 1638 r. kategorycznie zabraniala przybywania na wszelkie 

zebrania i zgromadzenia z uzbrojeniem pod kar< chlosty i wilzienia24. 

Prawdziw< rewolucj< w prawie dotycz<cym reglamentacji broni byla 

Konstytucja Stanow Zjednoczonych uchwalona 17 wrzesnia 1787 r., a szcze

golnie zgloszona w 1789 r., a wprowadzona w 1791 r. LL poprawka, nadaj<ca 

kazdemu obywatelowi niezbywalne prawo do posiadania broni25. Tresc po

21 Ch. Wills, Ilustrowana historia uzbrojenia, Bellona, Warszawa 2007, s. 72.
22 G.L. Brown, op. cit., s. 26. 
23 S. Milewski, W 8wiecie wyst�pku i zbrodni, Ksi<zka i Wiedza, Warszawa 1996, s. 56; 

A. Abramski, J. Konieczny, Justycjariusze, hetmani, policjanci - z dziejow sluib ochrony porzqd

ku w Polsce, Wyd. Sl<sk, Katowice 1987, s. 32-33; B. Baranowski, Ludzie go8cinca w XVII-

-XVIII w., Wydawnictwo Lodzkie, Lodz 1986, s. 201-202. 
24 M. Borucki, Temida staropolska. Szkice z dziejow sqdownictwa Polski szlacheckiej, Lu

dowa Spoldzielnia Wydawnicza, Warszawa 1979, s. 136. 
25 R. Tokarczyk, Prawo amerykanskie, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Krakow 2006, s. 51. 
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prawki jest krotka: "Nie ograniczy sil prawa narodu do posiadania i nosze

nia broni, gdyz dobrze zorganizowana milicja jest konieczna dla bezpieczei

stwa wolnego stanu"26, jednak w innym tlumaczeniu brzmi to nastlpuj<co: 

"Dobrze zorganizowana milicja jest niezbldna dla bezpieczeistwa wolnego 

paistwa, prawo ludzi do posiadania i noszenia broni nie moze byc ograniczo

ne"27. Wilkszosc interpretatorow uwaza, iz poprawka ta uznaje prawo pod

miotowe obywatela do posiadania broni. Obywatel nie musi zatem miec na 

ni< pozwolenia. Prawo do broni wynika niejako z faktu bycia obywatelem 

Stanow Zjednoczonych. Konsekwencj< takiej interpretacji byl wolny i nie

skrlpowany dostlp do broni. Pojawiaj< sil jednak glosy, iz zglaszaj<cym 

poprawkl nie o to chodzilo. Chcieli oni powolywania obywatelskiej sluzby 

- milicji stoj<cej na strazy prawa i porz<dku i to przedstawiciele tej sluzby 

- wolni obywatele - mieli byc uzbrojeni. Mimo to wlasnie owa LL poprawka, 

co do zasady, reguluje posiadanie i dostlp do broni we wspolczesnych Sta

nach Zjednoczonych. 

W XLX w. nast<pil szybki rozwoj konstrukcyjny broni palnej. Jest to 

niew<tpliwie zwi<zane z wielkimi wydarzeniami epoki - licznymi wojnami 

i rozwojem przemyslu. Zamek skalkowy zostal zast<piony przez kapiszon 

jako czynnik odpalaj<cy, a w drugiej polowie wieku pojawil sil juz naboj 

scalony, stanowi<c amunicjl do wspolczesnej broni palnej. Jako ze przestlpcy 

coraz czlsciej silgaj< po skuteczniejsz< od noza czy palki broi paln<, nastl

puje niespotykany dot<d wzrost przestlpczosci28. W efekcie rosnie poczucie 

zagrozenia i obywatele kupuj< duze ilosci krotkiej broni palnej do samoobro

ny. Stan taki wymusza niejako na administracji paistwowej scislejsz< praw

n< reglamentacjl nabywania i posiadania tej broni. Ograniczenie w postaci 

wysokiej ceny staje sil powoli nieaktualne, gdyz masowa produkcja powodu

je znaczne jej obnizenie. Na zakup pistoletu czy pozniej rewolweru moze 

pozwolic juz sobie nawet niezbyt zamozny obywatel. Kazdy kraj ksztaltuje 

wlasn< praktykl prawodawcz< w tym zakresie i przedstawienie wszystkich 

regulacji prawnych staje sil w jednym opracowaniu niemozliwe. Z tego tez 

wzglldu dalsze rozwazania bld< dotyczyly stanu prawnego na ziemiach pol

skich w krotkich chwilach odzyskiwania w XLX w. niepodleglosci, jak rowniez 

prawa zaborcow w tym zakresie. 

Burzliwy okres przelomu XVLLL i XLX w. nie skutkowal niczym specjal

nym w zakresie polskich regulacji dostlpu do broni. Zaborcy na podstawie 

lokalnych ukazow i postanowiei organizowali zdawanie broni bld<cej w rl

26 W. Witkowski, Pierwsze konstytucje nowoiytne, Wyd. UMCS, Lublin 1996, s. 52. 
27 A. Pullo (red.), Konstytucja Stanow Zjednoczonych Ameryki, Wyd. Sejmowe, Warszawa 

2002, s. 55. 
28 J. Kasprzak, B. Mlodziejowski, W. Brzlk, J. Moszczyiski, Kryminalistyka, Difin, War

szawa 2006, s. 19; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyiski, Kryminalistyka - czyli rzecz o metodach 

8ledczych, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 16. 
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kach spoleczeistwa. Akcje te dotyczyly zasadniczo chlopstwa i mieszczai

stwa, byly zatem calkowicie ignorowane przez szlachtl. Wydany 7 marca 

1808 r. dekret o organizacji ministerstw powolywal ministerstwo policji. 

Zgodnie z art. 65 dekretu policja uzyskuje m.in. uprawnienia do "dozorowa

nia nad noszeniem broni i nad przedaz< prochu i trucizny"29 . W Ksilstwie 

Warszawskim broi moze byc noszona przez przedstawicieli okreslonych 

sluzb miejskich, jezeli to wynika z zadai i obowi<zkow tej sluzby. Przepisy 

nic nie stanowi< o ograniczeniu posiadania broni przez szlachtl, natomiast 

mieszczanie na zakup i posiadanie prywatne pistoletu musieli uzyskac okre

slon< "promesl". Brak jest przepisow karnych w tym zakresie. Osoba posia

daj<ca nielegalnie broi narazala sil na jej konfiskatl i karl grzywny za 

naruszenie porz<dku. Jezeli osoba ta byla niewiadomego stanu i wedlug 

uznania wladz stanowila element podejrzany, mogla byc oskarzona o dokony

wanie rozbojow. 

Po roku 1815 zaborcy wprowadzili bardziej restrykcyjn< politykl wobec 

ludnosci polskiej. Liczne ukazy i postanowienia wydawane przez wladze lo

kalne nakladaly bezwzglldny obowi<zek zdawania wszelkiej broni. Broi pal

n< i bial< mogli posiadac jedynie urzldnicy odpowiedniego szczebla wykazu

j<cy sil calkowit< lojalnosci< wobec wladz. W praktyce szlachta ignorowala 

te zakazy i przechowywala broi w domach, choc jawnie sil z ni< nie obnoszo

no. Mozna bylo rowniez stosunkowo latwo (po dokonaniu niewielkiej oplaty) 

uzyskac pozwolenie (patent, promesl) na posiadanie i uzywanie broni my

sliwskiej. Za nielegalne posiadanie broni we wszystkich zaborach grozila 

kara konfiskaty, a dodatkowo w zaborze austriackim i pruskim kara grzyw

ny, natomiast w zaborze rosyjskim, gdzie prawo bylo najbardziej restrykcyj

ne, takze kara wilzienia. Kara byla wymierzana za naruszenie zakazu i na 

podstawie przepisow dotycz<cych zagrozenia porz<dku publicznego. Nie zna

no samoistnego przestlpstwa nielegalnego posiadania broni. 

Pierwszym pelnym i nowoczesnym aktem prawnym reguluj<cym zasady 

posiadania broni byl austriacki Patent cesarski z 24 pazdziernika 1852 r. 

o wyrobie, posiadaniu i noszeniu broni, tudziez handlu broni< i jej przewozie. 

