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l

Posiadanie narkotyków jest czynem zabronionym
(przestêpstwem), poci¹gaj¹cym za sob¹ odpowiedzialnoœæ
karn¹ – podlega karze pozbawienia wolnoœci. Stan prawny,
który przewiduje kryminalizacjê posiadania narkotyków,
obowi¹zuje w Polsce od dziesiêciu lat. To dobry czas na
ocenê jego funkcjonowania i zwi¹zanych z tym kosztów.

l

Kryminalizacja posiadania narkotyków nie spe³nia
oczekiwañ, które dziesiêæ lat temu towarzyszy³y zaostrzaniu
prawa, jest kosztowna, niesie tak¿e wiele skutków
ubocznych. Mimo ¿e karanie za posiadanie jest postrzegane
jako narzêdzie pomocne w pracy operacyjnej policji, to
jednak nie przyczynia siê do ograniczenia handlu
narkotykami, kosztuje bud¿et pañstwa oko³o 80 milionów
z³otych rocznie, a konsekwencje kryminalizacji ponosz¹
przede wszystkim osoby m³ode i u¿ytkownicy marihuany.

l

Nale¿y wprowadziæ dekryminalizacjê posiadania ma³ych
iloœci narkotyków na w³asny u¿ytek. W praktyce oznacza³oby
to, ¿e posiadanie narkotyków i handel nimi pozostaj¹
nielegalne, ale osobie zatrzymanej z niewielk¹ iloœci¹
narkotyku na w³asny u¿ytek nie grozi³aby ju¿ kara wiêzienia
i wpis do rejestru s¹dowego. Mo¿liwe by³oby wprowadzenie
innych rodzajów kar, na przyk³ad – na wzór Portugalii
– stawienie siê osoby zatrzymanej z ma³¹ iloœci¹ narkotyku
na w³asny u¿ytek przed specjaln¹ komisj¹, w której sk³ad
wchodziliby psychologowie i specjaliœci w zakresie
uzale¿nieñ.
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Czas na ocenê dziesiêciu lat funkcjonowania
kryminalizacji posiadania narkotyków

