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Problemy wykładnicze w prawie karnym 
na podstawie znamienia „znaczna ilość” w ustawie 
o przeciwdziałaniu narkomanii

Problems with method of interpretation in criminal regulations
 by the case of „significant number” in the Act on Counteracting Drug Addiction

The article deals with the interpretation problems in the 
ground of criminal law in the context of the protection of the 
accused and its rights. The detailed analysis of the term „signifi-
cant number” under Act on Counteracting Drug Addiction is also 
presented. The article indicates the differences between the 
understanding of this provision in the case law and doctrine. As 
a result concerns about the creation of qualified types of crimes, 
which contains such elements are raised, especially in the con-
text of constitutionality of this provision, in the case when the 
legislator does not provide a legal definition of such element. 

Keywords: csignificant number, Act on Counteracting Drug Addic-
tion, legal interpretation, criminal law.  

Niniejszy artykuł pokazuje problemy wykładnicze na grun-
cie prawa karnego w kontekście w szczególności ochrony i praw 
oskarżonego. Poddano analizie znamię „znacznej ilości” na gruncie 
ustawy o przeciwdziałaniu narkomani. Wskazano na różnorodne 
interpretacje tego znamienia zarówno w orzecznictwie jak i w na-
uce prawa. W rezultacie sformułowano zastrzeżenia co do kon-
stytucyjności tworzenia typów kwalifikowanych przy użyciu tego 
znamienia z jednoczesnym brakiem sformułowania jego definicji 
legalnej. 
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Wstęp

Od pierwszego roku studiów prawniczych, zanim jeszcze na 
poważnie studenci zajmą się analizą przepisów kodeksu cywil-
nego, karnego czy administracyjnego, uczy się ich w jaki sposób 
odczytywać przepisy ustawy i dekodować z nich określone nor-
my prawne. Wskazuje się przy tym na trzy dominujące metody 
wykładni: (i) językową, (ii) systemową i (iii) celowościową zwaną 
inaczej teleologiczną (mniej popularne są za to metody logicz-
na i historyczna). Ze względu zaś na efekt uzyskany na podsta-
wie różnych wykładni, wskazuje się na wykładnię (i) literalną, (ii) 
rozszerzającą i (iii) zawężającą. Jakkolwiek nie powinno budzić 
żadnej wątpliwości, że podstawową metodę wykładni przepisu 
prawnego, winna stanowić metoda językowa, o tyle na przykła-
dzie przepisów prawa karnego wskazać można, że posługując się 
tylko metodą językowa de facto niemożliwym jest uzyskanie jed-
noznacznego wyniku wykładniczego (tak R. Zawłocki, O metodzie 
interpretacji przepisów prawa karnego, Ruch Prawniczy Ekono-
miczny i Socjologiczny, Rok LXVI - zeszyt 4 – 2004: 92),koniecz-
ne jest czerpanie także z w/w subsydiarnych modelów wykładni. 

Charakterystyka przepisów karnych

Prawo karne jest jednak o tyle osobliwe, że niezależnie od 
przyjętego rodzaju wykładni, każdorazowo należy poddać uzyskany 
na jej podstawie efekt i odpowiedzieć na pytanie, czy zastosowa-
na wykładnia nie sprawia, że znaczenie przepisu jest szersze aniżeli 
w wypadku odczytania przepisu czysto literalnie (językowo). Tym 
samym czy przypadkiem nie zastosowano wykładni rozszerzającej. 

Wyrażona wyżej reguła związana jest z charakterem prawa 
karnego, jego funkcją represyjną i sprawiedliwościową połączoną 
z jednoczesnymi szerokimi gwarancjami ochrony praw jednostki 
oskarżanej. Z tego też względu, już starożytni rzymianie sformuło-
wali paremię nullum crimen sine lege z której to ogólnej zasady 
wyciąga się postulaty, z których dwa są szczególnie istotne z punktu 
widzenia tematu niniejszego opracowania tj. (i) nullum crimen sine 
lege certa - statuująca konieczność maksymalnej określoności two-
rzonych typów czynów zabronionych oraz (ii) nullum crimen sine 
lege stricta - określająca zakaz stosowania analogii i wykładni roz-
szerzającej na niekorzyść sprawcy. 

