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Kilka uwag na temat penalizacji 
posiadania narkotyków

Some remarks on penalization
 of drug possession

The issue of criminal liability for drug possession caus-
es a lot of controversy in the doctrine of criminal law and public 
opinion. Despite the fact that regulation refers to the analysed 
area have been in force for more than twenty years, this prob-
lem still exists. Penalization of drug possession has many nega-
tive effects, particularly on drug-addicted people. Among other 
things, leads to pushing drug users underground, overcrowding 
in prison and increasing public expenditure. This article is only 
general study of analysed issue. The main objective of article is 
emphasis on the most important aspects of this offence in the 
context of its effectiveness in practice. Furthermore, author 
draws attention to the imperfection of the current legal solution, 
confronting the arguments of supporters and opponents of regu-
lations set forth in Article 62 of the Drug Abuse Prevention Law.
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Problematyka odpowiedzialności karnej za posiadanie nar-
kotyków wywołuje wiele kontrowersji w doktrynie prawa karnego 
i opinii społecznej. Pomimo faktu, że regulacja dotycząca analizo-
wanego obszaru obowiązuje już ponad dwadzieścia lat, temat ten 
jest nadal aktualny. Penalizacja posiadania narkotyków powoduje 
wiele negatywnych skutków, które uderzają głównie w osoby uza-
leżnione. Między innymi, prowadzi do zepchnięcia użytkowników 
narkotyków do podziemia,  przeludnienia zakładów karnych, a tak-
że generowania wysokich wydatków publicznych. Praca niniejsza 
stanowi tylko ogólne opracowanie przedmiotowej problematyki. 
Głównym celem artykułu jest przybliżenie najważniejszych aspek-
tów analizowanego przestępstwa rozpatrywanych pod kątem jego 
skuteczności. Ponadto, autor artykułu zwraca uwagę na niedosko-
nałość obecnie obowiązującego rozwiązania prawnego, konfron-
tując ze sobą argumenty zwolenników oraz przeciwników art. 62 
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Słowa kluczowe: narkotyki, penalizacja, posiadanie narkotyków, 
prawo karne.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.

Źródło finansowania badań: środki własne Autorki.

Źródło finansowania artykułu: środki własne Autorki.

Cytowanie: Grajcar K., (2017) Kilka uwag na temat penalizacji posiadania narkotyków, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” nr specjalny (26)/2017, s. 148-153,             
https://kwartalnikrsk.pl/Artykuły/RSK-Specjalny-2017/RSK-Specjalny-2017-Grajcar-kilka-uwag-na-temat-penalizacji-posiadania-narkotykow.pdf

ST
R

E
SZ

C
Z

E
N

IE A
B

ST
R

A
C

T

Wstęp 

Posiadanie narkotyków jest przestępstwem wzbudzającym wie-
le kontrowersji. Pomimo faktu, iż regulacje dotyczące analizowane-
go obszaru obowiązują już ponad dwadzieścia lat, temat ten nadal 
stanowi źródło licznych dyskusji, polemik, a także jest przedmiotem 
szeregu publikacji naukowych. Problematyka narkomanii dotyka 
wielu aspektów, dlatego też skuteczne przeciwdziałanie temu zja-
wisku wymaga kompleksowego podejścia, uwzględniającego nie 
tylko terapię, czy readaptację, lecz także profilaktykę społeczną 
i płaszczyznę prawną.

Głównym celem artykułu jest przybliżenie najważniejszych 
aspektów przestępstwa posiadania narkotyków, a także zwrócenie 
uwagi na kontrowersyjność obecnie obowiązującego rozwiązania 
prawnego. Zasadnicza część pracy została poświęcona konsekwen-
cjom wynikającym ze stosowania represji karnej w stosunku do po-
siadaczy środków narkotycznych. 

Artykuł został napisany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2005 nr 179 poz. 
1485 z późn. zm.) Dla właściwej oceny zawartych w niej rozwiązań, 

nieocenioną pomocą okazały się być komentarze do wskazanej usta-
wy, także liczne artykuły naukowe opublikowane w czasopismach 
prawniczych.

Narkotyk 

Bez wątpienia, kluczowe znaczenie dla rozważań niniejszego 
artykułu posiada termin ,,narkotyk’’. Słowo to znane już było w sta-
rożytności. Nazywano nim środki powodujące stan oszołomienia, 
odurzenia (Hanausek, Hanausek 1976). W języku potocznym, jak 
i w literaturze przedmiotu można spotkać różne określenia analizo-
wanego pojęcia, mianowicie: środek odurzający, środek zastępczy, 
substancja psychotropowa, substancja psychoaktywna czy środek 
narkotyczny. Terminy te, również na potrzeby niniejszego artykułu, 
używane są zamiennie.

Pojęcie narkotyku, w zależności od oceny problemu, jest róż-
nie definiowane. W terminologii medycznej oznacza ,,substancję 
powodującą zniesienie bólu, euforię i oszołomienie, której częste 
stosowanie prowadzi do narkomanii’’ (Szukalski 2005: 3). Z perspek-
tywy kryminologicznej, termin ten definiuje się jako ,,każdy środek 
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charakteryzujący się dużymi możliwościami nadużywania i znaczną 
tendencją do uzależnienia’’ (Hołyst 1996: 7).

