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PRZESTĘPSTWA Z BRONIĄ 
 

 Nieprzestrzeganie przepisów ustawy  o broni i amunicji może być 
wykroczeniem , a więc czynem społecznie szkodliwym , zabronionym przez 
ustawę pod groźbą kary , popełnionym w czasie jej obowiązywania . Listę 
wykroczeń , jakich może dopuści się osoba posiadająca broń na podstawie 
pozwolenia zawierają art. 50 i 51 ustawy . O zakazach i obowiązkach 
prawnych broni , których nieprzestrzeganie może prowadzić do popełnienia 
wykroczenia była mowa o poszczególnych częściach komentarza . Pora teraz 
na skatalogowanie przestępstw , które mogą być dokonane przy użyciu broni 
. 
 Opis ustawowych przesłanek tych przestępstw znajdujemy w Kodeksie 
karnym – jego części szczególnej . Ograniczymy się tutaj do czynów 
przestępczych lub form kwalifikowanych , które ustawa karna wyraźnie 
określa jako popełnione przy użycie broni .Odniesiemy się także do groźby 
bezprawnej w jej postaci karnej – prawnokarnej instytucji znamionującej 
szereg opisanych e Kodeksie karnym czynów przestępczych przestępstwa z 
zagrożeniem bronią . Poza zawiasem naszych zainteresowań pozostaną 
natomiast przestępstwa , które można co prawda – popełnić przy użyciu 
broni , lecz których ustawa nie wiąże z jej użyciem .  
 

 PRZESTĘPSTWA Z UŻYCIEM BRONI  
Art. 148 

( .......) 
§ 2 . Kto zabija człowieka : 

1) ze szczególnym okrucieństwem , 
2) w związku z wzięciem zakładnika , zgwałceniem albo rozbojem , 
3) w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie , 
4) z użyciem broni palnej lub materiałów wybuchowych ,  
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12 , karze 
25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia 
wolności . 
  

Art. 159  
 Kto , biorąc udział w bójce lub pobiciu człowieka , używa broni palnej 
,noża lub innego podobnego niebezpiecznego przedmiotu , 
 Podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 . 
 

Art. 223 
 Kto, działa wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami lub używając 
broni palnej , noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo 
środka , obezwładniającego , dopuszcza się czynnej napaści na 
funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną lub w 
związku z pełnieniem obowiązków służbowych , 
 Podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 . 
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Art. 258 
 § 1. Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mającym 
na celu popełnienie przestępstw , w tym i przestępstw skarbowych , 
 podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 . 
 § 2. Jeżeli grupa albo związek określony w § 1 ma charakter zbrojny 
,sprawca  
 podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 . 
 § 3. Kto grupę albo związek określony w § 1 lub 2 zakłada lub taką 
grupę albo takim związkiem kieruje , 
 podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 .  
 

Art. 263 
 § 1. Kto bez wymaganego zezwolenia wyrabia broń palną albo amunicję 
lub nią handluje , 
 podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 . 
 § 2. Kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję  
 podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 .  
 § 3. Kto , mając zezwolenie na posiadanie broni palnej lub amunicji , 
udostępnia lub przekazuje ją osobie nieuprawnionej , 
 podlega grzywnie , karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2.  
 § 4. Kto nieumyślnie powoduje utratę broni palnej lub amunicji , która 
zgodnie z prawem pozostaje  w jego dyspozycji , 
 podlega grzywnie , karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do roku .  
 
Dopuszczając się groźby bezprawnej przy użyciu broni można 
dokonać wielu innych przestępstw . Zagrożenie bronią będzie w nich 
„ argumentem  
Wymuszającym takie lub inne zachowanie osoby , przeciwko której 
została skierowana . Oto kilka przykładów takich przestępstw : 
 

Art. 191  
 § 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu 
zmuszenia innej osoby do określonego działania , zaniechania lub 
znoszenia , 
 podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 . 
 