Te krótkie wprowadzenie, przywołujące podstawowe zasady 
tworzenia oraz wykładni przepisów o charakterze represyjnym, 
służyć ma zwróceniu uwagi czytelnika na wysoko stawiane wzorce 
w tworzeniu a następnie stosowaniu regulacji ustawy karnej. Wzor-
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ce, które niestety wielokrotnie nie wytrzymują konfrontacji z prak-
tyką czy to legislacyjną, czy też wykładniczą. 

Wyżej wymienione zasady sprawiają, że znamiona przepisów 
karnych winny być tworzone przy użyciu sformułowań ostrych, 
o jednoznacznym znaczeniu językowym, nie powodujących proble-
mów natury wykładniczej. W sytuacji zaś, w której ustawodawca 
posługuje się terminem, który w języku potocznym nie jest jed-
noznaczny, winien poczynić dodatkowe zastrzeżenia w przepisach 
i nadać mu znaczenie ustawowe. Służyć temu może specjalny słow-
niczek zawarty w ustawie, który nadaje określone rozumienie nie-
ostrym znamionom ustawy. Jest tak w przypadku najważniejszego 
aktu prawnego o charakterze karnym w polskim systemie prawnym 
jakim jest kodeks karny. W art. 115 kodeks karny zawiera objaśnie-
nie wyrażeń ustawowych. Dzięki temu zabiegowi, na etapie wy-
kładni przepisów karnych nie ma wątpliwości jak definiować zakres 
większej kryminalizacji przestępstw opisanych w art. 294 § 1 k.k. 
(Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny, tekst jednolity Dz. 
U. 2018 r. poz. 1600)., w wypadku gdy przedmiotem przestępstwa 
jest „mienie znacznej wartości”, albo jak rozumieć znamię przed-
miotowe przepisu art. 296 § 1 k.k. posługującego się określeniem 
„wyrządza znaczną szkodę majątkową”. Ustawodawca w art. 115 § 
5 k.k., statuuje bowiem, że „mieniem znacznej wartości jest mie-
nie, którego wartość w czasie popełnienia czynu zabronionego prze-
kracza 200.000 złotych”, co stosuje się odpowiednio do określenia 
„znaczna szkoda” oraz określenia „wartość lub łączna wartość jest 
znaczna” (art. 115 § 7 k.k.). 

Na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (ustawa 
z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz.U.2005 
r. nr 179, poz. 1485 ze zm.), ustawodawca także stworzył wyjaśnie-
nie terminów ustawowych. W art. 4 znajduje się bowiem szczegó-
łowe oznaczenie niektórych sformułowań ustawowych odnoszących 
się w szczególności do szeroko pojętego procederu wytwarzania 
i wprowadzania do obrotu różnego rodzaju substancji niedozwo-
lonych. Ustawodawca pomija jednakże, w odróżnieniu od regulacji 
kodeksu karnego, szczegółowe wyjaśnienie znamion ilościowych, od 
których zależy w przypadku niektórych przestępstw wyższa karal-
ność. Pominięcie to, jakkolwiek celowe, ma niebagatelne znacze-
nie praktyczne. Dla właściwego zrozumienia problemu konieczne 
jest zrozumienie sposobu formułowania przepisów karnych usta-
wy o przeciwdziałaniu narkomanii. W tym celu najlepiej posłużyć 
się przykładem. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii w artykule 
62 penalizuje zachowanie polegające na nielegalnym posiadaniu 
środków odurzających lub substancji psychotropowych. Co istotne, 
ustawodawca przewiduje możliwość popełnienia tego przestępstwa 
w typie podstawowym (art. 62 ust. 1) oraz w dwóch typach zmo-
dyfikowanych - typie kwalifikowanym opisanym w art. 62 ust. 2, 
oraz typie uprzywilejowanym opisanym w art. 62 ust. 3. Modyfi-
kacja typu podstawowego polega na, w wypadku ust. 2, określe-
niu przedmiotu czynności wykonawczej jako „znacznej ilości”, zaś 
w wypadku typu uprzywilejowanego scharakteryzowanie przestęp-
stwa „jako przypadku mniejszej wagi”. Strukturę przepisu penalizu-
jącego posiadanie narkotyków można uznać za typowy dla innych 
przestępstw opisanych w przedmiotowej ustawie (tak np. art. 55 
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii penalizujący nielegalny obrót 
międzynarodowy i wewnątrzwspólnotowy, art. 56 [wprowadzenie 
do obrotu i uczestniczenie w obrocie], art. 64 [kradzież środków 