Mechanizmy działania narkotyków są różne. Uzależnione jest 
to w szczególności od rodzaju przyjmowanej substancji, wysokości 
dawek, a także od cech osoby zażywającej. Najogólniej rzecz uj-
mując, właściwości środków narkotycznych rozróżniane są zasad-
niczo w oparciu o kryterium efektu ich działania w sferze psychiki 
oraz zdolności do wywołania pewnych zmian somatycznych. W tej 
pierwsze kategorii właściwości mieszczą się: możliwość wywołania 
pewnych doznań psychicznych jak odprężenie, pobudzenie czy ha-
lucynacje, a także zdolność spowodowania zależności psychicznej. 
Natomiast, jako właściwości działania narkotyków w sferze soma-
tycznej wymienia się: zdolność do spowodowania zależności fizycz-
nej, zdolność do wywołania wzrostu tolerancji, jak i zdolność do 
stopniowego wyniszczenia organizmu (Hanausek, Hanausek 1976).

Warto zauważyć, że ustawodawstwo polskie nie posługuje się 
terminem ,,narkotyk’’. W jego miejsce natomiast, funkcjonują po-
jęcia takie jak: środek odurzający, substancja psychotropowa, śro-
dek zastępczy, a także nowa substancja psychoaktywna (Paprocki 
2015). Definicje legalne powyższych terminów zostały określone 
przez ustawodawcę w u.p.n. (Dz. U. 2005 nr 179 poz. 1485 z późn. 
zm.). W rozumieniu tej ustawy środkiem odurzającym jest każda 
substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działająca 
na ośrodkowy układ nerwowy, która została określona w wykazie 
środków odurzających stanowiącym załącznik numer 1 do u.p.n. 
Definicja legalna substancji psychotropowej niejako pokrywa się 
z definicją środka odurzającego, z tą różnicą, że w tym przypadku 
warunkiem decydującym o statusie substancji jest umieszczenie jej 
w załączniku numer 2 do ustawy (Srogosz 2008). W związku z tym, 
środek narkotyczny wykazujący nawet identyczne działanie co 
skatalogowane substancje, ale nie zamieszczony w którymkolwiek 
z powyżej wskazanych wykazów nie ma normatywnej cechy środ-
ka odurzającego, ani substancji psychotropowej, zatem nie będzie 
mógł stanowić przedmiotu czynności wykonawczej przestępstwa 
posiadania narkotyków (Krajewski 2016).

Dynamiczny rozwój rynku ,,nowych narkotyków’’, a także brak 
możliwości skatalogowania przez ustawodawcę wszystkich możli-
wych substancji o działaniu często identycznym do środków odurza-
jących lub substancji psychotropowych były przyczyną rozszerzenia 
definicji legalnej środka zastępczego, zwanego popularnie ,,dopala-
czem’’(Tkaczyk-Rymanowska 2016). Zgodnie z aktualnie brzmiącym 
art. 4 pkt 27 u.p.n., środkiem zastępczym jest produkt, który zawiera 
co najmniej jedną nową substancję psychoaktywną lub inną sub-
stancję o podobnym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, który 
może być użyty zamiast lub w takich samych celach jak środek odu-
rzający lub substancja psychotropowa. Zmieniona definicja, podob-
nie jak poprzednia, wyłącza możliwość stosowania w odniesieniu do 
środków zastępczych przepisów o ogólnym bezpieczeństwie produk-
tów. Jest to podyktowane faktem, iż czynności takie jak wytwarzanie 
oraz wprowadzanie w obrót analizowanych środków stanowi dzia-
łalność zabronioną (Tkaczyk-Rymanowska 2016).

Nowelizacja u.p.n. z 2015 roku, wprowadziła kolejne ustawowe 
pojęcie – „nowa substancja psychoaktywna”. W myśl art. 4 pkt 11a 
u.p.n. jest nią substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycz-
nego w każdym stanie fizycznym, o działaniu na ośrodkowy układ 
nerwowy, umieszczona w wykazie sporządzonym przez Ministra 

właściwego do spraw zdrowia i wydanym w drodze rozporządzenia. 
Zakwalifikowanie danej substancji do wykazu następuje po doko-
naniu oceny jej działania na ośrodkowy układ nerwowy, a także jej 
zdolności do wywoływania zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzkiego 
(Tkaczyk-Rymanowska 2016). W tym celu, Minister Zdrowia powo-
łuje specjalny organ opiniodawczo-doradczy zwany Zespołem ds. 
Oceny Ryzyka. Oprócz dokonywania oceny ryzyka, Zespół może przy-
gotowywać także rekomendacje, dotyczące nie tylko zmian w wyka-
zie nowych substancji psychoaktywnych, ale również i w wykazach 
stanowiących załączniki do u.p.n. (Krajewski 2016). Warto zwrócić 
uwagę, że obecnie zarówno środek zastępczy jak i nowa substancja 
psychotropowa nie stanowią znamienia czynu zabronionego. Ich 
wytwarzanie lub wprowadzenie do obrotu zagrożone jest natomiast 
sankcją administracyjną (Tkaczyk-Rymanowska 2016). Na margine-
sie można wspomnieć, iż w tej materii zapowiadana jest noweliza-
cja przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia. W projektowanym 
stanie prawnym, ,,dopalacze’’ będą traktowane na równi z narkoty-
kami. Oznacza to, że posiadacze rzeczonych substancji będą mogli 
zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej.