Art. 224 
 § 1. Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności 
urzędowe organu administracji rządowej innego organu państwowego lub 
samorządu terytorialnego , 
 podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 .  
 § 2. Tej samej karze podlega , kto stosuje przemoc lub groźbę 
bezprawną w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby do 
pomocy mu przybranej do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej 
czynności służbowej . 
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Art. 232 
 Kto , przemocą lub groźbą  bezprawną wywiera wpływ na czynności 
urzędowe sądu , 
 podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 . 
 

Art. 245  
 Kto używa przemocy lub groźby bezprawnej w celu wywarcia wpływu 
na świadka , biegłego , tłumacza , oskarżyciela albo oskarżonego lub w 
związku z tym narusza jego nietykalność cielesną , 
 podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 .  
 
 

Art. 246 
 Funkcjonariusz publiczny lub ten , który działając na jego polecenie w 
celu uzyskania określonych zeznań , wyjaśnień , informacji lub oświadczenia 
stosuje przemoc , groźbę bezprawną lub w inny sposób znęca się fizycznie 
lub psychicznie nad inną osobą , 
 Podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 .  
 

Art. 280 
 § 1 Kto kradnie , używając przemocy wobec osoby lub grożąc 
natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu 
nieprzytomności lub bezbronności , 
 podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12 . 
 § 2. Jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palna , nożem lub 
innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem 
obezwładniającym albo działa w inny sposób bezpośrednio zagrażając 
życiu lub wspólnie z inną osobą , która posługuje się taką bronią , 
przedmiotem , środkiem lub sposobem , 
 podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 . 
 
 

PRZYKŁADY PRZESTĘPSTW  
Z ZAGROŻENIEM BRONIĄ  

 W polskim Kodeksie karnym groźba bezprawna występuje w dwojakiej 
postaci : 

� jako groźba karalna , której definicję zawiera art. 190 § 1 : Kto grozi 
innej osobie popełnieniem  przestępstwa na jej szkodę lub szkodę 
osoby najbliższej , jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym 
uzasadnioną obawę , że będzie spełniona , 
podlega grzywnie , karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2 .  

� jako groźba o cechach szantażu , zdefiniowana w art. 115 § 12 : 
Groźbą bezprawną jest zarówno groźba , o której mowa w art. 190 , 
jak i groźba spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia 
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wiadomości ułatwiającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej 
;( ........)  
Nas będzie tutaj interesować groźba karalna , gdyż przy użyciu 
broni tej właśnie formy groźby bezprawnej można się dopuścić – 
jako samoistnego przestępstwa lub jako „ narzędzia ” popełnienia 
innego przestępstwa . 
 Istotą groźby karalnej jest grożenie komuś popełnieniem 
przestępstwa na jego szkodę lub na szkodę jego osoby najbliższej  
( przestępstwo samoistne ) . Nie każde grożenie ! Powiedzianego w 
żartach „ ja cię zastrzelę ”  nikt nie potraktuje jako groźby karalnej 
.Ale to samo powiedziane serio , w sytuacji konfliktu pomiędzy 
rozmówcami , a zwłaszcza jeżeli słowa te zostaną poparte gestem 
wydobycia broni , może zostać uznane za groźbę karalną , 
że groźba zostanie spełniona .  
 
miotającego , jest zdolne do wystrzelenia pocisku lub 
substancji z lufy albo elementu zastępującego lufę , a przez to 
do rażenia celów na odległość . 
 Łatwo zauważyć , że każde wymienione w art. 4 ust 1 pkt. 1 
ustawy urządzeń spełnia warunki , o jakich mowa w przepisie 
definiującym pojęcie broni palnej . pojawiło się tu również  nowe – w 
przepisach ustawy z 1961 r. nie używane pojęcie – „ broni bojowej ” 
.Czy jednak rzeczywiście jest to pojęcie nowe ? Jeśli tak , to jedynie 
w sferze definicji , bowiem nie chodzi tu o inną broń niż ta , którą 
przepisy poprzedniej ustawy określały jako „ broń palną krótką ” 
 