Patent ten wyroznial dwa rodzaje broni: 

1. Broi dozwolon< (§ 12), tzn. nie wykazywan< jako zakazana, chociaz 

nie zostalo wyraznie stwierdzone, co zalicza sil do tej broni. Mozna wniosko

wac z przepisow, ze byly to wszelkiego rodzaju pistolety i rewolwery nie 

maj<ce zastosowania wojskowego i broi mysliwska. Tak< broi wolno posia

dac bez pozwolenia, ale na jej noszenie juz pozwolenie jest wymagane. Prze

pisy wykonawcze okreslaly kategorie osob, ktore takiej broni miec nie mogly. 

Zaliczano do nich osoby bez udokumentowanego zrodla dochodow, bezdomne, 

P. Majer, Ustawy polskiej policji (1791-1990). Zrodla z komentarzem, Wyd. WSPol., 

Szczytno 2007, s. 64. 
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wloczlgow, alkoholikow i osoby z zaburzeniami psychicznymi. Broi i amuni

cja do niej powinna byc w ilosci stosownej - nie wzbudzaj<cej "uzasadnionego 

podejrzenia naduzycia, nie przekraczaj<cej osobistej potrzeby". Po zmianach 

przepisow Patentu w roku 1919 przewidywano juz koniecznosc uzyskania 

pozwolenia na tl broi, a do jej noszenia wymagano posiadania karty broni. 

2. Broi zakazan< (§ 2), do ktorej przepisy Patentu zaliczaly: puginaly, 

sztylety, noze szlifowane wkllslo na ksztalt sztyletow, trojsieczne szpady, 

trombony, tercerole (krocice), wiatrowki wszelkiego rodzaju, granaty rlczne 

i szklane, petardy i rakiety palne, wreszcie wszelk< broi skryt<, a do pod

stlpnego napadu przydatn< jakiego b<dz rodzaju (np. strzelby w laskach, 

laski ze szpadami itp.). Do broni zakazanej zaliczyc takze nalezy wszelkie 

narzldzia, ktorych ksztalt pierwotny i naturalny zmieniono umyslnie, aby 

cilzsze rany zadawac, tudziez wszelkie narzldzia ukryte, do podstlpnych 

napadow przydatne, ktore wedlug swego ustroju nie s< przeznaczone do 

wykonywania sztuki lub przemyslu ani do uzytku domowego30. 

Na posiadanie wymienionej broni zakazanej, a takze wszelkiego rodzaju 

prochu, bawelny strzelniczej wymagane bylo pozwolenie. Pozwolenie wyda

wal lokalny organ wladzy publicznej - administracyjnej (§ 5), "ktora udzieli 

go tylko wyj<tkowo w przypadkach, zasluguj<cych na uwzglldnienie [...J". Na 

wyrob broni i jej sprzedaz wymagana byla stosowna koncesja wydawana 

przez organ wladzy publicznej na szczeblu wyzszym niz lokalny (np. wojewo

dy). Nie wolno tez bylo sprzedawac bez "pozwolenia na zakupno" broni okre

slonej jako zakazana. Patent przewidywal odpowiedzialnosc karn< sprzedaw

cy za naruszenie tego zakazu. Osoba nosz<ca broi powinna posiadac przy 

sobie kartl na broi. 

Omawiany Patent faktycznie wprowadzal juz samoistne przestlpstwo 

nielegalnego posiadania broni. Za czyn taki grozila kara konfiskaty broni 

i kara grzywny. Czyn taki traktowano jako przestlpstwo i sprawca odpowia

dal przed s<dem. W kazdym przypadku zatrzymania osoby z broni<, a nie 

posiadaj<cej karty broni, organ policyjny byl zobowi<zany zatrzymac broi 

w depozycie do wyjasnienia calej sprawy. Jezeli osoba dostarczyla pozniej 

kartl broni, broi oddawano, chociaz noszenie jej bez karty traktowano jako 

wykroczenie i w tym trybie moglo byc to karane. W zaborze austriackim 

obowi<zywaly rowniez szczegolowe przepisy chroni<ce bezpieczeistwo oby

wateli i reguluj<ce uzywanie materialow wybuchowych, ich reglamentacjl 

i sprzedaz31. 

30 Tekst za: Zbior przepisow administracyjnych. Podr�cznik dla szkolenia na posterunkach 

i w komisariatach, "Gazeta Administracji i Policji Paistwowej", Warszawa 1930, s. 55-58 

(zachowano oryginalny jlzyk i pisownil). Ciekawostk< jest, iz przepisy tego Patentu obowi<zy

waly na terenach dawnego zaboru austriackiego az do 31 grudnia 1932 r. 
31 Ustawa z dnia 27 maja 1885 r. przeciw uzytkowaniu materyj wybuchowych w sposob 

szkodliwy oraz Rozporz<dzenie Ministra Spraw Wewnltrznych z 17 maja 1891 r. w przedmiocie 

sprzedazy prochu - tekst za Zbior przepisow administracyjnych..., s. 60-61. 
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W zaborze pruskim od pocz<tku XLX w. ukazywaly sil liczne, obowi<zu

j<ce lokalnie zarz<dzenia ograniczaj<ce dostlp do broni. W zasadzie szlachta, 

wlasciciele ziemscy, przemyslowcy nie mieli ograniczei w dostlpie do broni 

krotkiej (pistolet, rewolwer) nie uzywanej w wojsku i broni mysliwskiej. Broi 

krotk< trzymano zwyczajowo w domach, bowiem na jej noszenie z czasem 

konieczne bylo pozwolenie. Ograniczenia dotyczyly dosc restrykcyjnie osob 

mniej zamoznych i wloczlgow. Obowi<zek rejestracji broni i uzyskania na ni< 

pozwolenia wprowadzono dopiero ustaw< z dnia 9 czerwca 1884 r. w sprawie 

zapobiezenia zbrodniczemu i niebezpiecznemu dla ogolu uzywaniu materia

low wybuchowych. Ustawa obowi<zywala na obszarze calej Rzeszy. Posiada

nie broni bez pozwolenia lokalnych wladz policyjnych bylo przestlpstwem 

zagrozonym kar< wilzienia, grzywny i konfiskat< broni. 

Napilta sytuacja spoleczna w zaborze rosyjskim na pocz<tku lat 60. XLX w. 

i coraz smielsze wyst<pienia niepodleglosciowe spowodowaly prewencyjne 

dzialania wladz w postaci akcji odbierania wszelkiej broni bld<cej w rlkach 

32ludnosci polskiej. Akcja ta zaczlla sil juz jesieni< 1861 r. Wladze nie po

przestaly na apelu i nakazie zdania broni - policja carska, zandarmeria 

i tajne sluzby bezpieczeistwa dokonywaly licznych rewizji w mieszkaniach 

i domach patriotycznej szlachty, dzialaczy politycznych, a znalezion< wszelk< 

broi konfiskowano, nawet zabytkow< z XLV-XV w. Organizuj<ce sil wladze 

powstaicze (Komitet Centralny Narodowy) na pocz<tku grudnia 1862 r. 

zwrocily sil z apelem do wszystkich swoich terenowych przedstawicielstw 

o niesprowadzanie broni zza granicy i niezakladanie fabryk broni palnej, 

fabryk kos i wszelkiej innej broni siecznej. Zakaz ten wynikal z chlci 

w miarl jednolitego uzbrojenia powstaicow, centralnego zaopatrzenia 

w broi, a poza tym obawiano sil przedwczesnego spontanicznego wybuchu 

powstania, sprowokowanego np. przez dzialania rosyjskich tajnych sluzb33. 

Po upadku powstania styczniowego wladze carskie w latach 1864-1865 

przyst<pily ponownie do rozbrajania ludnosci cywilnej na mocy licznych uka

zow i okolnikow lokalnych wladz gubernialnych. W sposob systematyczny 

i zaplanowany wyznaczone oddzialy zandarmerii przeszukiwaly dwory i fol

warki. Podobnie jak w 1861 r., konfiskowano wszelk< broi niezaleznie od jej 

wieku czy stanu technicznego. Wlascicielom broni, w przypadkach gdy byla 

w duzej ilosci, grozila kara do 8 lat cilzkiego wilzienia i konfiskata maj<tku. 