odurzających])., z tym zastrzeżeniem, że na mocy nowelizacji ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 1 kwietnia 2011 roku wszedł 
w życie art. 62a dający możliwość umorzenia postępowania w sy-
tuacji posiadania przez podejrzanego nieznacznych ilości środków 
odurzających przy jednoczesnej niecelowości wymierzenia kary ze 
względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień społecz-
nej szkodliwości. Taka szczególna możliwość umorzenia postępowa-
nia jest swoista jedynie dla przestępstwa posiadania narkotyków, 
co nie stoi na przeszkodzie umarzania postępowań na podstawie 
ogólnego przepisu art. 1 § 2 k.k. stanowiącego, że „nie stanowi 
przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest 
znikoma”, jednak sytuacja taka w wypadku typów czynów zabronio-
nych opisanych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii winna być 
niezmiernie rzadka. 

Wspomniano już, że regulacja przestępstwa posiadania środ-
ków niedozwolonych jest w pewnym sensie modelowa. Podobnie 
uregulowane są także przestępstwa uprawy (art. 63) i wytwarzania 
(art. 53) środków odurzających, z tym zastrzeżeniem, że nie prze-
widują one typu uprzywilejowanego przypadku mniejszej wagi, 
pozostawiają jedynie typ kwalifikowany związany ze znamieniem 
znacznej ilości. I to właśnie znamię znacznej ilości, ze względu na 
jego szczególną doniosłość praktyczną, zostanie poddane szczegó-
łowej analizie poniżej.

Znamię znacznej ilości w ustawie
 o przeciwdziałaniu narkomanii

Brak definicji legalnej znamienia „znacznej ilości” powoduje 
liczne problemy interpretacyjne i rozbieżności zarówno w orzecz-
nictwie jak i doktrynie. Dzieję się tak, już choćby z tego powodu, 
że „znaczna ilość” jest znamieniem nieostrym, w wypadku którego 
niemożliwym jest prima facie określenie jego desygnatów. Zwraca 
się przy tym uwagę w nauce prawa, że z „językowego punktu wi-
dzenia przymiotnik „znaczny (-a,-e)” - czyli tyle co pokaźny, duży, 
ponadprzeciętny, spory - stanowi określenie natężenie występo-
wania cech wymiernych. Trudno więc zgodzić się z tym, że zakres 
jego desygnatów można w zadawalająco precyzyjny sposób ustalić 
poprzez odwołanie się do wskazanych wyżej równie nieostrych zna-
czeniowo, a synonimicznych wobec niego przymiotników” (T. Kozioł, 
Znaczna ilość środka odurzającego, Prokuratura i Prawo 11, 2010: 
66). Posługując się tylko wykładnią językową, należałoby przyjąć, 
że znamię „znacznej ilości” odnosi się jedynie do kryterium ilościo-
wego (a więc masy substancji), z pominięciem takich okoliczności 
jak np. rodzaj substancji, czy wielkość jednej porcji/działki (Por. A. 
Malasińska - Nagórny, Pojęcie znacznej ilości środków odurzających, 
Prokuratura i Prawo 11, 2013: 166). Uznanie za właściwe przyjęcie 
takiego modelu wykładni, w ocenie Autorów błędnego, powinno 
tym bardziej nastręczać wątpliwości odnośnie powodów dla których 
ustawodawca nie zdecydował się na legalne zdefiniowanie tego po-
jęcia (Na nietrafność koncepcji ilościowej wskazuje m.in. T. Srogosz, 
komentarz do art. 53 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii [w:] 
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz. Wyd. 2, War-
szawa 2008, dostęp Legalis, pkt 7A). 