O

d 2000 roku posiadanie œrodków odurzaj¹cych i substancji psychotropowych (narkotyków) jest uznawane za przestêpstwo podlegaj¹ce karze pozbawienia wolnoœci.
Po dekadzie obowi¹zywania tego stanu prawnego (kryminalizacja posiadania narkotyków) nadszed³ czas na ocenê jego skutków i zwi¹zanych z tym kosztów.
Osobê zatrzyman¹ za posiadanie narkotyków mog¹ spotkaæ trzy wymiary kary. Reguluje
to art. 62 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdzia³aniu narkomanii (dalej: UPN)1.
Pierwszym, podstawowym typem kary, jest pozbawienie wolnoœci do trzech lat. Drugim – pozbawienie wolnoœci na okres od szeœciu miesiêcy do oœmiu lat, jeœli sprawa dotyczy znacznej
iloœci narkotyku. Trzecim, tzw. uprzywilejowanym typem kary, jest grzywna, kara ograniczenia
wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do roku (w wypadku mniejszej wagi pope³nionego czynu).
Regulacje dotycz¹ce posiadania narkotyków nie zawsze by³y tak surowe, jak obecnie. Pierwsza ustawa o zapobieganiu narkomanii, uchwalona w 1985 roku2, nie przewidywa³a kary za posiadanie œrodków odurzaj¹cych, jednoczeœnie jednak penalizowa³a wszystkie czynnoœci
zwi¹zane z uczestnictwem w nielegalnym obrocie tymi œrodkami. W 1997 roku wypracowano
now¹ ustawê3, w której co prawda przewidziano kary za posiadanie substancji odurzaj¹cych, ale
nie dotyczy³y one posiadania niewielkich ich iloœci wy³¹cznie na w³asny u¿ytek. Innymi s³owy,
posiadanie narkotyków zosta³o uznane za czyn zabroniony, odst¹piono jednak od karania za posiadanie o charakterze konsumenckim.
W 2000 roku polskie prawo narkotykowe zosta³o znowelizowane4 – od tego czasu mamy do
czynienia z kryminalizacj¹ posiadania narkotyków niezale¿nie od ich iloœci i przeznaczenia.
W wyniku nowelizacji wprowadzono bowiem zasadê legalizmu œcigania ka¿dego, kto posiada
najmniejsz¹ nawet iloœæ substancji psychoaktywnej czy œrodka odurzaj¹cego. Oznacza to, ¿e
organy œcigania maj¹ obowi¹zek wszczynania i przeprowadzania postêpowania karnego wobec
ka¿dej osoby podejrzanej o posiadanie narkotyków.
Obecnie spraw¹ kluczow¹ jest ustalenie, czy praktyka kryminalizacji posiadania narkotyków
prowadzi do osi¹gniêcia celów, jakie przed dziesiêciu laty stawiali temu rozwi¹zaniu zwolennicy zaostrzenia prawa narkotykowego. Wœród wielu argumentów za kryminalizacj¹ dwa by³y
szczególnie mocno podkreœlane w ówczesnej debacie publicznej. Pierwszy argument mówi, ¿e
kryminalizacja posiadania ka¿dej iloœci substancji psychoaktywnych przyczynia siê do ograniczania handlu narkotykami. Zwolennicy tego pogl¹du przekonuj¹, ¿e diler przy³apany z narkotykami nie wymknie siê policji, stwierdzaj¹c, ¿e posiada niewielk¹ iloœæ substancji tylko na
w³asny u¿ytek. Ponadto zatrzymywani dilerzy i zwykli u¿ytkownicy maj¹ dziêki swoim zeznaniom umo¿liwiæ policji docieranie do gangów narkotykowych (w myœl zasady „od p³otek do
grubych ryb”). Drugi argument mówi, ¿e surowe karanie pe³ni funkcjê normatywn¹ – pokazuje,
¿e posiadanie narkotyków jest z³e, a nieuchronnoœæ kary odstrasza obecnych i potencjalnych
u¿ytkowników (przede wszystkim osoby m³ode) od siêgania po narkotyki. Zwolennicy tego
argumentu zak³adaj¹, ¿e przepisy prawne skutecznie reguluj¹ zachowania ludzkie i ¿e spo³eczeñstwo jest podatne na u¿ywanie narkotyków.

1

Dz.U. z 2005 r., Nr 179, poz. 1485.
Art. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 roku o zapobieganiu narkomanii (Dz.U. z 1985 r., Nr 4, poz. 15).
3
Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdzia³aniu narkomanii (Dz.U. z 1997 r., Nr 75, poz. 468).
4
Ustawa z dnia 26 paŸdziernika 2000 roku o zmianie ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii (Dz.U. z 2000 r.,
Nr 103, poz. 1097).
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Kryminalizacja posiadania narkotyków nie jest
skutecznym narzêdziem ograniczania handlu narkotykami