Szczegolnie "starannie" konfiskowano broi mysliwsk<. Broi ta, pomimo ma

lej szybkostrzelnosci, byla bardzo celna i w czasie powstania dawala sil 

bardzo we znaki zolnierzom carskim. W 1903 r. wprowadzono kodeks karny 

(tzw. kodeks Tagancewa, obowi<zuj<cy w Polsce na ziemiach dawnego zaboru 

rosyjskiego jeszcze do koica 1932 r.), ktory bardzo kazuistycznie uznawal za 

32 W. Kwasniewicz, Dzieje szabli w Polsce, Bellona, Warszawa 2002, s. 142.
33 S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 328. 
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przestlpstwa: wyrob, nabywanie, przechowywanie, zbywanie substancji wy

buchowej lub przyrz<du wybuchowego, jezeli przedmioty te mialy sluzyc do 

popelnienia zbrodni (art. 222), wyrob substancji strzelniczej lub wybuchowej, 

wyrob broni lub jej czlsci (art. 223), przechowywanie i handel substancj< 

strzelnicz< i prochem (art. 225), przechowywanie prochu poza skladem 

w ilosci ponad 30 funtow (art. 226), przechowywanie i noszenie broni zakaza

nej, przechowywanie i noszenie broni bez pozwolenia, strzelanie z broni 

w miejscach, gdzie takie strzelanie jest zabronione, nieostrozne obchodzenie 

sil z broni< (art. 230)34. 

Po zakoiczeniu L wojny swiatowej w Polsce w rlkach ludnosci cywilnej 

i roznego rodzaju organizacji wojskowych, paramilitarnych, spolecznych 

o charakterze milicyjnym znajdowalo sil bardzo duzo roznego rodzaju broni 

i amunicji, pocz<wszy od artylerii na pistoletach i rewolwerach koicz<c. Stan 

taki wymagal pilnego opanowania i unormowania prawnego. Trzeba rowniez 

brac pod uwagl fakt, iz odzyskuj<c niepodleglosc w 1918 r., Polska odziedzi

czyla po zaborcach systemy prawne. Nie mozna bylo od razu wprowadzic 

jednolitego prawa ze wzglldu na gllbokie roznice gospodarcze i spoleczne 

istniej<ce pomildzy poszczegolnymi regionami kraju35. Sytuacja taka doty

czylo rowniez prawa reguluj<cego posiadanie broni. Odrlbne przepisy dla 

poszczegolnych regionow kraju obowi<zywaly jeszcze do koica 1932 r. 

Pierwszym aktem prawnym okresu mildzywojennego Polski, dotycz<cym 

broni byl dekret z 25 stycznia 1919 r. o nabywaniu i posiadaniu broni 

i amunicji (Dziennik Praw Paistwa Polskiego nr 9, poz. 123). Zgodnie z art. 

2 dekretu, nabywanie, przechowywanie, uzytkowanie i sprzedaz broni oraz 

materialow wybuchowych przez osoby cywilne moze nastlpowac tylko po 

wydaniu zezwolenia, w wypadkach zasluguj<cych na szczegolne uwzglldnie

nie, przez Ministra Spraw Wewnltrznych lub organy przez niego upowaznio

ne. Wydane do dekretu przepisy wykonawcze (okolnik z 29 stycznia 1919 r. 

- D.P. nr 12, poz. 133) upowaznialy wojewodl do wydawania osobom cywil

nym pozwolei na nabywanie, przechowywanie i sprzedaz w celach handlo

wych krotkiej broni palnej i amunicji do niej. Do wydawania pozwolei na 

przechowywanie i sprzedaz broni mysliwskiej zostali upowaznieni komisarze 

ludowi (pozniej starostowie). Kolejnym aktem wykonawczym do dekretu bylo 

rozporz<dzenie Ministra Spraw Wewnltrznych z dnia 29 stycznia 1919 r. 

w przedmiocie posiadania broni palnej i materialow wybuchowych (D.P. nr 12, 

poz. 133). W rozporz<dzeniu tym Minister zarz<dzil, aby osoby cywilne lub 

organizacje spoleczne, ktore nie maj< odpowiedniego pozwolenia, zlozyly 

34 Kodeks Karny z 1903 r., Ministerstwo Sprawiedliwosci, Warszawa 1922, s. 81-86. 
35 J. Bardach, B. Lesnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Wyd. 

Prawnicze PWN, Warszawa 1996, s. 552; B. Lesiiski, W. Rozwadowski, Historia prawa, PWN, 

Warszawa - Poznai 1980, s. 392-393; K. SojkaZieliiska, Historia prawa, Wyd. Prawnicze 

PWN, Warszawa 1997, s. 316. 
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wszelkiego rodzaju broi paln< w powiatowym zarz<dzie policji komunalnej 

do dnia 9 lutego 1919 r. Natomiast policja komunalna miala przekazywac 

uzyskane w ten sposob przedmioty wlasciwym dowodztwom okrlgow wojsko

wych. Wedlug art. 3 tego dekretu, pozwolenia na posiadanie broni mysliw

skiej i broni krotkiej do ochrony osobistej wydawane byly przez Ministra 

Spraw Wewnltrznych lub organ przez niego upowazniony. Zgodnie z rozpo

rz<dzeniem wykonawczym z dnia 21 maja 1920 r. (D.U. poz. 266), takim 

organem upowaznionym s< wladze administracyjne pierwszej instancji. Po

zwolenia na broi paln< krotk< do obrony osobistej mogly byc wydawane 

tylko w wypadkach koniecznej potrzeby, natomiast pozwolenia na broi my

sliwsk< tylko razem z kart< mysliwsk<. Wszelkie pozwolenia wystawione 

wczesniej przez policjl zachowywaly waznosc do czasu, na jaki zostaly wyda

ne. Dekret okreslal rowniez, iz wszelka broi i amunicja, na ktor< nie wydano 

pozwolenia, ulega konfiskacie. Przewidywal takze sankcje karne: za posiada

nie broni wojskowej lub materialow i przedmiotow sluz<cych do uzytku woj

skowego - karl do 1 roku wilzienia lub grzywny do wysokosci 5 tys. marek, 

za posiadanie broni mysliwskiej lub krotkiej palnej - do 3 miesilcy aresztu 

lub grzywny do 3 tys. marek. Dochodzeniem i orzekaniem w tych sprawach 

zajmowaly sil wladze administracyjne. 

Rozporz<dzenie policyjne z dnia 30 stycznia 1922 r. dotycz<ce broni za

wiera ciekawe wyroznienie przedmiotow zakazanych, ktorych sprzedaz jest 

calkowicie zabroniona. Do przedmiotow tych nalezaly kastety, bicze z rzemie

ni, gumy czy powrozow zawieraj<ce wkladki metalowe lub cilzarki. Zabro

niono tez handlu przedmiotami podobnymi do wymienionych, ktore mog< 

sluzyc jako broi. Zgodnie z tym rozporz<dzeniem krotk< i dlug< broi paln< 

wolno sprzedac jedynie osobie posiadaj<cej pozwolenie na posiadanie lub 

noszenie broni wymienionej w pozwoleniu. Pozwolenie musi byc wystawione 

na dan< osobl. Przepisy te dotyczyly rowniez broni bialej (sztyletow, nozy 

i innej broni siecznej). Rozporz<dzenie regulowalo szczegolowo zasady pro

wadzenia ewidencji i ksi<g sprzedazy broni. 

Szczegolowe zasady handlu broni<, prowadzenia dokumentacji sprzedazy 

znajdujemy w rozporz<dzeniu policyjnym z dnia 30 listopada 1926 r. w przed

miocie nabywania, pozbywania i noszenia broni oraz amunicji. Rozporz<dzenie 

to powtarza zasady posiadania broni przez zolnierzy zawodowych i funkcjo

nariuszy policji, okresla tez wzor karty broni, zakazuje kupowania, sprzeda

zy i noszenia granatow, palek gumowych oraz wszelkiego rodzaju broni klu

j<cej, siecznej i palnej ukrytej w laskach czy tez w innych przedmiotach. 

