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l Po sia da nie na rko ty ków jest czy nem za bro nio nym
(prze stê p stwem), poci¹gaj¹cym za sob¹ odpo wie dzia l noœæ
karn¹ – pod le ga ka rze po zba wie nia wol no œci. Stan pra w ny,
któ ry prze wi du je kry mina li za cjê po sia da nia na rko ty ków,
obo wi¹zuje w Pol sce od dzie siê ciu lat. To do bry czas na
oce nê jego fun kcjo no wa nia i zwi¹za nych z tym ko sztów.

l Kry mina li za cja po sia da nia na rko ty ków nie spe³nia
ocze ki wañ, któ re dzie siêæ lat temu to wa rzy szy³y za ostrza niu
pra wa, jest ko szto w na, nie sie ta k ¿e wie le sku t ków
ubo cz nych. Mimo ¿e ka ra nie za po sia da nie jest post rze ga ne
jako na rzê dzie po mo c ne w pra cy ope ra cy j nej po li cji, to
jed nak nie przy czy nia siê do ogra ni cze nia han d lu
na rko ty ka mi, ko sztu je bu d¿et pa ñ stwa oko³o 80 mi lio nów
z³otych ro cz nie, a kon se k wen cje kry mina li za cji po nosz¹
prze de wszy stkim oso by m³ode i u¿y tko w ni cy ma ri hu a ny.

l Na le ¿y wpro wa dziæ dekry mina li za cjê po sia da nia ma³ych
ilo œci na rko ty ków na w³asny u¿y tek. W pra kty ce oz na cza³oby 
to, ¿e po sia da nie na rko ty ków i han del nimi po zo staj¹
nie le ga l ne, ale oso bie za trzy ma nej z nie wielk¹ ilo œci¹
na rko ty ku na w³asny u¿y tek nie gro zi³aby ju¿ kara wiê zie nia
i wpis do re je stru s¹do we go. Mo ¿ li we by³oby wpro wa dze nie
in nych ro dza jów kar, na przyk³ad – na wzór Po rtu ga lii
– sta wie nie siê oso by za trzy ma nej z ma³¹ ilo œci¹ na rko ty ku
na w³asny u¿y tek przed spe cjaln¹ ko misj¹, w któ rej sk³ad
wcho dzi li by psy cho lo go wie i spe cja li œci w za kre sie
uza le ¿ nieñ.
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Czas na oce nê dzie siê ciu lat fun kcjo no wa nia
kry mina li za cji po sia da nia na rko ty ków

O
d 2000 roku po sia da nie œro d ków odu rzaj¹cych i sub stan cji psy cho tro po wych (na r -
ko ty ków) jest uz na wa ne za prze stê p stwo pod le gaj¹ce ka rze po zba wie nia wol no œci.
Po de ka dzie obo wi¹zy wa nia tego sta nu pra wne go (kry mina li za cja po sia da nia na r -

ko ty ków) nad szed³ czas na oce nê jego sku t ków i zwi¹za nych z tym ko sztów.

Oso bê za trzy man¹ za po siada nie na rko ty ków mog¹ spo t kaæ trzy wy mia ry kary. Re gu lu je
to art. 62 usta wy z dnia 29 li pca 2005 roku o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii (da lej: UPN)1.
Pie r wszym, pod sta wo wym ty pem kary, jest po zba wie nie wol no œci do trzech lat. Dru gim – po -
zba wie nie wol no œci na okres od sze œciu mie siê cy do oœmiu lat, je œli spra wa do ty czy zna cz nej
ilo œci na rko ty ku. Trze cim, tzw. uprzy wile jo wa nym ty pem kary, jest grzy w na, kara ogra ni cze nia 
wol no œci albo po zba wie nia wol no œci do roku (w wy pa d ku mnie j szej wagi pope³nio ne go czy nu).

Re gu la cje do tycz¹ce po sia da nia na rko ty ków nie za wsze by³y tak su ro we, jak obe c nie. Pie r w -
sza usta wa o za po bie ga niu na rko ma nii, uchwa lo na w 1985 roku2, nie prze wi dy wa³a kary za po -
sia da nie œro d ków odu rzaj¹cych, jed no cze œ nie jed nak pe na li zo wa³a wszy stkie czyn no œci
zwi¹zane z ucze st ni c twem w nie le ga l nym ob ro cie tymi œro d ka mi. W 1997 roku wy pra co wa no
now¹ usta wê3, w któ rej co pra wda prze wi dzia no kary za po sia da nie sub stan cji odu rzaj¹cych, ale 
nie do ty czy³y one po sia da nia nie wie l kich ich ilo œci wy³¹cz nie na w³asny u¿y tek. In ny mi s³owy,
po sia da nie na rko ty ków zo sta³o uz na ne za czyn za bro nio ny, odst¹pio no jed nak od ka ra nia za po -
sia da nie o charakterze konsumenckim.