P

raktyka funkcjonowania organów œcigania pokazuje, ¿e nie wystêpuje relacja przyczynowo-skutkowa miêdzy zatrzymywaniem podejrzanych za posiadanie narkotyków a docieraniem do gangów narkotykowych. Wy³apywanie dilerów, zw³aszcza tzw.
bossów narkobiznesu, jest bardziej skomplikowane. Policjanci zajmuj¹cy siê sprawami handlu
substancjami psychoaktywnymi zwykle wiedz¹, kto w ich okolicy trudni siê sprzeda¿¹ narkotyków na ma³¹ skalê. Udowodnienie handlu nie jest jednak ³atwe, rozpracowanie dilerów trwa
wiêc co najmniej kilka miesiêcy i zajmuj¹ siê tym grupy operacyjne lub wyspecjalizowane wydzia³y antynarkotykowe. Z tego punktu widzenia, jak podkreœlali uczestnicy badania5, nie warto
wykorzystywaæ art. 62 UPN przeciwko osobie, któr¹ podejrzewa siê o handel narkotykami. Najlepiej jest j¹ z³apaæ na gor¹cym uczynku – podczas dokonywania transakcji – i wtedy przedstawiæ jej zarzuty dotycz¹ce handlu (a dodatkowo zarzut dotycz¹cy posiadania).
Policjanci mog¹ wykorzystaæ przes³uchanie osoby zatrzymanej za posiadanie narkotyków
do uzyskania informacji, od kogo kupi³a œrodek odurzaj¹cy. Innymi s³owy, art. 62 UPN pozwala
gromadziæ materia³ usprawniaj¹cy dzia³ania operacyjne. W praktyce jednak zatrzymuje siê najczêœciej drobnych handlarzy, przypadkowych posiadaczy i osoby uzale¿nione. Tacy zatrzymani, po pierwsze, nie maj¹ dostatecznie wiarygodnych i cennych informacji, aby doprowadziæ policjê do dilerów, a tym bardziej szefów gangów narkotykowych, po drugie, nie uzyskuj¹ ¿adnej
korzyœci z udzielania informacji policjantom (kara za posiadanie jest nieunikniona i policja nie
mo¿e wp³yn¹æ na wysokoœæ wyroku), po trzecie, nawet jeœli coœ zeznaj¹, to po pewnym czasie
czêsto wycofuj¹ zeznania ze strachu przed ostracyzmem œrodowiska i nara¿eniem siê dilerowi
lub jego wspó³pracownikom. Funkcjonariusze organów œcigania przyznaj¹, ¿e zeznania osób
zatrzymanych z art. 62 UPN nie skutkuj¹ dotarciem do prawdziwych handlarzy.
Liczba przestêpstw zwi¹zanych z handlem narkotykami jest mniejsza ni¿ liczba przestêpstw
zwi¹zanych z ich posiadaniem. Spoœród wszystkich przestêpstw œciganych z UPN 24% dotyczy³o handlu, a ponad po³owa (53%) wi¹za³a siê z posiadaniem narkotyków. Z punktu widzenia
statystyki mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e policja jest bardziej zajêta egzekwowaniem art. 62 UPN
ni¿ zwalczaniem handlu narkotykami.
Policjanci s¹ grup¹ funkcjonariuszy, która niejednoznacznie ocenia skutecznoœæ art. 62 UPN
(karanie za posiadanie) w ograniczaniu handlu narkotykami. W badaniu sonda¿owym, jakie zrealizowa³ Instytut Spraw Publicznych, na pytanie, czy art. 62 UPN jest skutecznym narzêdziem
w ograniczaniu handlu narkotykami, prawie po³owa (48%) policjantów odpowiedzia³a, ¿e nie,
6% nie mia³o zdania, a 46% udzieli³o odpowiedzi twierdz¹cej. To samo pytanie zadano tak¿e innym przedstawicielom organów œcigania i wymiaru sprawiedliwoœci. Zdaniem 60% prokuratorów (8% nie mia³o zdania), 45% sêdziów (17% nie mia³o zdania) i 56% kuratorów (13% nie
mia³o zdania), art. 62 UPN nie jest skutecznym narzêdziem w ograniczaniu handlu narkotykami. Dane te wskazuj¹ na przewagê pogl¹du o braku skutecznoœci art. 62 UPN w walce z handlem narkotykami i jednoczeœnie – na co wskazuje odsetek odpowiedzi „nie mam zdania” – niepewnoœæ dotycz¹c¹ tego, jak jest w rzeczywistoœci.