Tak duza liczba aktow prawnych wykonawczych do dekretu z dnia 

25 stycznia 1919 r. w przedmiocie posiadania broni palnej i materialow 

wybuchowych wynikala z faktu, iz nie wszystkie te akty obowi<zywaly na 

terenie calego kraju, gdyz byly dostosowane do odziedziczonego po zaborcach 

systemu prawnego. Dlugotrwaly proces unifikacji prawa w zakresie broni 
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palnej zakoiczylo wydanie rozporz<dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 

z dnia 27 pazdziernika 1932 r. - Prawo o broni, amunicji i materialach 

wybuchowych (Dz.U. nr 94, poz. 807). Rozporz<dzenie to w art. 1 po raz 

pierwszy wprowadza definicjl legaln< broni: "Broni< w rozumieniu niniejsze

go prawa jest kazde narzldzie, przeznaczone do zadawania bezposrednio lub 

posrednio urazow cielesnych". Definicja ta jest bardzo ogolna i obejmuje 

zarowno broi paln<, broi bial<, jak i inne przedmioty "przeznaczone do 

zadawania urazow". Rozporz<dzenie wprowadza takze definicje amunicji 

i materialow wybuchowych. W art. 1 pkt 2 po raz pierwszy w naszym prawie 

pojawia sil, powtarzane pozniej w wielu innych aktach prawnych, kontro

wersyjne okreslenie "istotne czlsci broni". Zapis: "Gotowe lub obrobione istot

ne czlsci broni lub amunicji uwazane s< za broi lub amunicjl" wynikal 

z faktu, iz na terenie kraju funkcjonowalo wiele nielegalnych zakladow 

i warsztatow, ktore wytwarzaly broi niskiej jakosci, nie odpowiadaj<c< wy

mogom bezpieczeistwa i dosc czlsto osoby z niej strzelaj<ce ulegaly wypad

kom. Problem z jakosci< broni jakby potwierdza tresc art. 14: "Wolno pusz

czac w obieg tylko tak< broi, ktora zaopatrzona jest w firml lub w znak 

towarowy wytworcy lub handluj<cego, w numer biez<cy broni, oraz o ile 

chodzi o broi paln< - w znaki probne co do jej wytrzymalosci i bezpieczei

stwa w uzyciu". Oczywiscie, tworz<c taki zapis, brano pod uwagl problem 

niekontrolowanego pojawiania sil broni palnej w spoleczeistwie i trafiania tej 

broni do swiata przestlpczego. Jednak podstawowym powodem takiego zapisu 

byly wzglldy bezpieczeistwa. Broi podczas strzalu zbyt czlsto zacinala sil, 

a nawet rozpadala, a metalowe czlsci razily strzelaj<cego, czy tez strzelala 

"sama' bez nacisku na jlzyk spustowy, np. po upadku na twarde podloze. 

Na handel broni< i amunicj< potrzebne bylo specjalne pozwolenie wyda

wane przez wojewodzkie wladze administracyjne. Wprowadzono zakaz han

dlu broni< w systemie obwoznym i podczas targow. Sklep z broni< powinien 

posiadac specjalne zabezpieczenia przed kradziez< z wlamaniem oraz przed 

wybuchem pozaru. Poza tym obowi<zywala scisla ewidencja broni i amunicji 

oraz osob dokonuj<cych zakupu. Na posiadanie i noszenie broni wymagane 

bylo pozwolenie, ktore powiatowe wladze administracyjne mogly w kazdym 

czasie cofn<c, jezeli uznaly to za wskazane ze wzglldu na interes paistwowy 

albo bezpieczeistwo i porz<dek publiczny. Pozwolenie na broi upowaznialo 

do zakupu broni i amunicji. Pozwolenie na broi mysliwsk< upowaznialo 

takze do zakupu prochu strzelniczego, gdyz wytwarzanie amunicji mysliw

skiej do wlasnego uzytku bylo dozwolone. Rozporz<dzenie zawieralo przepisy 

karne dotycz<ce nielegalnego posiadania broni. Uchylalo wszystkie dotych

czasowe regulacje prawne zaborcow, jak rowniez regulacje wydane od 1919 r. 

dotycz<ce broni. 

Rozporz<dzeniem wykonawczym do rozporz<dzenia Prezydenta Rzeczy

pospolitej z dnia 27 pazdziernika 1932 r. bylo rozporz<dzenie Ministra Spraw 



  

 

 

 

 

219 Wladza panstwowa a posiadanie broni przez obywateli na przestrzeni dziejow 

Wewnltrznych z dnia 23 marca 1933 r. o pozwoleniach na broi do uzytku 

osobistego oraz o nabywaniu i pozbywaniu sil tej broni (Dz.U. nr 22, poz. 179). 

Na jego mocy wprowadzono nowy wzor pozwolenia na posiadanie lub nosze

nie broni oraz na pozwolenie posiadania broni w celach muzealnych, nauko

wych lub pami<tkowych. Pozwolenia wydawano na okres nie przekraczaj<cy 

trzech lat. Broi mozna bylo nabywac jedynie po okazaniu pozwolenia. Naby

wana broi musiala byc w pozwoleniu scisle okreslona. Nowosci< w prawie 

o broni bylo okreslenie w tresci tego rozporz<dzenia rodzajow broni, na ktor< 

nie wymagano pozwolenia, a byla to wszelka broi wytworzona przed 1850 r., 

wiatrowki o maksymalnym kalibrze do 6 mm, aparaty automatyczne sluz<ce 

wyl<cznie do zabezpieczania dostlpu do budynkow lub poszczegolnych po

mieszczei w budynku przed wtargnilciem osob niepowolanych, aparaty slu

z<ce do uboju bydla. 

Ostatni przedwojenny akt prawny dotycz<cy broni - rozporz<dzenie Mi

nistra Spraw Wewnltrznych z dnia 26 kwietnia 1939 r. wydane w porozu

mieniu z Ministrami Spraw Wojskowych oraz Przemyslu i Handlu o istot

nych czlsciach broni palnej i amunicji (Dz.U. nr 41, poz. 273) ustalalo, co 

wchodzi w sklad istotnych czlsci broni oraz amunicji. Wedlug tego rozporz<

dzenia istotnymi czlsciami broni palnej byly: lufa, czlsci broni, ktore zamy

kaj< tyl lufy podczas strzalu lub stanowi< jej przedluzenie (np. trzon zamko

wy, blben w rewolwerze). Lstotnymi czlsciami amunicji byly luska i pocisk. 

Wybuch LL wojny swiatowej spowodowal, iz po kampanii wrzesniowej 

czlsc ziem polskich znalazla sil pod okupacj< niemieck<, natomiast czlsc 

zostala zajlta przez ZSRR. Spoleczeistwo polskie nigdy nie pogodzilo sil 

z takim stanem rzeczy i juz po wojnie prawa narzucone przez okupantow nie 

byly uznawane za prawa obowi<zuj<ce w Polsce. Niezaleznie jednak od mo

ralnej czy historycznej oceny tego okresu, prawa te faktycznie obowi<zywaly 

i przedstawiaj<c dzieje reglamentacji broni, warto o nich wspomniec. 

Na terenach wl<czonych do Rzeszy obowi<zywalo w pelni prawo niemiec

kie i generalnie nie przewidywano mozliwosci legalnego posiadania broni 

przez ludnosc pochodzenia polskiego. Posiadan< broi nalezalo natychmiast 

zdac w najblizszej jednostce policji niemieckiej. Nielegalne posiadanie broni 

traktowano jako naruszenie porz<dku publicznego i bezpieczeistwa Rzeszy 

i przestlpstwo to bylo zagrozone kar< obozu pracy, obozu koncentracyjnego 

albo kar< smierci. Na terenach Generalnego Gubernatorstwa juz 12 wrze

snia 1939 r. obowi<zywalo rozporz<dzenie Naczelnego Dowodcy Wojska 

o posiadaniu broni. Na mocy tego rozporz<dzenia "wszelk< broi i amunicjl, 

granaty rlczne, srodki wybuchowe i wszelki sprzlt wojenny nalezy oddac" 

(§ 1). Zdanie wymienionych przedmiotow winno nast<pic w ci<gu 24 godzin 

przy najblizszym posterunku wojskowym lub policyjnym. Dowodcy wojskowi 

mogli wydac pozwolenie na posiadanie broni ludnosci niemieckiej. Zgodnie 

z § 2 rozporz<dzenia: "Kto wbrew temu rozporz<dzeniu posiada broi, amuni



 

  

  

 

  

  

  

 

 

  

  

  

220 Jerzy Kasprzak 

cjl, granaty rlczne, materialy wybuchowe albo inny sprzlt wojenny, karany 

bldzie smierci<". Rozpatrywanie spraw tego rodzaju lezalo w kompetencjach 

s<dow doraznych36. 