 

BROŃ PNEUMATYCZNA  
W myśl  cytowanego już art.4 ust. Bronią pneumatyczną jest 

niebezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie , które w wyniku 
działania sprężonego gazu jest zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy 
gwintowanej albo z elementu ja zastępującego , a przez to do 
rażenia celów na odległość .  
 Przepis ten wymaga omówienia , gdyż definicja broni 
pneumatycznej uległa zmianie . Regulacje zawarte w poprzedniej 
ustawie uznawały za broń pneumatyczną ( tzw. Wiatrówki ) broń 
działającą na zasadach sprężonego powietrza , niezależnie od tego , 
jaką lufę ona posiadała . W przepisach nowej ustawy zapisano , że 
bronią pneumatyczna jest tylko urządzenie ........ zdolne do 
wystrzelenia pocisku ......z lufy gwintowanej lub elementu ją 
zastępującego . Skoro zostało to wyrażone w sposób tak 
jednoznaczny , to należy przyjąć , że „ broń ” pneumatyczna o 
lufach niegwintowanych ( gładkich ) nie jest bronią w rozumieniu 
przepisów ustawy . 
 Można postawić – wcale nie pozbawione sensu , choć może 
trochę przewrotne pytanie : czy zatem elementem zastępującym lufę 
gwintowaną nie będzie właśnie lufa niegwintowana ? Otóż zdaniem 
specjalistów z dziedziny badania broni i balistyki – nie ! Może nim 
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być tylko taki element , który będzie spełniał funkcje lufy 
gwintowanej , a zatem będzie :  
� ukierunkowywał tor pocisku, 
� nadawał pociskowi ruch wirujący. 
Lufa gładka(niegwintowana),z uwagi na jej cechy użytkowe, nie 
spełnia obu tych funkcji równocześnie, a zatem nie może być 
uznana za element zastępujący lufę gwintową. Wobec tego broń 
pneumatyczna wyposażona przez wytwórcę(producenta)w lufę nie 
gwintową jest wyłączona spod działania ustawy o broń i amunicji, 
nie jest bowiem bronią w rozumieniu jej przepisów. 
 To wcale nie znaczy, że posiadacze broni pneumatycznej o lufach 
gładkich, którzy uzyskali na nią pozwolenie pod rządami starej 
umowy o broni, amunicji i materiałach wybuchowych, mogą używać 
tych urządzeń w dowolny sposób, bez zachowania środków 
bezpieczeństwa. Fakt, że broń pneumatyczna o lufach gładkich nie 
jest uznawana za broń, wcale nie oznacza, że zmieniły się jej 
parametry techniczne, właściwości użytkowe, w tych zwłaszcza 
zdolność rażenia celu na odległość. Taka ,, broń” wciąż pozostaje 
narzędziem niebezpiecznym. Dlatego osoby, które posiadają takie 
urządzenia, są zobowiązane do dbałości i staranności w 
posługiwaniu się nimi, ich  przechowywaniu i zabezpieczeniu  
 
 W tym miejscu kilka słów o tak popularnych na naszym rynku 
paintballach. Producenci na ogół wyposażają te urządzenia w lufy 
gładkie, a zatem nie ma podstaw prawnych do traktowania ich jako 
broń pneumatyczna. Niemniej jednak mogą pojawić się na rynku 
również paintballe o lufach gwintowanych. Wówczas- w świetle 
nowej ustawy- będą one traktowane jako broń, na która jest 
wymagane pozwolenie organów Policji. 
 Co powinny zrobić osoby posiadające pozwolenia na broń 
pneumatyczną, które same nie potrafią ustalić czy jest to broń z 
lufa gwintowaną, czy gładką? Najprostsza rada, to zwrócić się o 
opinię do rusznikarza. Jego ekspertyza będzie o tyle ważna, że jeśli 
okaże się, iż mamy do czynienia z bronią o lufie gwintowanej, 
musimy pod porządkować się przepisom ustawy, tak jak każdy 
posiadacz broni, a w szczególności stworzyć odpowiednie warunki 
jej zabezpieczenia, poddawać się co 5 lat badaniom lekarskim i 
psychologicznym itd. 