5

Por. „Karanie za posiadanie”. Artyku³ 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii – koszty, czas, opinie. Raport
z badañ, red. E. KuŸmicz, Z. Mielecka-Kubieñ, D. Wiszejko-Wierzbicka, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
2009.
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Surowe kary za posiadanie narkotyków nie odstraszaj¹ od
siêgania po zakazan¹ substancjê

Z

wolennicy kryminalizacji posiadania substancji psychoaktywnych przekonuj¹, ¿e surowe i nieuchronne kary bêd¹ odstraszaæ ludzi od siêgania po narkotyki, tymczasem
jednak surowe prawo mo¿e mieæ skutek odwrotny. ¯elazne prawo prohibicji g³osi, ¿e
im bardziej okreœlony rodzaj substancji jest œcigany przez prawo, tym substancja ta staje siê bardziej po¿¹dana, mocniejsza (i prawdopodobnie silniej zanieczyszczona) i niebezpieczniejsza.
Opinie funkcjonariuszy organów œcigania i wymiaru sprawiedliwoœci wskazuj¹ na sceptycyzm wobec traktowania karania za posiadanie jako skutecznego narzêdzia zniechêcaj¹cego do
narkotyków. Na pytanie: „Czy artyku³ 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii jest skutecznym narzêdziem odstraszaj¹cym potencjalnych u¿ytkowników narkotyków (osób, które jeszcze
nie za¿ywa³y narkotyków)?” odpowiedzi negatywnej udzieli³o 66% prokuratorów (6% nie
mia³o zdania), 58% kuratorów, 51% policjantów (7% nie mia³o zdania) i 46% sêdziów (19% nie
mia³o zdania).

Kary za posiadanie otrzymuj¹ najczêœciej ludzie m³odzi
i u¿ytkownicy marihuany

D

ziesiêæ lat temu jednym z za³o¿eñ kryminalizacji posiadania narkotyków by³o to, ¿e
zostan¹ ni¹ objêci przede wszystkim dilerzy, przestêpcy. Dane z repertoriów s¹dowych za 2009 rok pokazuj¹ jednak, ¿e 86% skazanych z art. 62 UPN to osoby poni¿ej trzydziestego roku ¿ycia (53% mia³o mniej ni¿ dwadzieœcia cztery lata), a 93% to mê¿czyŸni. Substancje zatrzymane przy skazanych to w 65% wypadków marihuana i w 23% wypadków
amfetamina. W polu oddzia³ywania art. 62 UPN znajduj¹ siê wiêc osoby m³ode i u¿ytkownicy
tzw. miêkkich narkotyków.
Kar¹ za posiadanie narkotyków jest pozbawienie wolnoœci. Wyrok skazuj¹cy jest zwykle zawieszany przez s¹d, ale nie zawsze siê tak dzieje – w 2007 roku 714 wiêŸniów by³y to osoby skazane z art. 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii. Niezale¿nie od tego, czy osoba skazana
otrzymuje wyrok w zawieszeniu, czy te¿ nie, zostaje wpisana do rejestru s¹dowego.

Kryminalizacja posiadania narkotyków poprawia
statystyki organów œcigania i wymiaru sprawiedliwoœci...

O

d czasu wprowadzenia kryminalizacji posiadania narkotyków liczba przestêpstw
stwierdzonych przez policjê w zwi¹zku z art. 62 UPN wzros³a dziesiêciokrotnie
– z 2815 w 2000 roku do 30 548 w 2008 roku. Z jednej strony, odzwierciedla to fakt,
¿e posiadanie ka¿dej iloœci narkotyku niezale¿nie od jego przeznaczenia sta³o siê now¹ kategori¹ czynu zabronionego i naturalnie znalaz³o wyraz w statystykach. Z drugiej strony, rosn¹cy
trend odzwierciedla mechanizm, dziêki któremu art. 62 UPN podnosi statystyki policji, prokuratury i s¹downictwa – funkcjonariusze nazywaj¹ go nawet „paragrafem statystycznym”.
Przestêpstwo posiadania narkotyków jest ³atwe do przypadkowego wykrycia, co zwykle jest
skutkiem ubocznym standardowych dzia³añ policji, jak kontrole drogowe czy s³u¿ba patrolowa.
Dochodzenia w sprawach o posiadanie narkotyków s¹ zwykle banalnie proste – oskar¿eni
na ogó³ godz¹ siê na ich przeprowadzenie w uproszczonym trybie, poddaj¹c siê dobrowolnie kaInstytut Spraw Publicznych
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rze. Sprawy z art. 62 UPN szybko schodz¹ z wokandy s¹dowej (niemal po³owa spraw zostaje
rozstrzygniêta na posiedzeniu s¹du bez koniecznoœci zwo³ywania rozprawy). Oznacza to, ¿e
art. 62 UPN jest dobrym narzêdziem podnoszenia wskaŸników wykrywalnoœci i zamkniêtych spraw.