Rozporz<dzenie Naczelnego Dowodcy Wojska z dnia 6 pazdziernika 1939 r. 

o posiadaniu broni rozci<gnllo zakres obowi<zywania poprzedniego rozporz<

dzenia na wszystkie tereny polskie zajlte przez wojska niemieckie. Wedlug 

rozporz<dzenia H. Franka z dnia 31 pazdziernika 1939 r. o zwalczaniu czy

now gwaltu w Generalnym Gubernatorstwie, karane bylo rowniez samo nie

powiadomienie wladz o fakcie posiadania broni przez inn< osobl: "Kto otrzy

mawszy wiadomosc o nielegalnym posiadaniu broni przez innego, zaniecha 

bezzwlocznie powiadomic o tym wladze, podlega karze smierci" (§ 10 pkt 2). 

Rozporz<dzenie policyjne z dnia 17 grudnia 1939 r. o udzielaniu nagrod 

osobom przyczyniaj<cym sil do wykrycia kryjowek broni przewidywalo dla 

tych, ktorzy dobrowolnie i niezwlocznie donios< o faktach ukrywania broni, 

nagrodl w wysokosci do 1000 zl. 

Zgodnie z przepisami wladz niemieckich, "legalne" posiadanie broni palnej 

przez osoby narodowosci polskiej przewidziane bylo w dwoch przypadkach: dla 

funkcjonariuszy Policji Paistwowej (karabin i pistolet, nie przewidywano bro

ni maszynowej) i dla strazy lesnej (broi mysliwska gladkolufowa). Dla strazy 

lesnej przypadki posiadania broni i wydawanie pozwolei na broi regulowalo 

rozporz<dzenie H. Franka z dnia 14 grudnia 1939 r. o noszeniu broni przez 

polskich urzldnikow lesnych w Generalnym Gubernatorstwie oraz rozporz<

dzenie z dnia 24 maja 1940 r. o ustanowieniu Korpusu Ochrony Lasow. 

Rozporz<dzenie z dnia 13 kwietnia 1940 r. w sprawie ochrony lasow i zwie

rzyny w Generalnym Gubernatorstwie traktowalo jako okolicznosci obci<za

j<ce uprawianie klusownictwa przy uzyciu broni palnej (§ 8 pkt 2). Czyn taki 

zagrozony byl kar< smierci. Taki stan prawny utrzymal sil do koica wojny. 

Na terenach zajltych po 17 wrzesnia 1939 r. przez ZSRR obowi<zywalo 

w tym zakresie prawo radzieckie. System prawa karnego byl dosc zlozony, 

gdyz funkcjonowal kodeks karny Rosyjskiej SFRR z 1926 r. - wielokrotnie 

37zmieniany, uzupelniany i nowelizowany do 1939 r. , a ponadto poszczegolni 

dowodcy wojskowi wydawali swoje zarz<dzenia (szczegolnie w strefach przy

granicznych). Nalezy rowniez uwzglldnic fakt, iz czlsc terytorium Polski 

zostala wl<czona do Ukraiiskiej SRR, czlsc do Bialoruskiej SRR, a tam 

obowi<zywaly oddzielne kodeksy karne (wzorowane i w znacznej czlsci sta

nowi<ce przedruk kodeksu karnego Rosyjskiej SFRR). 

Przestlpstwo nielegalnego posiadania broni w Rosji Radzieckiej, a poz

niej w ZSRR wprowadzal kodeks karny z 1922 r. W rozdziale 8 "Naruszenie 

36 Teksty rozporz<dzei okupacyjnych za: Prawo Generalnego Gubernatorstwa w ukladzie 

rzeczowym z obja8nieniami i skorowidzem, Krakow 1941, s. C 300. 
37 K. SojkaZieliiska, op. cit., s. 376-377. 
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przepisow zabezpieczaj<cych zdrowie publiczne, bezpieczeistwo publiczne 

i spokoj publiczny"38 mowa byla o nielegalnej produkcji broni palnej, amuni

cji i materialow wybuchowych, ich przechowywaniu i zbywaniu. Tozsame 

zapisy znajdujemy w kodeksie karnym z 1926 r. Przestlpstwem bylo jedynie 

posiadanie broni dlugiej o lufie gwintowanej i broni krotkiej - pistoletow 

i rewolwerow. Na posiadanie takiej broni konieczne bylo pozwolenie organow 

milicyjnych. Uzyskiwali je czlonkowie komitetow partii (od szczebla dzielni

cowego, zakladowego), pracownicy prokuratury, s<dow, kadra kierownicza 

niektorych zakladow pracy i kolchozow, poczty i bankow. Oddzielne przepisy 

regulowaly posiadanie broni palnej przez kadrl milicji i wojska. Dosc szeroki 

dostlp do broni mialy kluby i organizacje sportowe. Do tradycji (przetrwala 

do chwili obecnej) w Rosji i ZSRR nalezalo posiadanie bez specjalnie scislej 

ewidencji i reglamentacji broni mysliwskiej o lufach gladkich. Broi taka 

wymagala pozwolenia wydanego przez lokaln< administracjl (konieczne bylo 

zaswiadczenie o zameldowaniu, zatrudnieniu i swiadectwo wlasciwej posta

wy moralnopolitycznej wydane przez organizacjl spoleczn<). Nielegalne po

siadanie takiej broni mysliwskiej i amunicji nie traktowano jak przestlp

stwa, a jedynie jako naruszenie zarz<dzei administracyjnych i bylo karane 

odebraniem broni i kar< grzywny. Natomiast kara za nielegalne posiadanie 

broni i amunicji w kodeksie karnym z 1922 r. nie byla oznaczona. Jej wyso

kosc zalezala od konkretnej sytuacji i od tego, czy przypadkiem sprawcy nie 

mozna bylo postawic zarzutu "dzialalnosci kontrrewolucyjnej"39. W kodeksie 

karnym z 1926 r. za nielegalny wyrob broni i amunicji przewidywano karl 

pozbawienia wolnosci od roku do lat 8, a za nielegalne posiadanie broni karl 

do 5 lat pozbawienia wolnosci. 

Taki stan prawny wprowadzily wladze radzieckie na zajltych po 17 

wrzesnia 1939 r. terenach polskich. W pierwszym okresie (do koica 1939 r.) 

poszczegolni lokalni dowodcy wojskowi nakazywali ludnosci zdawanie posiada

nej broni. W okresie pozniejszym wprowadzono opisany wyzej stan prawny. 

Nielegalne posiadanie broni przez ludnosc polsk< traktowano niejednolicie. 

Wielokrotnie sprawcom takich czynow starano sil przypisac przestlpstwo 

cilzsze, d<z<c do oskarzenia o zdradl, zbrojn< dzialalnosc kontrrewolucyjn<, 

dzialalnosc przeciwko i na szkodl ZSRR40. Takie czyny byly zagrozone kar< 

smierci lub dlugoletnim pobytem w obozach pracy. W chwili obecnej nie 

mozna powiedziec, czy faktycznie osoby oskarzone prowadzily tak< dzialal

nosc, czy tez stosuj<c terror polityczny wobec ludnosci polskiej, "podci<gano" 

pod takie przestlpstwa zwyczajne nielegalne posiadanie broni. 

38 G.A. Krygier, B.A. Kurinowa, J.M. Tkacziewskij, Sowietskoje Ugolownoje Prawo. 

Obszczaja czast, Wyd. Uniwersytetu Moskiewskiego, Moskwa 1981, s. 40; S.W. Maksimow 

(red.), Ugolownoje prawo. Obszczaja czast, Emsko Education, Moskwa 2005, s. 9. 
39 Por. L. Andrejew, Zarys prawa karnego panstw socjalistycznych. Wyd. UW, Warszawa 

1979, s. 122-123. 
40 A. Applebaum, Gulag, Swiat Ksi<zki, Warszawa 2005, s. 119, 137-138. 
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Jak to juz wspomniano, pomimo wielu zakazow wladz okupacyjnych, 

w czasie wojny broi znajdowala sil w rlkach walcz<cego podziemia o roz

nym obliczu politycznym, w srodowiskach kryminalnych (wojna nie polozyla 

kresu przestlpczosci kryminalnej), a takze broi posiadala spora czlsc spole

czeistwa (niekiedy przyl<czaj<ca sil do walki zbrojnej z okupantem). Po 

zakoiczeniu wojny formalnie obowi<zywal kodeks karny z 1932 r., ale nowe 

wladze wydaly w latach 1944-1954 ponad sto dekretow i ustaw wprowadza

j<cych zmiany w celu realizacji nowych celow politycznych i gospodarczych41. 