Pozwala na broń pneumatyczna o lufach nie gwintowanych, pod 
rządami nowej ustawy wygasają z mocy prawa. 

 
 
 

BROŃ BIAŁA 
 
 

Do Broni białej, która ustawa kwalifikuje jako narzędzia i 
urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu 
zostały zaliczone m.in. pałki wykonane z drewna lub innego 
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ciężkiego lub twardego materiału, imitujące kij bejsbolowy (art. 4 
ust. 1 pkt. lit. a) 
 Nie łatwo określić, jakie ,, parametry” musi spełniać pałka, aby 
można było ją uznać za broń, a więc przedmiot, na posiadanie 
którego jest wymagane pozwolenie. Pałki mogą być wykonane z 
bardzo różnych materiałów. Mogą też posiadać różny ciężar i 
wymiary. Jedno można stwierdzić na pewno-nie będą wymagane 
pozwolenia organów Policji typowe kije (pałki) do bejsbola, używane 
do uprawiania tej dyscypliny sportu. Są one wykonane z materiałów 
lekkich, takich jak duraluminium, a ich waga- w zależności od 
kategorii wiekowej graczy-waha się od 0,6-1,5 kg. Bez wątpienia 
natomiast imitacje kijów bejsbolowych, zrobione niekiedy z 
twardego drewna, będą traktowane jako przedmioty, o których 
mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy. Tak stanowi prawo. Nie 
wydaje się, aby na gruncie jego stosowania ,wydanie  pozwoleń na 
tego rodzaju przedmioty stało się częstą praktyka organów Policji 
 
 
 

BROŃ CIĘCIWOWA 
 
 

 Do narzędzi i urządzeń których używanie może zagrażać życiu 
lub zdrowiu – w art. 4 ust. 1 pkt 4 lit. b) – zaliczona została również 
bron cięciwowa z postaci kusz. Podkreślenia wymaga, że chodzi tu 
wyłącznie o kusze cięciwowe. Urządzenia podobnego typu, lecz 
działające na zasadach innych, niż wykorzystanie cięciwy jako 
elementu miotającego, nie są bronione. 
 Nie wymagają za tem pozwolenia na broń kusze do polowań 
podwodnych, których działanie opiera się na wykorzystaniu 
sprężonego powietrza jako czynnika miotającego. Pod rządami 
poprzednio obowiązującego prawa pozwolenia na tego rodzaju kusze 
były wydawane członkom klubów płetwonurków posiadających 
kartę uprawniająca do polowań podwodnych. W  świetle przepisów 
nowej ustawy należałoby je raczej traktować jako urządzenia, a nie 
broń pneumatyczna o lufach gładkich. Jeśli jednak pojawia się na 
rynku kusze do polowań podwodnych wyposażone w lufy 
gwintowane – co może się zdarzyć – wówczas będą one podlegać 
reglamentacji prawnej. Wobec tego ich posiadanie będzie możliwe 
na podstawie pozwolenia organów Policji.  
 Mówiąc o kuszach cięciwowych należy wskazać, że można je 
posiadać wyłącznie w celach kolekcjonerskich. 
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BROŃ SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNA 
 
 

 Jej definicja jest zawarta w & 1 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z 20 marca  2000 r. w sprawie 
rodzajów szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji oraz 
rodzajów broni odpowiadającej celom, w których może być wydane 
pozwolenie na bron ( Dz.U nr 19, poz. 240). 
 