W 2000 roku pol skie pra wo na rko ty ko we zo sta³o zno weli zo wa ne4 – od tego cza su mamy do
czy nie nia z kry mi na li zacj¹ po sia da nia na rko ty ków nie za le ¿ nie od ich ilo œci i prze zna cze nia.
W wy ni ku no we li za cji wpro wa dzo no bo wiem za sa dê le ga li z mu œci ga nia ka ¿ de go, kto po sia da
naj mniejsz¹ na wet iloœæ sub stan cji psy choa kty w nej czy œro d ka odu rzaj¹cego. Oz na cza to, ¿e
or ga ny œci ga nia maj¹ obo wi¹zek wszczy na nia i prze pro wa dza nia po stê po wa nia ka r ne go wo bec
ka ¿ dej oso by po dej rza nej o po sia da nie na rko ty ków.

Obe c nie spraw¹ klu czow¹ jest usta le nie, czy pra kty ka kry mina li za cji po sia da nia na rko ty ków 
pro wa dzi do osi¹gniê cia ce lów, ja kie przed dzie siê ciu laty sta wia li temu roz wi¹za niu zwo len ni -
cy za ostrze nia pra wa na rko tyko we go. Wœród wie lu ar gu men tów za kry mi na li zacj¹ dwa by³y
szcze gó l nie mo c no pod kre œla ne w ów cze s nej de ba cie pu b li cz nej. Pie r wszy ar gu ment mówi, ¿e
kry mina li za cja po sia da nia ka ¿ dej ilo œci sub stan cji psy choa kty w nych przy czy nia siê do ogra ni -
cza nia han d lu na rko ty ka mi. Zwo len ni cy tego pogl¹du prze ko nuj¹, ¿e di ler przy³apa ny z na rko -
ty ka mi nie wy mk nie siê po li cji, stwier dzaj¹c, ¿e po sia da nie wielk¹ iloœæ sub stan cji ty l ko na
w³asny u¿y tek. Ponad to za trzy my wa ni di le rzy i zwy kli u¿y tko w ni cy maj¹ dziê ki swo im ze z na -
niom umo ¿ li wiæ po li cji do cie ra nie do gan gów na rko ty ko wych (w myœl za sa dy „od p³otek do
gru bych ryb”). Dru gi ar gu ment mówi, ¿e su ro we ka ra nie pe³ni fun kcjê no r ma tywn¹ – po ka zu je,
¿e po sia da nie na rko ty ków jest z³e, a nie uchron noœæ kary od stra sza obe cnych i po ten cja l nych
u¿yt ko w ni ków (prze de wszy stkim oso by m³ode) od siê ga nia po na rko ty ki. Zwo len ni cy tego
ar gu men tu zak³adaj¹, ¿e prze pi sy pra w ne sku te cz nie re gu luj¹ za cho wa nia lu dz kie i ¿e spo³e-
 cze ñ stwo jest po da t ne na u¿y wa nie na rko ty ków.
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1 Dz.U. z 2005 r., Nr 179, poz. 1485.
2 Art. 1 usta wy z dnia 31 sty cz nia 1985 roku o za po bie ga niu na rko ma nii (Dz.U. z 1985 r., Nr 4, poz. 15).
3 Usta wa z dnia 24 kwie t nia 1997 roku o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii (Dz.U. z 1997 r., Nr 75, poz. 468).
4 Usta wa z dnia 26 paŸ dzie r ni ka 2000 roku o zmia nie usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii (Dz.U. z 2000 r.,
Nr 103, poz. 1097).



Kry mina li za cja po sia da nia na rko ty ków nie jest
sku te cz nym na rzê dziem ogra ni cza nia han d lu na rko ty ka mi

P
ra kty ka fun kcjo no wa nia or ga nów œci ga nia po ka zu je, ¿e nie wy stê pu je re la cja przy -
czyno wo-sku tko wa miê dzy za trzy my wa niem po dej rza nych za po sia da nie na rko ty -
ków a do cie ra niem do gan gów na rko ty ko wych. Wy³apy wa nie di le rów, zw³asz cza tzw. 

bos sów na rko biz ne su, jest bar dziej skom pli ko wa ne. Po li cjan ci za j muj¹cy siê spra wa mi han d lu
sub stan cja mi psy choa ktyw ny mi zwy kle wiedz¹, kto w ich oko li cy trudni siê sprze da¿¹ na rko ty -
ków na ma³¹ ska lê. Udo wod nie nie han d lu nie jest jed nak ³atwe, roz pra co wa nie di le rów trwa
wiêc co naj mniej ki l ka mie siê cy i za j muj¹ siê tym gru py ope ra cy j ne lub wyspe cjali zo wa ne wy -
dzia³y anty na rko tyko we. Z tego pun ktu wi dze nia, jak pod kre œla li ucze st ni cy ba da nia5, nie wa r to 
wy ko rzy sty waæ art. 62 UPN prze ciw ko oso bie, któr¹ po dej rze wa siê o han del na rko ty ka mi. Naj -
le piej jest j¹ z³apaæ na gor¹cym uczyn ku – pod czas do ko ny wa nia trans akcji – i wte dy przed sta -
wiæ jej za rzu ty do tycz¹ce han d lu (a do da t ko wo za rzut do tycz¹cy po sia da nia).