Poddając szczegółowej analizie orzecznictwo sądów powszech-
nych i Sądu Najwyższego, już na pierwszy rzut oka łatwo doszukać 
się ogromnego zróżnicowania w rozumieniu przedmiotowego zna-



Rynek – Społeczeństwo – Kultura | Numer specjalny (26)/2017                                                                                                    

156

mienia i w konsekwencji przypisywania odpowiedzialności karnej. 
Z jednej strony bowiem za znaczną ilość środka odurzającego przyj-
muje się ilość nie mniejszą niż wystarczającą do jednorazowego 
odurzenia się kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu tysięcy osób. 
Z drugiej zaś zarówno orzecznictwo jak i doktryna proponują uznać 
za ilość znaczną środka odurzającego, taką ilość, która jest wystar-
czająca do jednorazowego odurzenia się co najmniej 20 osób. Ana-
lizowane znamię, identycznie jak wszelkie inne znamiona określane 
ilościowo (prócz znamion liczebnikowych) ma charakter wartościu-
jący. Powyższe powoduje, że organ procesowy wartościując czyn po-
legający na posiadaniu środków odurzających musi dokonać oceny 
czy dana ilość środka odurzającego bądź substancji psychotropowej 
może zostać uznana za znaczną. 

Pomimo podnoszonych w doktrynie i orzecznictwie wątpliwości 
dotyczących konstytucyjności tak nieostro określonego znamienia, 
w szczególności dot. wewnętrznej określoności typu czynu zabro-
nionego, Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 14 lutego 2012 
roku (sygn. akt P 20/10, LEX nr 1110344) uznał, iż art. 62 ust. 2 
oraz art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii, w zakresie użytego znamienia „znacznej ilości” wymie-
nionych w nich substancji są zgodne z art. 42 ust. 1 w związku z art. 
2 Konstytucji RP (Por. T. Kozioł, Glosa do wyroku TK z dnia 14 lu-
tego 2012 roku, P 20/10, PiP 2013/5/131-137, w której stwierdza, 
że przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii operujące zna-
mieniem „znaczna ilość” są niezgodne z art. 42 ust. 1 w zw. z art. 2 
Konstytucji RP). Trybunał zwrócił uwagę, iż przedmiotowej ustawie 
towarzyszą dwa załączniki, zawierające wykaz środków odurzających 
pogrupowanych w czterech kategoriach (nr 1) oraz zawierający wy-
kaz środków psychotropowych, również w czterech kategoriach (nr 
2). Poszczególne pozycje różnią się nie tylko składem chemicznym, 
ale co istotniejsze – siłą oddziaływania. Jak zauważył Trybunał Kon-
stytucyjny przepisy karne, znajdują zastosowanie do każdej z kilku-
set pozycji wyliczonych na kilkunastu stronach załącznika. Ustalenie 
in concreto treści znamienia „znaczna ilość” wymaga sięgania do 
okoliczności danego wypadku, a zatem uwzględnienia właściwości 
konkretnego narkotyku, a także – wieku, płci, masy ciała i stopnia 
uzależnienia posiadacza środków odurzających bądź substancji 
psychotropowych. Warto podkreślić, że Trybunał nie podzielił po-
glądu, iż w praktyce występują istotne rozbieżności interpretacyjne, 
które w swojej konsekwencji prowadzą do różnych kwalifikacji praw-
nokarnych takich samym zachowań (na niewłaściwość stwierdzenia 
Trybunału wskazuje M. Kulik, komentarz do art. 53 ustawy o prze-
ciwdziałaniu narkomanii [w:], M. Mozgawa (red.), Pozakodeksowe 
przestępstwa przeciwko zdrowiu. Komentarz. WKP, 2017, dostęp 
LEX, nb 39). Trzeba jednak podkreślić, że Trybunał Konstytucyjny wy-
dawał wyrok w lutym 2012 roku, wskazując na aktualne w tamtym 
czasie orzecznictwo Sądu Najwyższego, które dość jednolicie wska-
zywało że za znaczną ilość środka odurzającego uznać należy taką 
ilość, która wystarczy do jednorazowego odurzenia się co najmniej 
kilkudziesięciu osób (tak m.in. postanowienie Sądu Najwyższego 
z dnia 1 lutego 2007 roku, III KK 257/06, Lex nr 323801 i 23 września 
2009 roku, I KZP 10/09, Lex nr 518123, wyroki Sądu Najwyższego z: 
1 marca 2006 roku, sygn. akt II KK 47/05, Lex nr 182794 i 10 czerwca 
2008 roku, III KK 30/08, Lex nr 418629; Tak też znaczną ilość środka 
odurzającego definiowała znaczna część doktryny, która wskazuje, iż 
za znaczną ilość należy uznać taką ilość, która mogłaby jednorazowo 