Bronią szczególnie niebezpieczną jest: 
1. automatyczna bron palna, to jest broń palna przeładowująca 

się samoczynnie po każdym oddanym strzale ,przystosowana 
przez wytwórcę do odstrzelenia za jednym uruchomieniem 
spustu więcej niż jednego naboju, niezależnie od dokonanych 
następnie zmian konstrukcyjnych lub przeróbek, 

2. bron palna wytworzoną lub przerobiona w sposób 
pozwalający na zatajanie jej przeznaczenia lub ułatwiający jej 
skryte używanie, a także broń palna imitująca innego 
rodzaju przedmioty, 

3. broń palna wyposażona w tłumik lub przystosowana do 
strzelania z użyciem tłumika huku, 

4. bron palna wyposażona w laserowe lub noktowizyjne 
urządzenia służące do zwiększenia dokładności celowania, 

      broń palna, której można wykryć przy  pomocy urządzeń 
przeznaczonych do kontroli osób i bagażu  
 

W świetle tej definicji warto zwrócić uwagę na art.. 10 ustawy 
regulujący kwestie dostępu do broni osób fizycznych. Jego ust. 2 
stanowi, że osobie fizycznej nie może być wydane pozwolenie na bron 
szczególnie niebezpieczna. 

 
 
 

AMUNICJA 
 

 W myśl art. 4 ust. 2 i 3 ilekroć w ustawie jest mowa o amunicji, należy 
przez to rozumieć amunicję do broni palnej. Amunicją są naboje scalane 
i naboje ślepe, przeznaczone do strzelania z broni palnej. 
 Na pewno wie nie są amunicja – w rozumieniu przepisów ustawy – 
kulki z farba, używane jako ,,amunicja „ do paintballi. Po pierwsze 
dlatego, że samo urządzenie z którego są one wystrzeliwane nie jest 
bronią. Po drugie, ponieważ ich konstrukcja przeznaczenie oraz sposób 
działania nie odpowiadają definicji amunicji, określonej w art. 4 ustawy.  
 Konsekwentnie, według tych samych kryteriów – nie jest amunicja śrut 
do broni pneumatycznej czy strzały kusz, niezależnie od 
wykorzystywanych w tych urządzeniach środków miotających. 
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AMUNICJA SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNA 
 
 

 Definiuje ja & 2 cytowanego już rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z 20 marca 2000 r., stanowiące że: 
 
 
Amunicją szczególnie niebezpieczną są : 

1. amunicja z pociskami wypełnionymi materiałami wybuchowymi, 
zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża 
życiu lub zdrowiu, 

2. pociski do amunicji, o której mowa w pkt 1, 
3. amunicja z pociskami pełnopłaszczowymi zawierającymi rdzeń 

wykonany z materiału twardszego niż stop ołowiu, 
4. amunicja z pociskami podkalibrowymi, z płaszczem lub elementem 

wiodącym wykonanym z tworzyw sztucznych, z wyłączeniem amunicji 
przeznaczonej do strzelania z broni gładkolufowej, 

5. amunicja pistoletowa i rewolwerowa z pociskami  półpłaszczowymi i 
rdzeniem konstrukcyjnie przystosowanym do rozrywania się po 
osiągnięciu przeszkody, 

6. amunicja wytworzona nie fabrycznie, w tym także taka, do której 
wytworzenia wykorzystywane są fabrycznie nowe elementy amunicji, z 
wyłączeniem amunicji wytworzonej na własny użytek przez osoby 
posiadające pozwolenie na broń myśliwską lub sportową 
Skoro ustawodawca nie dopuszcza posiadania przez osoby fizyczne 
broni szczególnie niebezpiecznej, to w konsekwencji zabrania również 
posiadania amunicji do takiej broni. 
 