Narkomania

Z zagadnieniem narkotyku nieodłącznie związane jest pojęcie 
,,narkomania’’. Słowo to pochodzi z połączenia dwóch greckich słów: 
narke (odurzenie, brak czucia) oraz mania (szaleństwo). W czasach 
starożytnych oznaczało warunki, okoliczność lub środki wywołujące 
wyżej wskazany stan. Narkomania jest zjawiskiem wielowymiaro-
wym, które należy rozważać z perspektywy dyscyplin naukowych 
takich jak: psychologia, farmakologia, kryminalistyka, kryminologia, 
jak również prawo karne i prawo międzynarodowe publiczne (Ha-
nausek, Hanausek 1976). Dlatego też w literaturze pojęcie to nie jest 
rozumiane w sposób jednoznaczny.

W polskim porządku prawnym definicja legalna narkomanii 
została wyrażona w przepisie art. 4 pkt 11 u.p.n. Zgodnie z jego 
brzmieniem, narkomania to ,,stałe lub okresowe używanie w celach 
innych niż medyczne środków odurzających, substancji psychotro-
powych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktyw-
nych, w wyniku czego może powstać lub powstało uzależnienie od 
nich’’.

Skutki narkomanii nie ograniczają się jedynie do powstania sta-
nu uzależnienia. Omawiane zjawisko wywołuje szereg innych szkód 
zdrowotnych, a także społecznych. Konsekwencje zdrowotne nie są 
jednolite. Uzależnione są głównie od indywidualnych predyspozycji 
osoby konsumującej, od rodzaju środka oraz sposobu jego stoso-
wania. Przykładowo, nadużywanie opiatów bardzo często prowadzi 
do uszkodzenia narządów wewnętrznych, zwłaszcza nerek, wątro-
by, nerwów wzrokowych, a także przyczyniają się do powstania 
chorób psychicznych (Łuczak 1995). Szczególne niebezpieczeństwo 
dla zdrowia stanowi dożylne zażywanie narkotyków. Bardzo często 
prowadzi ono do uszkodzeń żył, powstania blizn, a także do zakaże-
nia wirusem HIV czy wirusowym zapaleniem wątroby typu B lub C 
(Gossop 1993). Bez wątpienia najbardziej dramatycznym skutkiem 
omawianego zjawiska jest śmierć z powodu przedawkowania. Do 
konsekwencji społecznych narkomanii można zaliczyć m.in. zanik za-
sad i ambicji osoby odurzającej się, osłabienie więzów rodzinnych, 
a także utrata zdolności do normalnego funkcjonowania w społe-
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bicyjne. W podejściu permisywnym, największy nacisk kładzie się 
na readaptację i leczenie osób uzależnionych. Oznacza to, że wobec 
sprawców uzależnionych od narkotyków, ustawodawca przewiduje 
możliwość zastosowania obok kary albo w jej miejsce, środków al-
ternatywnych o charakterze leczniczym. Ponadto, model ten zakłada 
depenalizację czynów o charakterze konsumenckim, do którego za-
licza się posiadanie narkotyków. Natomiast, podejście prohibicyjne 
charakteryzuje najszerszym zakresem kryminalizacji. Karane są tu 
bowiem wszelkie czyny związane ze środkami narkotycznymi, na-
wet te po stronie popytu, a osoby uzależnione dopuszczające się 
czynu zabronionego traktowane są na równi z każdym innym spraw-
cą, czyli podlegają odpowiedzialności karnej na zasadach ogólnych 
(Kładoczny 2013).

Ocena obecnie obowiązującego 
rozwiązania prawnego

Obowiązująca od 2000 roku, zaostrzona polityka narkotykowa, 
spotkała się z falą krytyki. Korzystnych zmian w tej materii nie przy-
niosła także nowelizacja z 2011 roku, wprowadzająca przepis art. 
62a do u.p.n. Rzeczona regulacja, pomimo faktu, że znacznie zlibera-
lizowała stosunek ustawodawcy do posiadaczy narkotyków, nie stała 
się remedium na wszelkie problemy związane z kwestią karania za 
posiadanie. Przeciwnie, zdynamizowała jeszcze bardziej rozważania 
nad słusznością całkowitej depenalizacji omawianego przestępstwa, 
dostarczając tym samym zwolennikom tego stanowiska, argumen-
tów świadczących o słuszności ich twierdzeń.

Tytułem wyjaśnienia, w obecnym stanie prawnym przepis art. 
62 u.p.n. penalizuje każde zachowanie polegające na posiadaniu 
środków odurzających lub substancji psychotropowych wbrew 
przepisom u.p.n. Dla bytu przestępstwa bez znaczenia jest zatem 
cel posiadania. Dlatego też osoba posiadającą nawet nieznaczne 
ilości nielegalnych środków na własny użytek swoim zachowaniem 
wypełnia znamiona przestępstwa. 