Po li cjan ci mog¹ wy ko rzy staæ przes³ucha nie oso by za trzy ma nej za po sia da nie na rko ty ków
do uzy ska nia in fo r ma cji, od kogo kupi³a œro dek odu rzaj¹cy. In ny mi s³owy, art. 62 UPN po zwa la 
gro ma dziæ ma te ria³ uspra w niaj¹cy dzia³ania ope ra cy j ne. W pra kty ce jed nak za trzy mu je siê naj -
czê œciej dro b nych han d la rzy, przy pa d ko wych po sia da czy i oso by uza le ¿ nio ne. Tacy za trzy ma -
ni, po pie r wsze, nie maj¹ do sta te cz nie wia ry god nych i cen nych in fo r ma cji, aby do pro wa dziæ po -
li cjê do di le rów, a tym bar dziej sze fów gan gów na rko ty ko wych, po dru gie, nie uzy skuj¹ ¿ad nej
ko rzy œci z udzie la nia in fo r ma cji po li cjan tom (kara za po sia da nie jest nie uni k nio na i po li cja nie
mo¿e wp³yn¹æ na wy so koœæ wy ro ku), po trze cie, na wet je œli coœ ze z naj¹, to po pe w nym cza sie
czê sto wy co fuj¹ ze z na nia ze stra chu przed ostra cy z mem œro do wi ska i na ra ¿e niem siê di le ro wi
lub jego wspó³pra co w ni kom. Fun kcjo na riu sze or ga nów œci ga nia przy znaj¹, ¿e ze z na nia osób
za trzy ma nych z art. 62 UPN nie skutkuj¹ dotarciem do prawdziwych handlarzy.

Li cz ba prze stêpstw zwi¹za nych z han d lem na rko ty ka mi jest mnie j sza ni¿ li cz ba prze stêpstw
zwi¹za nych z ich po sia da niem. Spo œród wszy stkich prze stêpstw œci ga nych z UPN 24% do ty -
czy³o han d lu, a ponad po³owa (53%) wi¹za³a siê z po sia da niem na rko ty ków. Z pun ktu wi dze nia
sta ty sty ki mo ¿ na wiêc po wie dzieæ, ¿e po li cja jest bar dziej za jê ta egze k wo wa niem art. 62 UPN
ni¿ zwa l cza niem han d lu narkotykami.

Po li cjan ci s¹ grup¹ fun kcjo na riu szy, któ ra nie jedno zna cz nie oce nia sku te cz noœæ art. 62 UPN
(ka ra nie za po sia da nie) w ogra ni cza niu han d lu na rko ty ka mi. W ba da niu son da ¿o wym, ja kie zre -
a li zo wa³ In sty tut Spraw Pu b li cz nych, na py ta nie, czy art. 62 UPN jest sku te cz nym na rzê dziem
w ogra ni cza niu han d lu na rko ty ka mi, pra wie po³owa (48%) po li cjan tów od po wie dzia³a, ¿e nie,
6% nie mia³o zda nia, a 46% udzie li³o od po wie dzi twierdz¹cej. To samo py ta nie za da no ta k ¿e in -
nym przed sta wi cie lom or ga nów œci ga nia i wy mia ru spra wied li wo œci. Zda niem 60% pro ku ra to -
rów (8% nie mia³o zda nia), 45% sê dziów (17% nie mia³o zda nia) i 56% ku ra to rów (13% nie
mia³o zda nia), art. 62 UPN nie jest sku te cz nym na rzê dziem w ogra ni cza niu han d lu na rko ty ka -
mi. Dane te wska zuj¹ na prze wa gê pogl¹du o bra ku sku te cz no œci art. 62 UPN w wa l ce z han d -
lem na rko ty ka mi i jed no cze œ nie – na co wska zu je od se tek od po wie dzi „nie mam zda nia” – nie -
pe w noœæ dotycz¹c¹ tego, jak jest w rzeczywistoœci.
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5  Por. „Ka ra nie za po sia da nie”. Ar ty ku³ 62 usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii – ko szty, czas, opi nie. Ra port
z ba dañ, red. E. Ku Ÿ micz, Z. Mie lec ka- Ku bieñ, D. Wisze jko- Wierz bi cka, In sty tut Spraw Pu b li cz nych, Wa r sza wa
2009.



Su ro we kary za po sia da nie na rko ty ków nie od stra szaj¹ od
siê ga nia po za ka zan¹ sub stan cjê

Z
wo len ni cy kry mina li za cji po sia da nia sub stan cji psy choa kty w nych prze ko nuj¹, ¿e su -
ro we i nie uchron ne kary bêd¹ od stra szaæ lu dzi od siê ga nia po na rko ty ki, tym cza sem
jed nak su ro we pra wo mo¿e mieæ sku tek od wro t ny. ̄ ela z ne pra wo pro hi bi cji g³osi, ¿e

im bar dziej okre œlo ny ro dzaj sub stan cji jest œci ga ny przez pra wo, tym sub stan cja ta sta je siê bar -
dziej po¿¹dana, mo c nie j sza (i pra wdo podo b nie si l niej za nie czy sz czona) i nie bez piecz niej sza.