zaspokoić potrzeby kilkudziesięciu uzależnionych [M. Bojarski, W. 
Radecki, Pozakodeksowe przepisy karne z komentarzem, Warszawa 
1992: 132; tak samo – T. Chruściel, M. Preiss – Mysłowska, Ustawa 
o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz, Warszawa 2000: 257; 
M. Bojarski, W. Radecki, Pozakodeksowe prawo karne. Komentarz, 
t. I, Warszawa 2002: 274]). Z całą stanowczością stwierdzić nale-
ży, że przedmiotowa linia orzecznicza Sądu Najwyższego, nie jest 
powszechnie aprobowana, a w ostatnim czasie podlega znacznej 
modyfikacji przez orzecznictwo Sądów Apelacyjnych. Niektóre sądy 
za znaczną ilość środka odurzającego uznają ilość potrzebną do 
odurzenia kilkaset osób (tak m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lu-
blinie z dnia 29 września 2005 roku [sygn. akt II AKa 216/05, LEX 
nr 166002] oraz wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 20 
lutego 2008 roku [sygn. akt II AKa 10/08, LEX nr 357147]). W tym 
miejscu szczególną uwagę zwrócić należy na utrwaloną już linię 
orzeczniczą Sądu Apelacyjnego w Krakowie, wedle której „znaczna 
ilość narkotyku to taka, która wystarcza do jednorazowego odu-
rzenia się kilkudziesięciu tysięcy osób” (tak m.in. Sąd Apelacyjny 
w Krakowie w wyroku z dnia 5 kwietnia 2013 roku, sygn. akt II AKa 
47/13; podobnie w wyroku z dnia 8 listopada 2013 roku, sygn. akt II 
AKa 220/13, zob. również wyrok z dnia 25 października 2006 roku, 
sygn. akt II AKa 205/06, w którym Sąd stwierdził, że „nie akceptuje 
poglądu oskarżyciela publicznego [wyrażanego też w orzecznictwie 
Sądu Najwyższego i niektórych sądów apelacyjnych], że znaczna 
ilość narkotyku to taka, która może zaspokoić potrzeby kilkudziesię-
ciu uzależnionych. Różnica zagrożenia sankcją karną między typem 
podstawowym a typem kwalifikowanym przestępstwa z art. 62 usta-
wy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii wskazuje, że 
różnicując odpowiedzialność, ustawodawca założył, iż znaczna ilość 
narkotyków to taka, która wystarcza do sporządzenia co najmniej 
kilkunastu tysięcy porcji, ilość hurtowa. Nadmierne rozszerzanie po-
jęcia „znaczna ilość” środka odurzającego powoduje, że jednakowo 
kwalifikuje się zachowania sprawców, którzy przechowują stosun-
kowo niewielkie ilości narkotyku i osób, które dysponują znacznymi 
zasobami”). Przyjmuje się przy tym, że przy ocenie znacznej ilości 
narkotyku należy brać pod uwagę także rodzaj narkotyku (miękki/
twardy), jego szkodliwość dla organizmu człowieka jak również cel 
przeznaczenia (na własny użytek lub w celach dystrybucyjnych) - 
tym samym wzbogacenie językowej wykładni poprzez wykładnie 
celowościową (Zob. Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 14 
lutego 2006 roku, sygn. akt II AKa 14/06 oraz w wyroku z dnia 10 
grudnia 2014 roku, sygn. akt II Aka 252/14; Sąd Apelacyjny w Łodzi 
w wyroku z dnia 21 stycznia 2014 roku, sygn. akt II AKa 255/13; Sąd 
Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 15 marca 2007 roku, sygn. 
akt II AKA 182/06).