Punktem wyjścia dla niniejszych rozważań stanowi ustalenie 
funkcji, jaką powinno spełniać analizowany zakaz. W piśmiennictwie 
najczęściej podnosi się, że przepis art. 62 u.p.n. umożliwia dotar-
cie do prawdziwych dilerów i innych osób związanych z rozwojem 
przestępczości narkotykowej, co świadczy o jego quasi subsydiar-
nym charakterze (Bołtryk 2014). Warto raz jeszcze odnotować, że 
powyższe twierdzenie stanowiło główny motyw wprowadzenia 
odpowiedzialności karnej za analizowane zachowanie. Regulacja 
ta w swoim założeniu miała stanowić rodzaj wsparcia dla organów 
ścigania, skutkujący wzrostem wykrywalności przestępstw narkoty-
kowych i jednocześnie przyczyniający się do ograniczenia nielegal-
nego obrotu (Kładoczny 2013). Innymi słowy, penalizacja posiadania 
ma pełnić funkcję tzw. kryminalizacji zastępczej, będącą istotnym 
narzędziem w walce z zorganizowanymi grupami przestępczymi 
(Klinowski 2011).

Praktyka pokazała dobitnie, że represyjna polityka narkotyko-
wa nie przyniosła oczekiwanych rezultatów w walce ze zjawiskiem 
narkomanii. Przeciwnicy penalizacji posiadania narkotyków wska-
zują, że obowiązujące rozwiązanie służy jedynie poprawie statystyk 
policyjnych, prokuratorskich czy sądowych, co w sztuczny sposób 
sprawia wrażenie skutecznego przeciwdziałania narkomanii (Kła-
doczny 2013). Powyższe stanowisko znajduje swoje potwierdzenie 

czeństwie. Jednostka nie potrafi realizować swoich obowiązków 
wynikających np. ze stosunków małżeńskich czy pracy. Odsuwa się 
ona od społeczeństwa, nie potrafi w nim normalnie funkcjonować. 
Narkomania działa destrukcyjnie również na najbliższe otoczenie 
osoby uzależnionej, w szczególności na jego rodzinę (Łuczak 1995). 
Nie należy także zapominać, że analizowane zagadnienie generuje 
olbrzymie wydatki publiczne, które obejmują m.in. koszty leczenia 
i rehabilitacji osób uzależnionych, programów profilaktycznych, 
a także koszty realizacji polityki karnej (działalność policji, proku-
ratury, sądownictwa, więziennictwa) (Kuźmicz, Mielecka-Kubień, 
Wiszejko-Wierzbicka 2009).

Powyższe obserwacje pozwalają stwierdzić, że w odniesie-
niu do problemu narkomanii występują różne podejścia. Z jednej 
strony można traktować to zagadnienie jako chorobę lub stan qu-
asi-chorobowy, który wymaga wdrożenia odpowiednich procedur 
medycznych. Inaczej mówiąc, podejście to traktuje narkomanię jako 
problem polityki zdrowotnej, na który właściwą reakcją jest leczenie 
oraz niesienie innej pomocy medycznej (Krajewski 2009). Natomiast 
z drugiej strony, używanie środków narkotycznych w celach inne niż 
medyczne uważane jest za indywidualny problem osoby narkotyzu-
jącej się, która niejako z własnej woli odstępuje od obowiązujących 
norm społecznych. Zachowanie to postrzegane jest jako niemoralne, 
dewiacyjne, prowadzące do społecznej degradacji jednostki. Oma-
wiane zagadnienie stanowi zatem przykład patologii społecznej 
(Łuczak 1995).

Problem narkomanii jest również obiektem zainteresowań kry-
minologii. W piśmiennictwie wielokrotnie zwraca się uwagę na ist-
nienie związku pomiędzy zażywaniem środków odurzających a prze-
stępczością, które należy rozpatrywać w kilku aspektach (Hołyst 
1999). Po pierwsze, silna potrzeba użycia, a zatem i zdobycia narko-
tyku staje się często motywem przestępstw takich jak: fałszowanie 
recept, szantaż, groźba użycia przemocy fizycznej w celu uzyskania 
środka narkotycznego, jego kradzieży, a nawet może przyczynić się 
do samowolnej produkcji, handlu, przemytu pożądanymi substan-
cjami. Drugi aspekt dotyczy wzmocnienia motywacji przestępczej po 
spożyciu środka narkotycznego. Należy przez to rozumieć sytuację, 
w której jednostka stosuje narkotyk wyłącznie w celu pobudzenia 
jej do zachowania przestępnego oraz jednoczesnego osłabienia jej 
obaw przed ryzykiem poniesienia odpowiedzialności karnej, ma-
jąc przy tym pełną świadomość takiego działania narkotyku. Trzeci 
rodzaj relacji między narkomanią a przestępstwem oparty jest na 
wspomagającej funkcji środków narkotycznych w popełnieniu czy-
nu zabronionego. Dotyczy to zachowań, których osoba znajdująca 
się w pod wpływem substancji dopuszcza się nieświadomie lub 
z ograniczoną świadomością. Narkotyki działając bowiem na układ 
nerwowy, mogą wyzwalać agresję, czy być źródłem innych niepra-
widłowych reakcji. Dlatego też, konsument takich środków bardzo 
łatwo staje się sprawcą albo też ofiarą czynu zabronionego. Do ta-
kich czynów można zaliczyć, przede wszystkim te niewymagające 
długiego przygotowania, m.in. zabójstwa, zgwałcenia, czynną na-
paść, naruszenie porządku publicznego, czy wypadki komunikacyj-
ne. Warto zatem zauważyć, że narkotyki nie pełnią wyłącznie funkcji 
kryminogennej, lecz także mogą być postrzegane jako czynnik wik-
tymogenny (Hołyst 1999).