Opi nie fun kcjo na riu szy or ga nów œci ga nia i wy mia ru spra wied li wo œci wska zuj¹ na sce p ty -
cyzm wo bec tra kto wa nia ka ra nia za po sia da nie jako sku te cz ne go na rzê dzia znie chê caj¹cego do
na rko ty ków. Na py ta nie: „Czy ar ty ku³ 62 usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii jest sku te cz -
nym na rzê dziem od stra szaj¹cym po ten cja l nych u¿yt ko w ni ków na rko ty ków (osób, któ re je sz cze 
nie za ¿y wa³y na rko ty ków)?” od po wie dzi ne ga ty w nej udzie li³o 66% pro ku ra to rów (6% nie
mia³o zda nia), 58% ku ra to rów, 51% po li cjan tów (7% nie mia³o zda nia) i 46% sêdziów (19% nie
mia³o zdania).

Kary za po sia da nie otrzy muj¹ naj czê œciej lu dzie m³odzi
i u¿y tko w ni cy ma ri hu a ny

D
zie siêæ lat temu jed nym z za³o¿eñ kry mina li za cji po sia da nia na rko ty ków by³o to, ¿e
zo stan¹ ni¹ ob jê ci prze de wszy stkim di le rzy, prze stê pcy. Dane z re pe r to riów s¹do -
wych za 2009 rok po ka zuj¹ jed nak, ¿e 86% ska za nych z art. 62 UPN to oso by po ni -

¿ej trzy dzie ste go roku ¿y cia (53% mia³o mniej ni¿ dwa dzie œcia czte ry lata), a 93% to mê ¿ czy Ÿ -
ni. Sub stan cje za trzy ma ne przy ska za nych to w 65% wy pa d ków ma ri hu a na i w 23% wy pa d ków
am fe ta mi na. W polu od dzia³ywa nia art. 62 UPN zna j duj¹ siê wiêc oso by m³ode i u¿y tko w ni cy
tzw. miêk kich na rko ty ków.

Kar¹ za po sia da nie na rko ty ków jest po zba wie nie wol no œci. Wy rok ska zuj¹cy jest zwy kle za -
wie sza ny przez s¹d, ale nie za wsze siê tak dzie je – w 2007 roku 714 wiê Ÿ niów by³y to oso by ska -
za ne z art. 62 usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii. Nie za le ¿ nie od tego, czy oso ba ska za na
otrzy mu je wy rok w za wie sze niu, czy te¿ nie, zo sta je wpi sa na do re je stru s¹dowego.

Kry mina li za cja po sia da nia na rko ty ków po pra wia
sta ty sty ki or ga nów œci ga nia i wy mia ru spra wied li wo œci...

O
d cza su wpro wa dze nia kry mina li za cji po sia da nia na rko ty ków li cz ba prze stêpstw
stwier dzo nych przez po li cjê w zwi¹zku z art. 62 UPN wzros³a dzie siê cio krot nie
– z 2815 w 2000 roku do 30 548 w 2008 roku. Z jed nej stro ny, od zwie rcie d la to fakt,

¿e po sia da nie ka ¿ dej ilo œci na rko ty ku nie za le ¿ nie od jego prze zna cze nia sta³o siê now¹ ka te go -
ri¹ czy nu za bro nio ne go i na tu ra l nie zna laz³o wy raz w sta ty sty kach. Z dru giej stro ny, rosn¹cy
trend od zwie rcie d la me cha nizm, dziê ki któ re mu art. 62 UPN pod no si sta ty sty ki po li cji, pro ku -
ra tu ry i s¹do wni c twa – fun kcjo na riu sze na zy waj¹ go na wet „pa ra gra fem sta ty sty cz nym”.

Prze stê p stwo po sia da nia na rko ty ków jest ³atwe do przy pad ko we go wy kry cia, co zwy kle jest
sku t kiem ubo cz nym stan dar do wych dzia³añ po li cji, jak kon tro le dro go we czy s³u¿ba pa tro lo wa.
Do cho dze nia w spra wach o po sia da nie na rko ty ków s¹ zwy kle ba na l nie pro ste – oska r ¿e ni
na ogó³ godz¹ siê na ich prze pro wa dze nie w upro sz czo nym try bie, pod daj¹c siê do bro wo l nie ka -
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rze. Spra wy z art. 62 UPN szy b ko schodz¹ z wo kan dy s¹do wej (nie mal po³owa spraw zo sta je
roz strzy g niê ta na po sie dze niu s¹du bez ko nie cz no œci zwo³ywa nia roz pra wy). Oz na cza to, ¿e
art. 62 UPN jest do brym na rzê dziem pod no sze nia wska Ÿ ni ków wy kry wal no œci i za mkniê tych spraw.