...ale nie pomaga przeciwdzia³aæ problemowi uzale¿nieñ

D

iagnozowanie uzale¿nienia i w³¹czanie osób uzale¿nionych w system lecznictwa
i terapii nie odgrywaj¹ wiêkszej roli w praktyce funkcjonowania prawa antynarkotykowego. Z badania zrealizowanego przez Instytut Spraw Publicznych wynika,
¿e organy œcigania i s¹dy rzadko diagnozuj¹ oskar¿onych w zwi¹zku z ewentualnym uzale¿nieniem. Prokuratorzy zlecaj¹ wykonanie opinii psychiatrycznych tylko w 38% spraw
z art. 62 UPN, w tym 93% ekspertyz dotyczy poczytalnoœci oskar¿onego, a 66% – uzale¿nienia.
Sêdziowie zamawiaj¹ ekspertyzy w 34% spraw (88% opinii ekspertów dotyczy poczytalnoœci
oskar¿onego, 35% – uzale¿nienia).
Sk³onnoœæ wymiaru sprawiedliwoœci do kierowania skazanych z art. 62 UPN na leczenie i terapie uzale¿nieñ zosta³a przetestowana w badaniach Instytutu Spraw Publicznych na dwa sposoby. Na pocz¹tek warto wspomnieæ, ¿e regulacje przewidziane w kodeksie karnym oraz
w ustawie o przeciwdzia³aniu narkomanii umo¿liwiaj¹ s¹dowi skierowanie oskar¿onego na leczenie (o ile wyrok jest wydany w zawieszeniu). Po pierwsze, mo¿na zatem sprawdziæ, w jakim
odsetku spraw s¹d korzysta z tej mo¿liwoœci. Analiza repertoriów s¹dowych wykaza³a, ¿e
w 2009 roku osoby skazane z art. 62 UPN by³y poddane obowi¹zkowi poddania siê leczeniu tylko w 3,5% spraw. Obowi¹zek powstrzymania siê od stosowania substancji psychoaktywnych
s¹dy na³o¿y³y tylko w 11% spraw. Po drugie, w badaniu zadano sêdziom pytanie o wyrok, jaki
wydaliby w uproszczonej, hipotetycznej sytuacji, w której oskar¿ony zosta³ zatrzymany ze
strzykawk¹ zawieraj¹c¹ heroinê (analiza fizykochemiczna potwierdzi³a zawartoœæ substancji).
Oskar¿ony nie by³ wczeœniej notowany, ale opinia psychiatryczna zamówiona przez s¹d potwierdzi³a, ¿e jest osob¹ uzale¿nion¹. W tych okolicznoœciach, w teorii, s¹d ma obowi¹zek
na³o¿yæ na skazanego obowi¹zek poddania siê leczeniu (wynika to z art. 71 ust. 1 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii). W praktyce jednak tylko 34% sêdziów zadeklarowa³o, ¿e na³o¿yliby
na skazanego obowi¹zek leczenia. Wyniki te sugeruj¹, ¿e diagnozowanie uzale¿nienia i kierowanie skazanych z art. 62 UPN na leczenie ma jedynie marginalne znaczenie w praktyce funkcjonowania prawa antynarkotykowego w Polsce.