Obecnie wyróżniane są zasadniczo dwa modele podejścia 
ustawodawstw do zapobiegania narkomanii: permisywne i prohi-
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Powyższe obserwacje pozwalają również zauważyć, że przepis 
art. 62 u.p.n. nie spełnia funkcji wychowawczej, a także nie odstra-
sza potencjalnych przestępców. To z kolei podważa kolejny argu-
ment przytaczany często przez zwolenników karania za posiadanie 
narkotyków. Ich zdaniem, depenalizacja posiadania narkotyków stoi 
w opozycji do prewencyjnej i wychowawczej funkcji prawa karne-
go. Innymi słowy, brak sankcji będzie niejako zachętą do używania 
środków narkotycznych, na co szczególnie narażona jest młodzież. 
Natomiast konsekwencją zwiększonej konsumpcji będzie rozwój 
rynku narkotykowego (Kuźmicz, Mielecka-Kubień, Wiszejko-Wierz-
bicka 2009). Istotnie, państwo wyposażone w aparat przymusu 
w pewnym sensie wymusza od członków społeczeństwa zacho-
wania zgodnego z obowiązującą normą. Kara kryminalna pełniąc 
funkcję negatywnej prewencji generalnej, odstrasza potencjalnych 
sprawców od popełnienia czynów zabronionych (Sukiennik 2015). 
Niemniej jednak, analizując zarówno efekty funkcji represyjnej jak 
i wychowawczej prawa karnego, należy mieć na względzie domi-
nujący w danym środowisku sposób wartościowania. Przekładając 
powyższe rozważania na obszar narkomanii, warto zauważyć, że 
odstraszające oddziaływanie prawa karnego nie będzie skuteczne 
wówczas, gdy  przestępcą jest osoba uzależniona. Uzasadnioną wąt-
pliwość wzbudza tym bardziej efektywność funkcji wychowawczej 
(Muszyńska 2004).

W literaturze przedmiotu wielokrotnie podkreśla się fakt, że 
praktyka stosowania przepisu art. 62 u.p.n. przyczyniła się do wyod-
rębnienia nowej kategorii sprawców – użytkowników środków nar-
kotycznych, którymi bardzo często są osoby uzależnione. Posiadanie 
przez nich narkotyków, mówiąc w dość dużym uproszczeniu, jest 
bezpośrednio związane z ich nałogiem. Wówczas nie można mówić 
o racjonalnym i świadomym podejmowaniu decyzji, co wzbudza 
uzasadnioną wątpliwość stosowania represji karnej w stosunku 
do osób uzależnionych (Sukiennik 2015). Należy ponadto zwrócić 
uwagę, że kara kryminalna stosowana wobec sprawcy-narkomana 
jest wątpliwym środkiem do osiągnięcia pozytywnych efektów ge-
neralnoprewencyjnych. Z pewnością sankcja karna, a raczej groźba 
jej użycia, stanowi motywację do podjęcia leczenia odwykowego 
(Muszyńska 2004). Tym bardziej, że w razie skorzystania z dobro-
dziejstwa przepisu art. 72 u.p.n., prokurator może wystąpić do sądu 
z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania. Niemniej jed-
nak, w takim stanie rzeczy, uzasadnioną wątpliwość wzbudza fakt, 
czy decyzja osoby uzależnionej o leczeniu jest podjęta z własnej 
woli, czy raczej stanowi tylko instrument służący uniknięciu kary 
pozbawienia wolności, co  sprowadza się do przymusowego lecze-
nia o wątpliwej skuteczności. Jak trafnie twierdzi M. Staniaszek, 
„przymusowo można jedynie izolować, a nie pomagać człowiekowi 
– zwłaszcza wbrew jego woli” (Staniaszek 1993). Dlatego też zasto-
sowany środek leczniczy jest w tym względzie spornym sposobem 
do „wyjścia” z nałogu.