...ale nie po ma ga prze ciw dzia³aæ pro ble mo wi uza le ¿ nieñ

D
iag no zo wa nie uza le ¿ nie nia i w³¹cza nie osób uza le ¿ nio nych w sy stem le cz ni c twa
i te ra pii nie od gry waj¹ wiê kszej roli w pra kty ce fun kcjo no wa nia pra wa anty narko -
tyko we go. Z ba da nia zrea lizo wa ne go przez In sty tut Spraw Pu b li cz nych wy ni ka,

¿e o r ga ny œci ga nia i s¹dy rza d ko dia g no zuj¹ oska r ¿o nych w zwi¹zku z ewen tu a l nym uza le¿-
nie niem. Pro ku ra to rzy zle caj¹ wy ko nanie opi nii psy chia try cz nych ty l ko w 38% spraw
z art. 62 UPN, w tym 93% eks per tyz do ty czy po czy tal no œci oska r ¿o ne go, a 66% – uza le ¿ nie nia.
Sê dzio wie za ma wiaj¹ eks per ty zy w 34% spraw (88% opi nii eks per tów do ty czy po czy tal no œci
oska r ¿o ne go, 35% – uza le ¿ nie nia).

Sk³on noœæ wy mia ru spra wied li wo œci do kie ro wa nia ska za nych z art. 62 UPN na le cze nie i te -
ra pie uza le ¿ nieñ zo sta³a prze te sto wa na w ba da niach In sty tu tu Spraw Pu b li cz nych na dwa spo -
so by. Na pocz¹tek wa r to wspo mnieæ, ¿e re gu la cje prze wi dzia ne w ko de ksie ka r nym oraz
w usta wie o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii umo ¿ li wiaj¹ s¹dowi skie ro wa nie oska r ¿o ne go na le -
cze nie (o ile wy rok jest wy da ny w za wie sze niu). Po pie r wsze, mo ¿ na za tem spra w dziæ, w ja kim
od se t ku spraw s¹d ko rzy sta z tej mo ¿ li wo œci. Ana li za re pe r to riów s¹do wych wy ka za³a, ¿e
w 2009 roku oso by ska za ne z art. 62 UPN by³y pod da ne obo wi¹zko wi pod da nia siê le cze niu ty l -
ko w 3,5% spraw. Obo wi¹zek po wstrzy ma nia siê od sto so wa nia sub stan cji psy choa kty w nych
s¹dy na³o¿y³y ty l ko w 11% spraw. Po dru gie, w ba da niu za da no sê dziom py ta nie o wy rok, jaki
wy da li by w upro sz czo nej, hipo te ty cz nej sy tu a cji, w któ rej oska r ¿o ny zo sta³ za trzy ma ny ze
strzy kawk¹ za wie raj¹c¹ he ro i nê (ana li za fizy ko che micz na po twier dzi³a za wa r toœæ sub stan cji).
Oska r ¿o ny nie by³ wcze œ niej no to wa ny, ale opi nia psy chia try cz na za mó wio na przez s¹d po -
twier dzi³a, ¿e jest osob¹ uza le ¿ nion¹. W tych oko li cz no œciach, w te o rii, s¹d ma obo wi¹zek
na³o¿yæ na ska za ne go obo wi¹zek pod da nia siê le cze niu (wy ni ka to z art. 71 ust. 1 usta wy o prze -
ciw dzia³aniu na rko ma nii). W pra kty ce jed nak ty l ko 34% sê dziów za de kla ro wa³o, ¿e na³o¿y li by
na ska za ne go obo wi¹zek le cze nia. Wy ni ki te su ge ruj¹, ¿e diag no zo wa nie uza le ¿ nie nia i kie ro -
wa nie ska za nych z art. 62 UPN na le cze nie ma je dy nie mar gi na l ne zna cze nie w pra kty ce fun k -
cjo no wa nia pra wa anty narko tyko we go w Polsce.

Brak de fi ni cji „zna cz nej ilo œci” i „nie zna cz nej ilo œci”
na rko ty ku to ry zy ko bar dziej su ro wych kar

W
y miar kary, jaka gro zi obe c nie za po sia da nie na rko ty ków, za le ¿y miê dzy in ny mi
od ilo œci sub stan cji zna j duj¹cej siê w po sia da niu za trzy ma ne go. W wy pa d kach
„mnie j szej wagi” zas¹dza siê karê grzy w ny, ogra ni cze nia wol no œci albo po zba -

wie nia wol no œci do roku. Je œli spra wa do ty czy zna cz nej ilo œci na rko ty ku, kar¹ jest po zba wie nie
wol no œci na okres od sze œciu mie siê cy do oœmiu lat (pod sta wo wy typ kary to po zba wie nie wol -
no œci do trzech lat). Mimo to usta wo da w ca nie spre cy zo wa³, jak¹ iloœæ na le ¿y uz naæ za
„znaczn¹” i czym jest spra wa „mnie j szej wagi”. W pra kty ce pro wa dzi to do arbi tra l no œci oska r -
¿eñ pro ku ra tu ry i wy ro ków s¹du.