Brak definicji „znacznej iloœci” i „nieznacznej iloœci”
narkotyku to ryzyko bardziej surowych kar

W

ymiar kary, jaka grozi obecnie za posiadanie narkotyków, zale¿y miêdzy innymi
od iloœci substancji znajduj¹cej siê w posiadaniu zatrzymanego. W wypadkach
„mniejszej wagi” zas¹dza siê karê grzywny, ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do roku. Jeœli sprawa dotyczy znacznej iloœci narkotyku, kar¹ jest pozbawienie
wolnoœci na okres od szeœciu miesiêcy do oœmiu lat (podstawowy typ kary to pozbawienie wolnoœci do trzech lat). Mimo to ustawodawca nie sprecyzowa³, jak¹ iloœæ nale¿y uznaæ za
„znaczn¹” i czym jest sprawa „mniejszej wagi”. W praktyce prowadzi to do arbitralnoœci oskar¿eñ prokuratury i wyroków s¹du.
Opinie funkcjonariuszy organów œcigania i wymiaru sprawiedliwoœci o tym, co jest „znaczn¹
iloœci¹”, a co „nieznaczn¹ iloœci¹” narkotyku, s¹ rozbie¿ne. „Znaczna iloœæ” to nie wiêcej ni¿
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dziesiêæ porcji wed³ug 58% policjantów, od dwudziestu jeden do piêædziesiêciu porcji wed³ug
39% prokuratorów i ponad piêædziesi¹t porcji wed³ug 46% sêdziów. Z drugiej strony, „nieznaczna iloœæ” to nie wiêcej ni¿ dwie porcje wed³ug 75% prokuratorów i (œrednio) nie wiêcej ni¿
szeœæ porcji wed³ug wiêkszoœci sêdziów. Du¿e zró¿nicowanie opinii sugeruje, ¿e to, czy oskar¿ony otrzyma podstawowy typ kary (do trzech lat pozbawienia wolnoœci), czy jego sprawa
zostanie zaklasyfikowana jako maj¹ca mniejsz¹ wagê (a zatem kara bêdzie l¿ejsza), mo¿e w du¿ym stopniu zale¿eæ od nastawienia konkretnego prokuratura i sêdziego lub od praktyki przyjêtej w danym s¹dzie.
Badania Instytutu Spraw Publicznych pokaza³y, ¿e istnieje rozbie¿noœæ miêdzy kwalifikacj¹
prawn¹ sprawy z art. 62 UPN w akcie oskar¿enia przygotowanym przez prokuraturê a kwalifikacj¹ prawn¹ wyroku (upraszczaj¹c: miêdzy tym, jaki wyrok proponuje prokuratura, a tym, jaki
wyrok ostatecznie wyda s¹d). W 26% spraw, w których s¹d zas¹dzi³ karê typu uprzywilejowanego
(art. 62 ust. 3 UPN – grzywna, kara ograniczenia wolnoœci lub pozbawienia wolnoœci do roku),
prokurator domaga³ siê kary surowszej (typu podstawowego, czyli do trzech lat pozbawienia wolnoœci). Jeden z uczestników badania, sêdzia, powiedzia³ wprost, ¿e „bardzo rzadko siê zdarza,
¿eby prokurator kwalifikowa³ posiadanie narkotyków z ustêpu trzeciego, mimo ¿e s¹ do tego jak
najbardziej uzasadnione okolicznoœci. Nie lubi¹ tej instytucji i po prostu rzadko [j¹] stosuj¹”. S¹dy
³agodz¹ wiêc sk³onnoœæ prokuratury do wnioskowania o surowsze kary. To wa¿na okolicznoœæ,
bior¹c pod uwagê, ¿e w 43% spraw z art. 62 UPN s¹d rozpatruje sprawê w trybie posiedzenia
(a nie na rozprawie) i zas¹dza wyrok jednoznaczny z tym, co zaproponowa³ prokurator w akcie
oskar¿enia. Dzieje siê tak, gdy oskar¿ony dobrowolnie poddaje siê karze (czêsto zaœ, jak wynika
z informacji uczestników badania, oskar¿eni s¹ do tego zachêcani przez funkcjonariuszy organów
œcigania). Mo¿na wiêc zak³adaæ, ¿e wielu skazanych mia³oby szansê na mniej surowe kary, gdyby
ich sprawa zosta³a rozpatrzona przez s¹d na rozprawie. Powy¿sze wyniki sugeruj¹ tak¿e, ¿e brak
norm dotycz¹cych tego, co mo¿na uznaæ za „znaczn¹ iloœæ”, a co jest spraw¹ „mniejszej wagi”,
sprzyja sk³onnoœci organów œcigania do wnioskowania o bardziej surowe kary.