W zakresie nielegalnego posiadania broni juz kodeks karny Wojska Polskiego 

z 23 wrzesnia 1944 r. przewidywal karl smierci za samo gromadzenie srod

kow walki zbrojnej w celu zamachu42. Dekret PKWN z dnia 24 sierpnia 1944 

r. o rozwi<zaniu tajnych organizacji wojskowych na terenach wyzwolonych 

(Dz.U. nr 3, poz. 12) nakazywal przekazywanie broni i zaopatrzenia tych 

organizacji jednostkom Wojska Polskiego. Dekret z dnia 16 listopada 1945 r. 

o przestlpstwach szczegolnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Paistwa 

(Dz.U. nr 53, poz. 300) przewidywal gorne zagrozenie kar< smierci za wyra

bianie, gromadzenie i przechowywanie broni. Zostalo to powtorzone w art. 4 

dekretu z dnia 13 czerwca 1946 r. (tzw. malego kodeksu karnego) o przestlp

stwach szczegolnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Paistwa (Dz.U. nr 30, 

poz. 192 z pozn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, wyrabianie, gromadzenie lub 

przechowywanie broni palnej, materialow lub przyrz<dow wybuchowych bez 

zezwolenia bylo zagrozone kar< wilzienia na czas nie krotszy od lat 5 lub 

dozywotniego wilzienia albo kar< smierci. W § 2 przewidywano mozliwosc 

zastosowania przez s<d w przypadkach mniejszej wagi nadzwyczajnego zla

godzenia kary albo nawet odst<pienia od niej. 

W pierwszych latach powojennych Komenda Glowna MO wydawala sze

reg rozkazow, zarz<dzei, okolnikow maj<cych na celu odzyskiwanie broni43. 

Problem byl bardzo powazny, gdyz odnotowywano rocznie kilkanascie tysilcy 

napadow z broni<. W praktyce wszelkie uzycie broni palnej, czy to przez 

zbrojne organizacje opozycyjne, czy tez przez zwyczajnych przestlpcow, trak

towano jako przejawy bandytyzmu. Bardzo czlsto oficjalnie mowiono o ban

dytyzmie, by deprecjonowac powody polityczne. Zarz<dzenie nr 162 Komen

danta Glownego MO z dnia 7 listopada 1946 r. w sprawie wyplaty nagrod za 

zdobyt< broi (odebran< ugrupowaniom zbrojnym lub osobom nie posiadaj<

cym na ni< pozwolenia) wprowadza taryfikator premiowania funkcjonariu

szy: za odzyskany granat przewidywano wyplatl 100 zl, za karabin - 200 zl, 

za pistolet - 400 zl, za automat lub RKM - 600 zl, za CKM, dzialo lub 

41 A. Lityiski, Historia prawa Polski Ludowej, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 

2005, s. 99. 
42 Lbidem, s. 97. 
43 P. Majer, Milicja Obywatelska w systemie organow wladzy PRL (zarys problematyki 

i zrodla), Wyd. Adam Marszalek, Torui 2003, s. 131 i nast. 
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mozdzierz - 1000 zl, za radiostacjl polow< - 2000 zl. Warunkiem wyplaty 

byla sprawnosc tego sprzltu44. Radykalne dzialania sluzb policyjnych spra

wily, iz ilosc posiadanej nielegalnie przez spoleczeistwo broni znacznie spa

dla. Nadal jednak posiadanie broni bez pozwolenia utozsamiano z bandyty

zmem i traktowano jako bardzo grozne przestlpstwo45. Roslo spoleczne 

przekonanie, ze jezeli ktos posiada nielegalnie broi paln<, to juz faktycznie 

jest bandyt<, chociaz skala zjawiska nie byla znacz<ca wobec calej przestlp

czosci w owczesnej Polsce. 

Uzyskiwanie pozwolei na posiadanie broni w omawianym okresie bylo 

mozliwe na zasadach okreslonych w opisywanym juz rozporz<dzeniu Prezy

denta Rzeczypospolitej z dnia 27 pazdziernika 1932 r. - Prawo o broni, 

amunicji i materialach wybuchowych. Zasadnicza czlsc tego aktu prawnego 

obowi<zywala do 1961 r., chociaz uchylono przepisy karne rozporz<dzenia, 

a wydanie pozwolenia lezalo w gestii komendanta wojewodzkiego MO. 

W praktyce pozwolenie otrzymywaly osoby nalez<ce do owczesnych elit poli

tycznych - sekretarze i pracownicy komitetow PZPR, prokuratorzy, sldzio

46wie, kadra kierownicza wilkszych zakladow pracy . Stosunkowo latwo, jak 

na tamte czasy, mozna bylo uzyskac pozwolenie na broi mysliwsk< i broi 

sportow<. 

Juz w polowie lat 50. podjlto prace nad nowym prawem dotycz<cym 

posiadania broni. Rozporz<dzeniem Ministra Spraw Wewnltrznych z dnia 

16 stycznia 1958 r. w sprawie zmiany rozporz<dzenia z dnia 23 marca 1933 r. 

o pozwoleniach na broi do uzytku osobistego oraz o nabywaniu i pozbywaniu 

sil tej broni (Dz.U. nr 8, poz. 23) wl<czono do katalogu broni, na ktore 

wymagane bylo pozwolenie, wiatrowki kal. do 6 mm. W drugiej polowie 1960 r. 

prace nad nowymi regulacjami w zakresie broni palnej zakoiczono i 31 

stycznia 1961 r. Sejm uchwalil ustawl o broni, amunicji i materialach wy

buchowych (Dz.U. nr 6, poz. 43), ktora weszla w zycie z dniem ogloszenia 

- 10 lutego 1961 r. 

Ustawa ta nie zawierala definicji broni. Pewn< jej namiastk< bylo 

stwierdzenie w art. 1: "Llekroc [...J jest mowa o broni bez blizszego okresle

44 Lbidem, s. 308. 
45 Por. M. Lipka, Wnioski z jednej sprawy, "Problemy Kryminalistyki" 1957, nr 617, s. 92 

i nast.; S. Szczepaniak, Uj�cie czlonkow bandy Narodowej Organizacji Wojskowej, "Problemy 

Kryminalistyki" 1957, nr 10, s. 619 i nast.; W. Kuboi, R. Wyszkowski, Wlamanie do magazynu 

broni w Gliwicach, "Sluzba MO" 1960, nr 2(18), s. 496 i nast.; S. Gornicki, Likwidacja bandy 

Dolinskiego, "Sluzba MO" 1961, nr 3(24), s. 329 i nast.; S. Szczepaniak, Ostatnia zbrodnia 

bandy Zjawy, "Problemy Kryminalistyki" 1964, nr 49, s. 394 i nast.; R. Topilko, Sprawa braci 