W tym też kontekście należy przytoczyć najbardziej aktualne 
orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 11 października 2017 roku 
(sygn. akt III KK 73/17), który niejako polemizując z poprzednią linią 
orzeczniczą wskazał, że przy analizie znamienia znacznej ilości nar-
kotyków poza kryterium ilościowo – jakościowym organ orzekający 
„powinien brać pod uwagę również i to, w jakim celu sprawca środki 
odurzające lub substancje psychotropowe posiadał, a także, czy jest 
on osobą od tych środków/substancji uzależnioną. Tylko takie proce-
dowanie jest w stanie zminimalizować ryzyko w postaci typu kwali-
fikowanego, z założenia zwróconego na represjonowanie dealerów, 
a nie odbiorców towaru, zupełnie przypadkowo nie ugodzi w osoby, 
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przeciwko którym nie był on skierowany”. Sąd Najwyższy analizując 
w konkretnym stanie faktycznym posiadanie 18,627 grama marihu-
any wskazał przy tym, że w większości krajów Europejskich ilość taka 
„byłaby kwalifikowana jako nieznaczna lub niewiele przekraczająca 
nieznaczną, a w konsekwencji powodująca brak odpowiedzialności 
lub uprzywilejowaną odpowiedzialność” co powinno skłonić polskie 
sądy do „pogłębionej refleksji czy w polskim porządku prawnym za-
sadne jest uznanie takiej ilości już nie tylko za podstawę odpowie-
dzialności za typ podstawowy, ale wręcz za promującą ten czyn do 
kategorii odpowiedzialności kwalifikowanej właśnie ze względu na 
ilość środka”. 