Opi nie fun kcjo na riu szy or ga nów œci ga nia i wy mia ru spra wied li wo œci o tym, co jest „znaczn¹ 
ilo œci¹”, a co „nie znaczn¹ ilo œci¹” na rko ty ku, s¹ roz bie ¿ ne. „Zna cz na iloœæ” to nie wiê cej ni¿
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dzie siêæ po rcji wed³ug 58% po li cjan tów, od dwu dzie stu je den do piê æ dzie siê ciu po rcji wed³ug
39% pro ku ra to rów i ponad piê æ dzie si¹t po rcji wed³ug 46% sê dziów. Z dru giej stro ny, „nie-
zna cz na iloœæ” to nie wiê cej ni¿ dwie po rcje wed³ug 75% pro ku ra to rów i (œred nio) nie wiê cej ni¿ 
szeœæ po rcji wed³ug wiê kszo œci sê dziów. Du¿e zró¿ ni co wa nie opi nii su ge ru je, ¿e to, czy oska r -
¿o ny otrzy ma pod sta wo wy typ kary (do trzech lat po zba wie nia wol no œci), czy jego spra wa
zo sta nie za kla syfi kowa na jako maj¹ca mniejsz¹ wagê (a za tem kara bê dzie l¿e j sza), mo¿e w du -
¿ym sto p niu za le ¿eæ od na sta wie nia kon kre t ne go pro ku ra tu ra i sê dzie go lub od pra kty ki przy jê -
tej w da nym s¹dzie.

Ba da nia In sty tu tu Spraw Pu b li cz nych po ka za³y, ¿e ist nie je roz bie ¿ noœæ miê dzy kwa li fi kacj¹
prawn¹ spra wy z art. 62 UPN w akcie oska r ¿e nia przy go to wa nym przez pro ku ra tu rê a kwa li fi -
kacj¹ prawn¹ wy ro ku (upra sz czaj¹c: miê dzy tym, jaki wy rok pro po nu je pro ku ra tu ra, a tym, jaki
wy rok osta te cz nie wyda s¹d). W 26% spraw, w któ rych s¹d zas¹dzi³ karê typu uprzy wile jowa ne go 
(art. 62 ust. 3 UPN – grzy w na, kara ogra ni cze nia wol no œci lub po zba wie nia wol no œci do roku),
pro ku ra tor do ma ga³ siê kary su ro wszej (typu pod sta wo we go, czy li do trzech lat po zba wie nia wol -
no œci). Je den z ucze st ni ków ba da nia, sê dzia, po wie dzia³ wprost, ¿e „bar dzo rza d ko siê zda rza,
¿eby pro ku ra tor kwa li fi ko wa³ po sia da nie na rko ty ków z ustê pu trze cie go, mimo ¿e s¹ do tego jak
naj bar dziej uza sa d nio ne oko li cz no œci. Nie lubi¹ tej in sty tu cji i po pro stu rza d ko [j¹] sto suj¹”. S¹dy 
³agodz¹ wiêc sk³on noœæ pro ku ra tu ry do wnio sko wa nia o su ro wsze kary. To wa ¿ na oko li cz noœæ,
bior¹c pod uwa gê, ¿e w 43% spraw z art. 62 UPN s¹d roz pa tru je spra wê w try bie po sie dze nia
(a nie na roz pra wie) i zas¹dza wy rok jed noz na cz ny z tym, co za pro po no wa³ pro ku ra tor w akcie
oska r ¿e nia. Dzie je siê tak, gdy oska r ¿o ny do bro wo l nie pod da je siê ka rze (czê sto zaœ, jak wy ni ka
z in fo r ma cji ucze st ni ków ba da nia, oska r ¿e ni s¹ do tego za chê ca ni przez fun kcjo na riu szy or ga nów
œci ga nia). Mo ¿ na wiêc zak³adaæ, ¿e wie lu ska za nych mia³oby szan sê na mniej su ro we kary, gdy by
ich spra wa zo sta³a roz pa trzo na przez s¹d na roz pra wie. Po wy ¿sze wy ni ki su ge ruj¹ ta k ¿e, ¿e brak
norm do tycz¹cych tego, co mo ¿ na uz naæ za „znaczn¹ iloœæ”, a co jest spraw¹ „mnie j szej wagi”,
sprzy ja sk³on no œci or ga nów œci ga nia do wnio sko wa nia o bar dziej su ro we kary.