Walachowskich, "Problemy Kryminalistyki" 1965, nr 56-57, s. 604 i nast. 
46 J. Kasprzak, Bron palna - wybrane zagadnienia kryminalistyczne w 8wietle nowych 

regulacji prawnych, "Problemy Wspolczesnej Kryminalistyki", t. LV, pod red. E. Gruzy, T. Toma

szewskiego, Wyd. UW i PTK, Warszawa 2001, s. 163 oraz idem, Zagadnienia zwiqzane 

z poj�ciem broni palnej w 8wietle nowych regulacji prawnych i orzecznictwa, "Problemy Wspol

czesnej Kryminalistyki", t. LX, pod red. E. Gruzy, T. Tomaszewskiego, Wyd. UW i PTK, Warsza

wa 2005, s. 28. 
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nia, nalezy przez to rozumiec broi paln< krotk< oraz broi mysliwsk< 

i sportow<". Podobnie za amunicjl uwazano amunicjl do broni palnej krot

kiej, mysliwskiej i sportowej. Ustawa, podobnie jak Rozporz<dzenie z 1932 r., 

uznawala gotowe lub obrobione istotne czlsci broni lub amunicji za broi lub 

amunicjl. Powodem takiego zapisu nie byla juz jednak troska o jakosc produ

kowanej w niewielkich wytworniach broni (tak jak to mialo miejsce w przy

padku wymienionego rozporz<dzenia z 1932 r.), lecz zamiar wprowadzenia 

calkowitego zakazu dostlpu do broni czy tez jej czlsci i obawa przed mozli

wosci< wyprodukowania broni samodzialowej. Rozporz<dzenie Ministra 

Spraw Wewnltrznych z 19 pazdziernika 1961 r. w sprawie okreslenia orga

now Milicji Obywatelskiej wlasciwych do wydawania pozwolenia na broi, 

ustalenia wzorow pozwolei na broi oraz okreslenia istotnych czlsci broni 

i amunicji (Dz.U. nr 52, poz. 289) okreslilo, iz istotnymi czlsciami broni s< jej 

czlsci bld<ce podstaw< montazow< oraz nastlpuj<ce czlsci i zespoly umozli

wiaj<ce danie strzalu: lufa, zamek i komora zamkowa. Wyszczegolnienie 

istotnych czlsci broni nie zmienilo sil przez wiele lat i zostalo powtorzone 

w nowym rozporz<dzeniu Ministra Spraw Wewnltrznych z dnia 23 wrzesnia 

1975 r. w sprawie okreslenia organow Milicji Obywatelskiej wlasciwych do 

wydawania pozwolenia na broi, ustalenia wzorow pozwolei na broi oraz 

okreslenia istotnych czlsci broni i amunicji (Dz.U. nr 32, poz. 173). Dopiero 

w 1986 r. rozporz<dzenie Ministra Spraw Wewnltrznych z dnia 12 grudnia 

1986 r. w sprawie okreslenia organow wlasciwych do wydawania pozwolei 

na broi, ustalenia wzorow pozwolei na broi oraz okreslenia istotnych czlsci 

broni i amunicji (Dz.U. z 1987 r., nr 1, poz. 7), zawiera stwierdzenie, iz 

istotnymi czlsciami broni s<: szkielet, lufa i komora zamkowa. 

Ustawa o broni, amunicji i materialach wybuchowych wyraznie okreslala 

w art. 4, iz broi wolno posiadac wyl<cznie na podstawie pozwolenia wydane

go przez organy MO. Dozwolone bylo tylko nabywanie, posiadanie i noszenie 

broni wymienionej w pozwoleniu. Pozwolenie takie wystawial komendant 

wojewodzki MO (organ KW MO powolany i dzialaj<cy w jego imieniu). Oce

na, czy zasadne jest wydanie obywatelowi takiego pozwolenia, zalezala od 

organu MO. Wydaj<cy mial prawo sprawdzic, czy osoba ubiegaj<ca sil 

o pozwolenie ma okreslon< wiedzl w zakresie przepisow i zasad obchodzenia 

sil z broni<. Pozwolenie na broi nie bylo wydawane osobom do lat 18, 

chorym psychicznie, osobom znanym jako narkomani lub nalogowi alkoholicy 

oraz osobom nie maj<cym stalego miejsca zamieszkania lub ustalonego zro

dla utrzymania (art. 7). Zgodnie z art. 8, organ MO nie musial uzasadniac 

decyzji odmawiaj<cej wydania pozwolenia, jezeli uznal, iz odmowa uzasad

niona jest interesem bezpieczeistwa paistwa lub zachowaniem porz<dku 

publicznego. Organ wydaj<cy mogl w kazdym momencie cofn<c wydane po

zwolenie i okreslic termin do zbycia broni i amunicji. Ustawa wprowadzala 

ponadto instytucjl pozwolenia na broi na okaziciela (art. 14) w urzldach, 
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instytucjach, zakladach i przedsilbiorstwach. Najczlsciej korzystano z tego 

uprawnienia przewoz<c pieni<dze (np. na wyplatl) czy tez w celu ochrony 

danego obiektu. W mysl art. 15 Minister Spraw Wewnltrznych mial prawo, 

jezeli interes bezpieczeistwa paistwa lub porz<dek publiczny tego wymaga

j<, na terenie calego kraju lub jego czlsci zarz<dzic zdeponowanie wszelkiej 

lub niektorych rodzajow posiadanej broni w okreslonych przez siebie miej

scach i terminach. Z tego uprawnienia skorzystano podczas stanu wojennego 

(art. 21 dekretu z dnia 13 grudnia 1981 r. o stanie wojennym). 

Ustawa zawierala takze przepisy karne dotycz<ce bezprawnego wyrabia

nia, posiadania lub zbywania wiatrowki (art. 27). Za taki czyn grozila kara 

do trzech miesilcy aresztu lub kara grzywny. Art. 28 przewidywal karl 

pozbawienia wolnosci do lat 3 za bezprawne zbycie broni palnej lub amunicji. 

Musimy rowniez pamiltac, iz do 31 grudnia 1969 r. obowi<zywal jeszcze 

(omawiany wczesniej) art. 4 dekretu z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestlp

stwach szczegolnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Paistwa (uchylony 

formalnie ustaw< z dnia 19 kwietnia 1969 r. - przepisy wprowadzaj<ce ko

deks karny - Dz.U. nr 13, poz. 95). 

W polowie lat 80. coraz powszechniej zaczlto stosowac (znane oczywiscie 

duzo wczesniej) srodki obezwladniaj<ce w postaci miotaczy gazowych, jak tez 

pistoletow i rewolwerow na amunicjl gazow<. Pocz<tkowo posiadanie takich 

przedmiotow nie bylo prawnie uregulowane. Rozporz<dzenie Ministra Spraw 

Wewnltrznych z dnia 12 grudnia 1986 r. w sprawie rozci<gnilcia niektorych 

przepisow o broni, amunicji i materialach wybuchowych na pistolety, rewol

wery i inne przedmioty do miotania chemicznych srodkow obezwladniaj<cych 

oraz odstrzeliwania amunicji alarmowej i sygnalowej (Dz.U. z 1987 r., nr 1, 

poz. 6) wprowadzalo restrykcyjn< reglamentacjl wymienionych przedmiotow. 

Na ich posiadanie nalezalo uzyskac pozwolenie tak jak na broi paln<. 

Z punktu widzenia reglamentacji posiadania broni za prawdziwie rewo

lucyjne mozna uznac rozporz<dzenie Ministra Spraw Wewnltrznych z dnia 

29 pazdziernika 1990 r. w sprawie rozci<gnilcia niektorych przepisow Ustawy 

o broni, amunicji i materialach wybuchowych na poszczegolne rodzaje broni 

bialej oraz przedmioty, ktorych uzywanie moze zagrazac bezpieczeistwu pu

blicznemu (Dz.U. nr 76). Zgodnie z § 1 pkt 1 tegoz rozporz<dzenia, umozliwio

no spoleczeistwu szerokie i legalne posiadanie pistoletow i rewolwerow na 

amunicjl gazow< i akustyczn<, miotaczy gazowych, urz<dzei raz<cych pr<dem 

elektrycznym. Broi palna krotka byla juz latwiejsza do zdobycia. Pozwolenie 

na ni< mogly uzyskac osoby prowadz<ce dzialalnosc gospodarcz<, przewoz<ce 

niejednokrotnie znaczne sumy pienildzy, a takze prywatne firmy zajmuj<ce 

sil konwojowaniem pienildzy, ochron< osob i mienia. Do samoobrony wyda

wane byly w tym okresie pozwolenia na broi gazow<, ktora cieszyla sil 

ogromn< popularnosci<. Przyczyn takiej popularnosci jest wiele. Mozna tu 

mowic o pewnym odreagowaniu spolecznym na dlugoletni praktyczny zakaz 
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posiadania broni, ale zapewne nie bez znaczenia byl rowniez fakt znacznego 

wzrostu przestlpczosci, zwlaszcza na pocz<tku lat 90. i znacznej jej brutali

zacji. Modne staly sil hasla samoobrony przy uzyciu broni gazowej. Hasla te 

byly w pewnym sensie umiejltnie podsycane przez rynek producentow tego 

rodzaju broni - przede wszystkim z Niemiec i Wloch, a takze przez osoby 

zajmuj<ce sil handlem broni< w kraju. W 1992 r. istnialo juz w Polsce ponad 

1400 sklepow i punktow handlowych, gdzie mozna bylo kupic roznego rodza

ju broi. Malo kto tak naprawdl zastanawial sil nad nikla skutecznosci< 

broni gazowej uzytej do samoobrony, ale w wielu srodowiskach do dobrego 

tonu nalezalo chwalenie sil posiadaniem pistoletu czy rewolweru gazowego. 