Sąd Najwyższy zwrócił w ten sposób uwagę na jeszcze jedną, 
istotną z punktu widzenia niniejszego opracowania okoliczność. 
Uznanie za prawidłowe wcześniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego, 
stwierdzające, że o znacznej ilości środka odurzającego można już 
mówić w sytuacji, w której umożliwiłby on odurzenie kilkudziesię-
ciu osób, prowadziłoby do sytuacji, w której typy kwalifikowane, bo 
takimi przepisami są regulacje zwiększające karalność ze względu 
na ilość środków odurzających na gruncie Ustawy, stosowane były-
by znacznie częściej i wypełniały zbiór znacznie większy aniżeli typ 
podstawowy (taki argument stanowi przykład wykładni systemo-
wej).Wydaje się, że skoro przepisy Ustawy konstruowane są w ten 
sposób, że typ podstawowy stanowi uprawa/wytwarzanie/posiada-
nie środków odurzających to typ kwalifikowany powinien być inter-
pretowany szczególnie ściśle. Tylko szczególnie naganne przypadki 
powinny być penalizowane z typu kwalifikowanego. Uwzględniając 
przy tym, że w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii znajdują się 
również typy uprzywilejowane, obniżające zagrożenie karne wzglę-
dem typu podstawowego, których w praktyce głównym faktorem 
także jest ilość środka odurzającego (przypadek mniejszej wagi), 
można wpaść w pułapkę, w której typ podstawowy stosowany bę-
dzie jedynie epizodycznie (Podobnie K. Łucarz, A. Muszyńska (red.), 
komentarz do art. 53 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii [w:] 
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz. Oficyna 2008, 
dostęp LEX, pkt IV.2). Sąd Najwyższy zwracając na to uwagę wska-
zał, że niewłaściwa rekonstrukcja znamienia znacznej ilości środka 
odurzającego może doprowadzić do sytuacji, w której „typ podsta-
wowy, który ex definitione powinien służyć w większości wypad-
ków jako podstawa odpowiedzialności, pozostanie przepisem mar-
twym, a praktycznie wszystkie zachowania polegające na posiadaniu 
wbrew przepisom ustawy środków odurzających lub substancji psy-
chotropowych, będą oceniane jako występki kwalifikowane z uwagi 
na ilość środka lub substancji” (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 
października 2017 roku (sygn. akt III K 73/77, LEX nr 2389557).

Podsumowując powyższe rozważania wskazać należy, że brak 
nadania legalnej definicji znamieniu „znacznej ilości” sprawił, że 
oddano ogromną władzę w tym zakresie sądom i jednocześnie od-
powiedzialność polegającą na z jednej strony obowiązku sprawie-
dliwego potraktowania sprawcy, a z drugiej dbałości o jednolitość 
orzecznictwa co jednoznacznie łączy się z kwestią zachowania rów-
ności wobec prawa (Por. E. Stępień „Znaczna ilość środków odurza-
jących, substancji psychotropowej i słomy makowej. Uwagi na tle 
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w świetle orzecznictwa Sądu 
Najwyższego i sądów powszechnych”, Kwartalnik Sądowy apelacji 
Gdańskiej, III/ 2015: 70). Ogromne rozbieżności w orzecznictwie 
pokazują jednak, że zabieg ten nie był prawidłowy (na ocenność 

przedmiotowego znamienia i dużego znaczenia interpretacji nada-
wanego przez sądy i doktrynę wskazuje B. Kurzępa, komentarz do 
art. 53 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii [w:] A. Ważny (red.), 
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz. Lexisnexis 2012, 
dostęp LEX, nb. 17).

Postulat de lege ferenda 

Powyższe uwagi uwzględniające tak rozbieżne stanowiska 
prezentowane już w samym orzecznictwie sądów powszechnych 
i Sądu Najwyższego pokazują jak z doniosłym problemem faktycz-
nie mamy do czynienia. W szczególności winno się zwrócić uwagę, 
co było podkreślane na początku niniejszego artykułu, na wymogi 
stawiane na etapie tworzenia i wykładni przepisów karnych. Nie do 
zaakceptowania jest sytuacja, w której nie jest jednoznacznie zde-
finiowane tak istotne znamię, od którego zależy przykładowo czy 
sprawca czynu polegającego na wytwarzaniu/przetwarzaniu środ-
ków odurzających (art. 53) skazany będzie w typie podstawowym 
na karę o nieizolacyjnym charakterze (art. 53 ust. 1 w zw. z art. 37a 
k.k.) czy też odpowiadać będzie z typu kwalifikowanego za zbrodnie 
zagrożoną karą od 3 lat pozbawienia wolności (art. 53 ust. 2). Skoro 
Ustawodawca posługuje się znamieniem nieostrym winien, tak jak 
zrobił to na gruncie kodeksu karnego posługując się analogicznym 
znamieniem „znacznej szkody”, nadać mu znaczenie legalne. Prak-
tyka pokazała jednoznacznie, że odstąpienie od stworzenia definicji 
legalnej było błędem i jako takie wymaga stosownej korekty. Jakkol-
wiek Autorzy zdają sobie sprawę, że ustalenie w przepisie sztywnej 
granicy ogólnej wielkości dla zbiorczo potraktowanych środków odu-
rzających nie byłoby właściwe, skoro większym stopniem społecznej 
szkodliwości charakteryzuje się przykładowo posiadanie 10 gram 
amfetaminy aniżeli marihuany, to na aprobatę zasługuje pogląd 
w myśl którego należałoby obok załącznika wymieniającego środki 
odurzające dodać załącznik określający wielkości, które należałoby 
uznać za znaczne w myśl przepisów ustawy. Taki zabieg zrealizował-
by przy tym w szczególności wymogi stawiane przed ustawodawcą 
karnym a realizujące przede wszystkim funkcje gwarancyjne, w tym 
w szczególności wymóg dostatecznej określoności typu czynu za-
bronionego. 