 

ISTOTNE CZĘŚCI BRONI 
 
 
 lub W art. 5 ust.1 czytamy: gotowe obrobione istotne części broni lub 

amunicji uważa się za broń lub amunicję. Ustęp 2 omawianego przepisu 
stanowi, że istotnymi częściami broni palnej i pneumatycznej są: szkielet 
broni, baskila, lufa, zamek i komora zamkowa. 

  Co ten przepis oznacza dla posiadacza broni? Oznacza tyle, że 
posiadanie którejkolwiek z istotnych części  broni –bez pozwolenia 
organów Policji – jest równoznaczne z nielegalnym posiadaniem broni. 
Dlatego osoba zamierzająca np. zakupić lufę, celem dokonania jej 
wymiany w jednostce broni, na która posiada pozwolenie (dotyczy to 
najczęściej myśliwych) powinna uzyskać stosowne pozwolenie organów 
Policji. Zakupiona lufa będzie miała inne numery fabryczne , będzie zatem  
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inna istotna częścią broni niż ta, którą stanowiła integralna część – 
posiadanego przez osobę uprawnioną – egzemplarza broni.  

 
      Wymóg ten wydaje się w pełni uzasadniony, jeśli odnieść się do treści 

art. 9 ustawy o broni .... stanowiącego, iż broń i amunicję do tej broni 
można posiadać na podstawie pozwolenia na broń. Skoro więc 
ustawodawca wyraźnie uzależnił prawo do posiadanie broni od uzyskania 
pozwolenia, a bronią są też gotowe lub obrobione istotne części broni, to 
brakuje podstaw prawnych, aby lufę lub jakąkolwiek inną istotna część 
broni można było nabywać lub posiadać bez zgody organów Policji 

 
 
 

ISTOTNE CZĘŚCI AMUNICJI 
 
 

  Z kolei art. 5 ust. 3 definiuje pojecie istotnych części amunicji.. Są 
nimi: pociski wypełnione materiałami wybuchowymi, chemicznymi 
środkami obezwładniającymi lub zapalającymi albo innymi substancjami, 
których działanie zagraża życiu lub zdrowiu, spłonki inicjujące spalanie 
materiału miotającego i materiał miotający w postaci prochu strzeleckiego  

      Posiadanie bez wymaganego pozwolenia amunicji lub jej istotnych 
części jest czynem zagrożonym odpowiedzialnością karną . Znalezienie u 
osoby nie posiadającej do tego uprawnień nawet kilku sztuk amunicji , 
może skutkować sporządzeniem wniosku do prokuratury o ukaranie za 
nielegalne jej posiadanie . 

 

PRZERÓBKI BRONI  
 
  W art. 6 ust. 1 i 2 ustawa wyraźnie zabrania dokonywania przeróbek broni 

zmieniającej jej rodzaj , kaliber lub przeznaczenie , a w szczególności przerabianie broni 
przystosowanej wyłącznie do amunicji wypełnionej chemicznymi środkami 
obezwładniającymi lub amunicji ślepej , dostosowując ją do wystrzeliwania pocisku z lufy 
albo elementu zastępującego lufę w wyniku działania sprężonych gazów powstających na 
skutek spalania materiału miotającego . Przeróbki broni ... uważa się za wyrób broni , a 
ten podlega odpowiedzialności karnej , określonej w art. 263 k.k.  

  Obszerniejszy komentarz do tego przepisu wydaje się zbyteczny . Dość stwierdzić , że 
wszelkie przeróbki broni , polegające zwłaszcza na zmianie jej przeznaczenia ( np., 
przeróbka broni palnej gazowej lub alarmowej na broń palną bojową ) , czy też kalibru 
bądź rodzaju , stwarzają wzrost zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego . 
Przerobiona broń nie jest już tą samą bronią , która była przed dokonaniem przeróbki . 
Jest nową jednostka broni , o innych parametrach , a także innym przeznaczeniu . Jest 
zatem bronią posiadaną nielegalnie .  