Ogolnie rzecz bior<c, szerszy dostlp do broni nie poprawil stanu bezpieczei

stwa, ale takze nie odnotowano fali spodziewanych wypadkow z broni< czy 

tez wzrostu przestlpczosci przy uzyciu legalnie posiadanej broni. W 95% 

przypadkow broi uzyta do popelnienia przestlpstwa to broi posiadana niele

galnie. 

Prace legislacyjne nad zmian< ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o broni, 

amunicji i materialach wybuchowych rozpoczlly sil w pierwszej polowie lat 90. 

i w grudniu 1993 r. ukoiczono projekt pelnego tekstu nowej ustawy. Kolejne 

projekty przygotowywane przez Komendl Glown< Policji ukazywaly sil 

w lipcu 1994 r. oraz listopadzie 1996 r. W lipcu 1998 r. projekt ostateczny 

zostal skierowany do Sejmu RP. Biuro Studiow i Ekspertyz Sejmu zasilgalo 

opinii specjalistycznej z roznych dziedzin prawa oraz kryminalistyki, 

uwzglldniaj<c niektore uwagi. Po wyczerpaniu procedury parlamentarnej 

Sejm 21 maja 1999 r. ustawl o broni i amunicji uchwalil (Dz.U. nr 53, poz. 549). 

Niemalze od chwili uchwalenia ustawa ta budzi ogromne kontrowersje 

i dyskusje w srodowisku naukowym47. Krytykowane jest niemalze wszystko, 

pocz<wszy od zakresu ustawy, definicji legalnej broni palnej, pojlcia istot

nych czlsci broni czy tez pozbawiania broni cech uzywalnosci48. Problematy

ka ta wymagalaby jednak oddzielnego obszernego opracowania. 

Omawiaj<c wspolczesne systemy reglamentacji broni przez wladze pai

stwowe, M. Filar wyroznil cztery podstawowe modele: 

1. Model rejestracyjny - przyjlty w Stanach Zjednoczonych, a z pew

nymi modyfikacjami takze w Meksyku. Wladza paistwowa nie ogranicza 

obywateli w dostlpie do broni. Obywatel musi spelnic jedynie pewne warun

ki, np. wiek, stale miejsce zamieszkania, brak stwierdzonych zaburzei psy

47 M. Kulicki, V. KwiatkowskaDarul, L. Stlpka, Przyczynek do dyskusji nad definicjq 

broni palnej, gazowej i pneumatycznej, "Przegl<d Policyjny" 2002, nr 3-4 (67-68), s. 28 i nast. 

Wiele problemow nie wziltych przez autorow projektu ustawy pod uwagl sygnalizowal wcze

sniej T. Hanausek, Aktualne problemy dotyczqce poj�cia broni palnej w polskiej teorii kryminali

styki, "Przegl<d S<dowy" 1992, nr 4, s. 59. 
48 Por. M. Kulicki, Wybrane kryminalistyczne problemy wspolczesnej broni strzeleckiej, [w:J 

J. Blachut, M. Szewczyk, J. Wojcikiewicz (red.), Nauka wobec przest�pczo8ci. Ksi�ga ku czci 

Prof. T. Hanauska, Wyd. LES, Krakow 2001, s. 92 i nast. 
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chicznych. Model ten wymaga dokonania przy zakupie rejestracji broni. Wy

l<czone s< jednakze pewne rodzaje broni palnej, np. broi automatyczna. 

2. Model legislacyjny - spotykany w Norwegii, Finlandii, Austrii, 

Szwajcarii. Obywatel moze uzyskac od wladz pozwolenie na broi po spelnie

niu okreslonych warunkow (ukoiczenie kursow, przedstawienie badai lekar

skich, w tym psychologicznych). W systemie tym do minimum ograniczony 

jest zakres oceny organu wydaj<cego pozwolenie. Jezeli s< spelnione warun

ki, to obywatel pozwolenie uzyskuje. 

3. Model reglamentacji oportunistycznej - najczlsciej stosowany, 

m.in. w Polsce, Niemczech, Rosji. Osoba staraj<ca sil o broi musi spelnic 

wymagania wynikaj<ce z przepisow, tak jak w modelu legislacyjnym, a po

nadto wskazac powod ubiegania sil o pozwolenie. Powod ten jest juz jednak 

subiektywnie oceniany przez organ paistwowy i zalicza sil doi np. "ponad

przeciltny stan zagrozenia". 

4. Model restrykcyjny - obowi<zuj<cy np. w Japonii. Obywatel prak

tycznie nie ma dostlpu do broni, za wyj<tkiem broni mysliwskiej i sportowej49. 

Kwestia dostlpu obywatela do broni jest obecnie bardzo aktualna i czl

sto dyskutowana, szczegolnie w swietle tragicznych wydarzei w Niemczech, 

Finlandii, Norwegii czy Stanach Zjednoczonych. Z jednej strony proponuje 

sil drastyczne ograniczenie dostlpu do broni, z drugiej zas - paradoksalnie 

- podnosi sil kwestil zwilkszenia dostlpu, gdyz obywatel ma prawo i w pew

nych sytuacjach moglby obronic sil sam (np. przed bandyt< czy szaleicem). 

Kwestia jest ci<gle otwarta. 

Summary 

State Rule and the Possession of Weapons

by Citizens Throughout History

Key words: weapons, weapon rights, weapon control laws. 

This paper presents the history of weapon control laws. Weapons have 

been used by man since ancient times, and State authorities made various 

attempts to control weapon ownership throughout the ages. The first histori

cal records banning the possession of weapons by selected social groups date 

back to ancient Greece. Ln the 5th century BC, the slave population of Sparta 

was not allowed to own weapons. New customs and traditions emerged 

which prevented citizens from carrying weapons in specific locations and 

49 M. Filar, Prawo posiadania broni palnej jako obywatelskie prawo podmiotowe, [w:J 

Wspolczesne prawo i prawoznawstwo. Ksi�ga ku czci prof. W. Langa, Wyd. UMK, Torui 1998, 

s. 64. 
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situations. Weapons could not be brought into shrines, athletic competitions, 

official events or theatrical performances. Those traditions were transferred 

to ancient Rome. 

Weapon control laws were practically nonexistent in the early Middle 

Ages. The high price of weapons was an effective control mechanism. 

Weapons were not only means of warfare, they were also objects of artistic 

merit which symbolized the owner's social and financial status. Numerous 

peasant uprisings in the 11th and 12th centuries alerted the magnates who 

realized that the possession of weapons by commoners posed a significant 

threat for the ruling classes. Local laws were enacted to prevent the lower 

classes from owning weapons. Ln line with the rules of customary law, the 

possession of swords was regarded as the distinctive attribute of knighthood. 

The early 15th century witnessed a rapid advance in firearms design. Some 

countries, including England, made legal attempts to prevent uncontrolled 

gun ownership by citizens. Weapon control laws were revolutionized by the 

American Constitution of 17 September 1787, in particular the Second 

Amendment which granted all citizens the right to keep and bear arms. 

Great leaps in firearm technology were made in the 19th century which was 

a period of many wars as well as rapid industrial progress. Criminals gained 

much easier access to firearms, and citizens purchased large amounts of 

shortbarreled guns for selfdefense purposes. The authorities realized that 

the situation could easily spiral out of control, and stringent laws regulating 

gun purchase and ownership were introduced in many countries. 

Ln Poland, the possession of weapons was codified by the partitioning 

powers until 1918. The first attempts to introduce a comprehensive set of 

weapon control laws were made already in 1919, but a major breakthrough 

came with the Resolution of the President of the Republic of Poland of 27 

October 1932 which introduced the Law on Weapons, Ammunition and 

Explosives. After World War LL, gun control laws were enacted for political 

reasons. Legislative efforts aiming to restrict the citizens' access to firearms 

were continued after the political transformations of 1989. 