Na marginesie należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden problem 
związany ze znamieniem znacznej ilości środka odurzającego. Jak 
zostało wyżej wskazane w praktyce orzeczniczej, znamię te inter-
pretowane jest poprzez ustalenie jak duża ilość osób może daną 
ilością środka odurzającego zostać odurzona. Standardowe jest przy 
tym powoływanie biegłego na okoliczność wskazania ilości środka 
odurzającego i wielkości porcji, wystarczającej dla odurzenia jed-
nej osoby. Biegli zaś w wypadku środka odurzającego w postaci 
marihuany, podają najczęściej, że jedna porcja wynosi od 0.5 do 
1 grama marihuany. W takim wypadku, następcze wyliczenie ilości 
posiadanych porcji marihuany poprzez podwojenie faktycznie posia-
danej ilości marihuany liczonej w gramach nie jest właściwe. Skoro 
bowiem jedna porcja liczona jest w przedziale od 0.5 do 1 grama, 
to stosując standardy in dubio pro reo, każdorazowo powinno się 
przyjmować wyższą wielkość porcji, bardziej korzystną dla oskarżo-
nego. Tymczasem zarówno prokuratorzy na etapie postępowania 
przygotowawczego jak i Sąd w postępowaniu sądowym, niejedno-
krotnie przyjmują wartość mniej korzystną dla oskarżonego. Powyż-
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sze utwierdza tylko w przekonaniu, że obecnie funkcjonujący sposób 
sformułowania „znacznej ilości” na gruncie przepisów o przeciw-
działaniu narkomanii powoduje ogromne problemy na etapie stoso-
wania prawa i niejednokrotnie sprawia, że w dwóch analogicznych 
stanach faktycznych, możliwe jest zastosowanie zupełnie różnej 
kwalifikacji prawnej określonego zachowania.

Podsumowanie

Konkludując powyższe rozważania wskazać należy, że obecne 
przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wymagają korekty 
ustawodawcy i wprowadzenia definicji legalnej znamienia „znacz-
nej ilości środków odurzających”. Dokonywane zabiegi wykładnicze 
nie przynoszą odpowiednich rezultatów, mając na względzie przede 
wszystkim specyfikę prawa karnego i szeroko zakrojone prawa i gwa-
rancje oskarżonego. Jakkolwiek Trybunał Konstytucyjny nie uznał 
przepisów zawierających takie znamię za niezgodne z Konstytucją, 
to biorąc pod uwagę ogromne zróżnicowanie w orzecznictwie są-
dów powszechnych i Sądu Najwyższego, ingerencja ustawodawcy 
wydaje się być konieczna. Utrzymanie w mocy przepisu w obecnym 
brzmieniu przy uwzględnieniu dotychczasowego orzecznictwa budzi 
bowiem wątpliwości natury konstytucyjnej w zakresie m.in. równo-
ści wobec prawa. 
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