Kry mina li za cja po sia da nia oz na cza wy so kie ko szty dla
bu d¿e tu pa ñ stwa

W
 2008 roku wdra ¿a nie art. 62 UPN ko szto wa³o pra wie 80 mi lio nów z³otych6. Czas
pra cy pra co w ni ków or ga nów œci ga nia i wy mia ru spra wied li wo œci zwi¹zany ze spra -
wa mi z art. 62 UPN usta lo no na 1 631 377,2 go dzi ny, co sta no wi oko³o 203,9 tysi¹ca 

oœmio go dzin nych dni ro bo czych. Gdy prze³o¿y siê te wa r to œci na ska lê po je dyn czych spraw
z art. 62 UPN, wów czas siê oka ¿e, ¿e prze pro wa dze nie jed nej spra wy ko sztu je 2594 z³ote i za bie ra 
sie dem oœmio go dzin nych dni ro bo czych, a koszt jed ne go ska za ne go z art. 62 UPN na po zba wie nie 
wol no œci i od by cie kary w wiê zie niu to 8576 z³otych i dwa dzie œcia dwa oœmio go dzin ne dni ro bo -
cze pra cy. Wa r to nad mie niæ, ¿e wy li czo ne ko szty od zwie rcie d laj¹ ra czej do l ny pu³ap rze czy wi s -
tych wy da t ków po no szo nych z tego tytu³u przez pa ñ stwo, po nie wa¿ w tra kcie ob li czeñ przy j mu je
siê kon ser waty w ne za³o¿e nia. Po wsta je py ta nie, czy po no szo ne ko szty i zu ¿y ty czas pra cy s¹ ade -
k wa t ne do osi¹gniê tych wy ni ków i za³o¿o nych ce lów art. 62 UPN i co na le ¿a³oby zmie niæ w tej
usta wie, aby œro d ki te by³y le piej wy ko rzy sta ne – bior¹c pod uwa gê za rów no wagê pope³nio ne go
prze stê p stwa, jak i ro dzaj sub stan cji bêd¹cej jego przed mio tem.
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6 Ko szty te ob li czo no, uw z glêd niaj¹c re la cjê cza su pra cy po li cjan tów, pro ku ra to rów, sê dziów, ku ra to rów s¹do wych
i fun kcjo na riu szy s³u¿by wiê zien nej po œwiê co ne go na re a li za cjê spraw z art. 62 UPN do ich za ro b ków, ko szty eks per -
tyz zle ca nych w zwi¹zku ze spra wa mi z art. 62 UPN i ko szty wy ko na nia wy ro ków zas¹dzo nych z art. 62 UPN (ko szty
wiê zien ni c twa), ode jmuj¹c kwo tê grzy wien zas¹dzo nych w tych spra wach.



Na le¿y wp row adziæ inne for my ka ran ia za po siad anie

I
st nie je oba wa, ¿e odst¹pie nie od kry mina li za cji po sia da nia na rko ty ków oz na cza³oby
przy zwo le nie, a na wet za chê tê, do ko rzy sta nia z sub stan cji psy choa kty w nych i œro d ków
psy cho tro po wych. Oba wy te nie zna j duj¹ od zwier cied le nia w rze czy wi sto œci, co po ka -

zu je cho æ by przyk³ad Po rtu ga lii. W 2000 roku, a wiêc w mo men cie, gdy w Pol sce za ostrzo no
pra wo anty na rko tyko we, Po rtu ga lia wpro wa dzi³a dekry mina li za cjê po sia da nia nie wie l kiej ilo -
œci na rko ty ków. Ode jœcie od ka ra nia za po sia da nie na rko ty ków wiê zie niem nie oz na cza jed nak
ode jœcia od wyci¹ga nia kon se k wen cji za posiadanie narkotyków.

Po pie r wsze, dekry mina li za cja po sia da nia nie jest jed noz na cz na z le ga li zacj¹ – po sia da nie
na rko ty ków po zo sta je nie le ga l ne. Po dru gie, dekry mina li za cja po sia da nia nie wi¹¿e siê z przy -
zwo le niem na han del na rko ty ka mi – pro ce der han d lu po zo sta je nie le ga l ny i gro¿¹ za nie go kary
po zba wie nia wol no œci. Dekry mina li za cja po sia da nia oz na cza, ¿e oso ba po sia daj¹ca nie wielk¹
iloœæ na rko ty ku na w³asny u¿y tek nie jest uz na wa na za prze stê pcê i nie gro zi jej kara po zba wie -
nia wol no œci oraz wpi sa nie do re je stru s¹do we go. Nie sku t ku je to jed nak zupe³nym bra kiem
kon se k wen cji. W Po rtu ga lii oso bie za trzy ma nej z na rko ty ka mi po li cja kon fi sku je po sia da ne
przez ni¹ sub stan cje i spi su je jej dane, na stê p nie zaœ oso ba taka jest zo bo wi¹zana do sta wie nia
siê przed specjaln¹ ko misj¹, przy go to wan¹ do pro wa dze nia ta kich spraw. Je œli dana oso ba
zo sta je zatrzy ma na z na rko ty ka mi wiê cej ni¿ raz, ko mi sja mo¿e na³o¿yæ na ni¹ grzy w nê lub
skie ro waæ do wy ko na nia prac spo³ecz nych. Prze de wszy stkim jed nak ko mi sja prze pro wa dza
wy wiad w celu stwier dze nia uza le ¿ nie nia, in fo r mu je o mo ¿ li wo œciach le cze nia oraz o kon-
se k wen cjach u¿y wa nia na rko ty ków. Roz wi¹za nie to zak³ada, ¿e pod sta wo wym przed mio tem
tro ski or ga nów pa ñ stwa jest zdro wie oso by za trzy ma nej (w sk³ad spe cja l nych ko mi sji wchodz¹
miê dzy in ny mi te ra pe u ci uza le ¿ nieñ i psy cho lo go wie), a jej sy tu a cja mo¿e siê je dy nie po pra wiæ
(je œli zo sta nie zdia gno zo wa ne uza le ¿ nie nie), nie zaœ po go r szyæ (jak to siê dzie je po wpro wa dze -
niu spra wy za po sia da nie na dro gê s¹dow¹, za ko ñ czon¹ wy ro kiem i wpi sem do re je stru s¹do we go).