Warto bowiem zauważyć, że penalizacja faktu posiadania 
środków narkotycznych pośrednio skutkuje kryminalizacją samej 
ich konsumpcji, co zdecydowanie stoi w sprzeczności względem 
ratio legis analizowanej regulacji. Problem ten związany jest bez-
pośrednio z trudnością w oznaczeniu wyraźnej granicy pomiędzy 
używaniem, stanowiącym czyn niekaralny, a karalnym posiadaniem 
(Muszyńska 2010). Powyższą tezę odzwierciedla uchwała składu 
siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 2011 roku 

w dostępnych danych, z których jasno wynika, że obecnie nielegalne 
posiadanie narkotyków jest najpowszechniejszym przestępstwem 
narkotykowym (Kuźmicz 2009). Wynika to z faktu, iż analizowane 
zachowanie przestępne jest dość łatwo wykrywalne i często zostaje 
ujawnione przy okazji wykonywania zwykłych czynności służb po-
rządkowych podejmowanych z całkiem innego powodu, do których 
można zaliczyć kontrolę drogową czy przeszukanie związane z innym 
przestępstwem nie mającym związku z narkotykami (Kuźmicz 2009). 
Ponadto, w przypadku braku wystarczającego materiału dowodo-
wego świadczącego o wypełnieniu znamion innych przestępstw 
narkotykowych, bardzo często przepis art. 62 u.p.n. pełni funkcję 
wygodnej alternatywy, która tuszuje bezradność czy nawet bierność 
organów ścigania. Jeżeli prawo nakazuje karać posiadaczy, co jest 
prostsze pod względem dowodowym, to nie należy się dziwić, że 
obecnie wysiłki policji skoncentrowane są na ściganiu takich osób 
i ograniczaniu czynności dowodowych. Powyższe nasuwa niepo-
kojąca refleksję, że działania skupiające się na konsumentach czy 
,,drobnych posiadaczach” sprzyjają aktywności grup przestępczych 
zajmujących się nielegalnym obrotem, czyli cel, który penalizacja 
narkotyków miała urzeczywistniać, nie został osiągnięty (Klinowski 
2009).

Przepis art. 62 u.p.n. doczekał się nawet krytycznej opinii ze 
strony przedstawicieli policji, prokuratury, wymiaru sprawiedliwości 
i kuratorów sądowych. Z zebranych badań wynika, iż analizowana 
regulacja ich zdaniem „nie jest skutecznym narzędziem odstrasza-
jącym potencjalnych użytkowników narkotyków i zdecydowanie 
odrzucają go jako środek pomagający w wychodzeniu z nałogu” 
(Kuźmicz, Mielecka-Kubień, Wiszejko-Wierzbicka 2009: 154). Rów-
nież nie są przekonani co do możliwości ograniczenia tym przepisem 
obrotu nielegalnymi środkami jak i samej konsumpcji. Co więcej, 
zdaniem funkcjonariuszy policji, art. 62 u.p.n. nie jest bezpośred-
nio wykorzystywany do wykrywania poważnych organizacji prze-
stępczych związanych z produkcją i dystrybucją narkotyków. Przede 
wszystkim, wynika to z faktu, że  działania nad rozpracowywaniem 
wyżej wskazanych grup przestępczych są w rzeczywistości bardzo 
skomplikowane i długotrwale. Prowadzone są w dodatku przez wy-
specjalizowane wydziały antynarkotykowe lub specjalne grupy ope-
racyjne. Informacje pochodzące natomiast od osób zatrzymanych 
za posiadanie narkotyków, służą co najwyżej uzupełnieniu danych 
o nielegalnym obrocie środkami narkotycznymi (Kuźmicz, Mielec-
ka-Kubień, Wiszejko-Wierzbicka 2009).

Penalizacja posiadania każdej ilości narkotyków nie wpłynęła 
również na zmniejszenie podaży narkotyków, co potwierdzają róż-
ne statystyki. Za świetny przykład mogą tu służyć wyniki badań, 
przeprowadzone wśród młodzieży szkolnej w ramach międzyna-
rodowego programu badawczego ESPAD w latach 1999, 2003 oraz 
2005. Według nich, dostępność narkotyków po wejściu w życie art. 
62 u.p.n. wcale nie uległa obniżeniu, a nawet wzrosła (Kubaszewski 
2016). Przyczyny powyższego zjawiska należy wiązać z przemianami 
społecznymi, ekonomicznymi w Polsce na przełomie lat dziewięć-
dziesiątych i dwutysięcznych oraz wiążącym się z nimi wzrostem do-
stępności do różnego rodzaju dóbr. Również przenikanie zachodnich 
wzorców kulturowych nie pozostaje bez znaczenia w analizowanym 
zakresie. Prowadzi to do wniosku, że penalizacja posiadania narko-
tyków nie ma znaczenia dla kontaktu ludzi ze środkami narkotycz-
nymi. Tak samo jak nie utrudnia do nich dostępu.
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z najbardziej powszechnych i zarazem najmocniejszych substancji 
psychotropowych. Podobnie jak narkotyki, wykazuje silne działanie 
uzależniające, a odzwyczajenie się od niego uważane jest za proces 
o wiele poważniejszy niż przykładowo odstawienie heroiny (Gossop 
1993). Ponadto, alkohol stanowi czynnik kryminogenny oraz wikty-
mogenny, o czym świadczą dostępne statystyki policyjne, z których 
wynika, że duża liczba przestępstw została popełniona przez osoby 
nietrzeźwe (http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/nie-
trzezwi-sprawcy-prz/50862,Nietrzezwi-sprawcy-przestepstw.html 
2018). Alkoholizm jest także zjawiskiem patologii społecznej, z któ-
rym wiąże się wiele negatywnych skutków zarówno zdrowotnych 
jak i społecznych. Co więcej, z wielu badań wynika, że to właśnie 
alkohol stanowi najniebezpieczniejszą substancję dostępną na ryn-
ku, wyprzedzając  nawet heroinę czy crack (Bołtryk 2014). Pomimo 
tego, jest on substancją legalną i dostępną w prawie każdym sklepie 
spożywczym. Nasuwa się zatem pytanie o zasadność takiej uprzy-
wilejowanej pozycji alkoholu względem narkotyków, zwłaszcza tzw. 
,,miękkich’’. Warto zauważyć, że z punktu widzenia nauki, różnico-
wanie takie jest pozbawione sensu (Krajewski 2016). Oczywiście, 
powyższe obserwacje nie są równoznaczne z negowaniem szko-
dliwego wpływu jakie niesie za sobą zażywanie narkotyków. Służą 
natomiast podkreśleniu, że alkoholizm tak samo jak i narkomania 
stanowią poważny problem społeczny oraz zdrowotny. Tymczasem, 
alkohol postrzegany jest jako element kulturowy, forma spędzania 
wolnego czasu, a sami konsumenci czy nawet alkoholicy w świetle 
prawa są obywatelami praworządnymi. Natomiast posiadacze nar-
kotyków to degeneraci i przestępcy, wobec których należy stosować 
represję karną.