Wnio ski i re ko men da cje

P
o li ty ka kry mina li za cji po sia da nia ka ¿ dej ilo œci na rko ty ków nie pro wa dzi do osi¹gniê -
cia ce lów, ja kie przy jê to dla tego roz wi¹za nia dzie siêæ lat temu, jest ko szto w na i ma
li cz ne ne ga ty w ne kon se k wen cje. Po li ty ka re gu luj¹ca kwe stiê po sia da nia sub stan cji

psy choa kty w nych i œro d ków psy cho tro po wych wy ma ga na stê puj¹cych zmian:

n Dekry mina li za cji po sia da nia nie zna cz nych ilo œci na rko ty ków prze zna czo nych na w³asny
u¿y tek. W pra kty ce oz na cza³oby to, ¿e po sia da nie na rko ty ków po zo sta je nie le ga l ne, ale za
po sia da nie nie wie l kich ilo œci na w³asny u¿y tek nie gro zi kara po zba wie nia wol no œci i wpis
do re je stru s¹do we go.

n Pro wa dze nia dia lo gu miê dzy rz¹dem a œro do wi ska mi eks per cki mi na te mat po trze by i ewen -
tua l ne go kszta³tu in nych form ka ra nia za po sia da nie na rko ty ków, na przyk³ad na wzór
Po rtu ga lii. Po zwo li³oby to zmie niæ cel po li ty ki na rko ty ko wej z ka ra nia na le cze nie.

n Wpro wa dze nia de fi ni cji „zna cz nej ilo œci” i „nie zna cz nej ilo œci” na rko ty ku. Po wstrzy ma³oby
to ar bi tra l noœæ de cy zji do tycz¹cych wy mia ru kary, któ re dziœ opie raj¹ siê na indy widu a l nych
prze ko na niach sê dzie go i pro ku ra to ra lub pra kty ce da nej pro ku ra tu ry i da ne go s¹du.

n  Ukie run ko wa nia bu d¿e tu – prze zna cza ne go obe c nie na kry mina li za cjê po sia da nia – na pro -
gra my le cz ni c twa i re du kcji szkód (³ago dze nia ne ga ty w nych kon se k wen cji zwi¹za nych
z u¿y t ko wa niem na rko ty ków).
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Oso bom za trzy ma nym z po wo du po sia da nia nie zna cz nych ilo œci sub stan cji psy choa kty w -
nych i œro d ków odu rzaj¹cych, dot¹d nie ka ra nym (za trzy ma nym po raz pie r wszy), na le ¿y – do
cza su wpro wa dze nia dekry mina li za cji po sia da nia na rko ty ków – umo ¿ li wiæ umo rze nie po stê po -
wa nia w spra wach mnie j szej wagi na po zio mie pro ku ra tu ry, a tym sa mym po zwo liæ unikn¹æ
wpi sa nia do re je stru s¹do we go. Roz wi¹za nie ta kie po mog³oby ta k ¿e oso bom uza le ¿ nio nym,
wo bec któ rych czê sto jest orze ka na kara z wa run ko wym za wie sze niem, od wie sza nym auto ma -
ty cz nie przy ko le j nym za trzy ma niu (co sku t ku je od by ciem kary w wiê zie niu).
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Ewe li na Ku Ÿ micz – so cjo lo ¿ ka, do kto ran tka w In sty tu cie So cjo lo gii Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go, koor dy na tor ka
pro je któw i ba da czka w Pro gra mie Po li ty ki Spo³ecz nej In sty tu tu Spraw Pu b li cz nych. Jej zain tere so wa nia
ba da w cze do tycz¹ so cjo lo gii pro ble mów spo³ecz nych, ryn ku pra cy i stru ktu ry spo³ecz nej.

Ana li zy i Opi nie
nr  115, styczeñ 2011

„Ana li zy i Opi nie” – se ria kilku stro ni co wych ana liz do tycz¹cych wa ¿ nych te ma tów dla Pol ski i Eu ro py. W ten spo sób
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