Przeważająca ilość negatywnych opinii na temat przepisu art. 
62 u.p.n. była przyczyną podjęcia inicjatywy legislacyjnej, której 
efektem było wprowadzenie art. 62a u.p.n. (Kładoczny 2013). Prze-
pis ten stanowi pewnego rodzaju kompromis między koniecznością 
redukcji negatywnych konsekwencji faktu penalizacji posiadania 
a „możliwością zapewnienia większości parlamentarnej dla uchwa-
lenia nowelizacji” (Kładoczny 2013 : 20). Omawiana nowelizacja 
jest różnie oceniana w piśmiennictwie. Zdaniem niektórych, nie 
sprostała oczekiwaniom ustawodawcy i nie przyniosła satysfakcjo-
nujących rezultatów. Wskazuje się, że instytucja przewidziana w art. 
62a u.p.n. w dalszym ciągu nie jest dostatecznie stosowana, co spo-
wodowane jest głównie problemem wynikającym z niedookreśle-
nia znamienia „ilość nieznaczna” czy terminu „na własny użytek”. 
W konsekwencji, organ procesowy każdorazowo musi dokonywać 
samodzielnej oceny, czy dany przypadek kwalifikuje się do umorze-
nia postępowania, czy też nie. Niejako z pomocą przychodzi dorobek 
judykatury i piśmiennictwa, w którym bardzo często podejmowa-
no próby interpretacji znamienia „ilości nieznacznej”. Niestety, tak 
samo jak w przypadku znamienia „znaczna ilość”, i tutaj pojawiają 
się niejasności w praktyce sądowej, co pogłębia już istniejący chaos 
(Bołtryk 2014).

Podsumowanie

Jak wiadomo, hasło ,,społeczeństwo wolne od narkotyków’’ 
jest nierealne, a stosowanie represji karnej w tym obszarze nie 
spowoduje, że problem zniknie. Wręcz przeciwnie, popyt na środki 
narkotyczne jest wciąż wysoki, co sprzyja rozwojowi ,,czarnego ryn-

(I KZP 24/10), w której to stwierdzono, iż „z gruntu błędne jest zało-
żenie (...), że obowiązująca ustawa nie zabrania zażywania narkoty-
ków”. Zdaniem Sądu Najwyższego, pomimo faktu, że ustawodawca 
wprost nie zakazuje używania narkotyków, to nie oznacza to, że jest 
to sfera dozwolona. Dlatego też osoba będąca nawet podczas same-
go procesu zażywania nielegalnych środków, wypełnia swoim zacho-
waniem znamiona czynu zabronionego i tym samym może ponieść 
odpowiedzialność karną (Muszyńska 2010). Stanowisko Sądu Naj-
wyższego spotkało się z krytyką ze strony przedstawicieli doktryny. 
Wielokrotnie podkreślano, że takie rozumowanie narusza zasadę 
nullum crimen sine lege, a także stanowi niedozwolone w prawie 
karnym posłużenie się wykładnią rozszerzającą (Pilarczyk 2015).

Powyższe rozważania nasuwają też refleksję dotyczącą konsty-
tucyjności rozwiązania prawnego, unormowanego w art. 62 u.p.n.. 
Orędownicy liberalizacji przepisów u.p.n., podkreślają często, że 
państwo nie może ingerować w decyzje podejmowane przez oby-
watela. Powinno traktować go jako jednostkę racjonalną i odpowie-
dzialną, dysponującą w pełni swoją wolną wolą. Dlatego też karanie 
za posiadanie narkotyków postrzegane jest przez wielu jako ograni-
czenie wolności i praw obywatelskich wynikających z ustawy zasad-
niczej, zwłaszcza prawa do prywatności. Co ważne, rzeczone ogra-
niczenie ma charakter ingerencji prawnokarnej (Klinowski 2009).

W doktrynie zauważa się, że zasadniczym problemem obo-
wiązującej w obecnym kształcie regulacji jest fakt, że narusza wy-
żej analizowaną zasadę proporcjonalności, a także subsydiarności. 
Podkreśla się bowiem, że penalizacja posiadania narkotyków nie 
spełniła ani warunku przydatności, ani tym bardziej konieczności. Za 
to jej skutkiem jest nadmierne uszczuplenie zakresu praw i wolności 
jednostki, usprawiedliwione ochroną abstrakcyjnie narażonego do-
bra prawnego na niebezpieczeństwo (Sukiennik 2015). Posiadanie 
narkotyków nie dotyczy bowiem szkody już spowodowanej nieroz-
sądnym działaniem jednostki, ale jej potencjalnym wystąpieniem, 
które przecież wcale nie musi mieć miejsca. Przyjmując, że karanie 
na przedpolu naruszenia dobra prawnego, zwłaszcza w odniesieniu 
do przestępstw abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo, 
jest uzasadnione jedynie wówczas, gdy gwarantuje stojącym za nim 
dobrom lepszą ochronę, to konfrontując powyższe z analizowanym 
zagadnieniem, można dojść do wniosku, że przepis art. 62 u.p.n. nie 
spełnia tego warunku. Wysokość ustawowego zagrożenia, za czyn 
stanowiący przykład tzw. kryminalizacji zastępczej jest zdecydowa-
nie nieadekwatne (Ciepły 2017). Co więcej, penalizacja posiadania 
narkotyków przyczyniła się do rozwoju nielegalnego handlu oraz 
wytworzenia się tzw. ,,narkomanii ukrytej’’ (Staniaszek 1993).

W literaturze zwraca się uwagę, że art. 62 u.p.n. narusza także 
zasadę określoności przepisów prawa, a także zasadę prawidłowej 
legislacji. Warto zauważyć, że prawo karne w swej funkcji gwaran-
cyjnej powinno być jednoznaczne, aby jednostka miała możliwość 
świadomego dostosowania się do jego zasad. Inaczej mówiąc, adre-
sat normy musi być w stanie ocenić, czy jego zachowanie wypełnia 
znamiona czynu zabronionego, czy też nie. W związku z tym, niedo-
określoność znamienia „znacznej ilości” może wzbudzać uzasadnio-
ne wątpliwości z perspektywy zasady nullum crimen sine lege certa  
(Marciniak, Marciniak 2011).  

Omawiając sens penalizacji posiadania narkotyków, bardzo czę-
sto dokonywane jest porównanie działania środków narkotycznych 
z alkoholem. Warto zauważyć, że alkohol uznawany jest za jedną 
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ku’’ i jednocześnie sprawia, że państwo traci kontrolę nad proble-
mem narkomanii. Ponadto, obecna polityka narkotykowa, czyniąc 
z posiadaczy przestępców powoduje, że osoby uzależnione z obawy 
przed konsekwencjami prawnymi ukrywają swój nałóg i nie chcą 
korzystać z pomocy lekarskiej czy psychologicznej. W związku z tym, 
ustawodawca ingerując w swobody obywatelskie, nie oferuje w za-
mian skutecznego rozwiązania problemu, który penalizacja ta miała 
zlikwidować, co w konsekwencji stoi w sprzeczności do zasady pro-
porcjonalności (Ciepły 2017).

Analiza bogatego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów po-
wszechnych w sprawach związanych z posiadaniem narkotyków 
prowadzi do wniosku, że to właśnie wymiar sprawiedliwości zo-
stał obarczony zadaniem interpretacji znamion omawianego prze-
stępstwa. Warto jednak zwrócić uwagę, że orzecznictwo nie jest 
w tym zakresie jednolite. Ponadto, stanowisko Sądu Najwyższego 
wyrażone w uchwale składu siedmiu sędziów, zgodnie z którym 
,,posiadaniem środka odurzającego lub substancji psychotropowej 
w rozumieniu art. 62 u.p.n. jest każde władanie takim środkiem 
lub substancją, a więc także związane z jego użyciem lub zamiarem 
użycia’’ (I KZP 24/10) nie można uznać za satysfakcjonujące. Na-
leży bowiem zauważyć, że sama czynność zażywania narkotyków 
nie stanowi obecnie czynu zabronionego, zatem karalność takiego 
zachowania stoi w sprzeczności do zasady nullum crimen sine lege.

Reasumując, problem słuszności penalizacji czynu posiadania 
narkotyków stanowi kwestię dyskusyjną, w której ciężko zająć jed-
noznaczne stanowisko. Nie ulega wątpliwości, że Polska polityka 
narkotykowa, jako jedna z najbardziej restrykcyjnych w całej Euro-
pie, potrzebuje wprowadzenia postępowych i racjonalnych zmian 
w zakresie skutecznego przeciwdziałania narkomanii. Zmiany te, 
przede wszystkim powinny być skierowane na dobro społeczne, 
a nie na piętnowaniu lub co gorsza, karaniu konsumentów środków 
narkotycznych.
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