Kryminalizacja posiadania oznacza wysokie koszty dla
bud¿etu pañstwa
2008 roku wdra¿anie art. 62 UPN kosztowa³o prawie 80 milionów z³otych6. Czas
pracy pracowników organów œcigania i wymiaru sprawiedliwoœci zwi¹zany ze sprawami z art. 62 UPN ustalono na 1 631 377,2 godziny, co stanowi oko³o 203,9 tysi¹ca
oœmiogodzinnych dni roboczych. Gdy prze³o¿y siê te wartoœci na skalê pojedynczych spraw
z art. 62 UPN, wówczas siê oka¿e, ¿e przeprowadzenie jednej sprawy kosztuje 2594 z³ote i zabiera
siedem oœmiogodzinnych dni roboczych, a koszt jednego skazanego z art. 62 UPN na pozbawienie
wolnoœci i odbycie kary w wiêzieniu to 8576 z³otych i dwadzieœcia dwa oœmiogodzinne dni robocze pracy. Warto nadmieniæ, ¿e wyliczone koszty odzwierciedlaj¹ raczej dolny pu³ap rzeczywistych wydatków ponoszonych z tego tytu³u przez pañstwo, poniewa¿ w trakcie obliczeñ przyjmuje
siê konserwatywne za³o¿enia. Powstaje pytanie, czy ponoszone koszty i zu¿yty czas pracy s¹ adekwatne do osi¹gniêtych wyników i za³o¿onych celów art. 62 UPN i co nale¿a³oby zmieniæ w tej
ustawie, aby œrodki te by³y lepiej wykorzystane – bior¹c pod uwagê zarówno wagê pope³nionego
przestêpstwa, jak i rodzaj substancji bêd¹cej jego przedmiotem.

W

6

Koszty te obliczono, uwzglêdniaj¹c relacjê czasu pracy policjantów, prokuratorów, sêdziów, kuratorów s¹dowych
i funkcjonariuszy s³u¿by wiêziennej poœwiêconego na realizacjê spraw z art. 62 UPN do ich zarobków, koszty ekspertyz zlecanych w zwi¹zku ze sprawami z art. 62 UPN i koszty wykonania wyroków zas¹dzonych z art. 62 UPN (koszty
wiêziennictwa), odejmuj¹c kwotê grzywien zas¹dzonych w tych sprawach.
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Nale¿y wprowadziæ inne formy karania za posiadanie

I

stnieje obawa, ¿e odst¹pienie od kryminalizacji posiadania narkotyków oznacza³oby
przyzwolenie, a nawet zachêtê, do korzystania z substancji psychoaktywnych i œrodków
psychotropowych. Obawy te nie znajduj¹ odzwierciedlenia w rzeczywistoœci, co pokazuje choæby przyk³ad Portugalii. W 2000 roku, a wiêc w momencie, gdy w Polsce zaostrzono
prawo antynarkotykowe, Portugalia wprowadzi³a dekryminalizacjê posiadania niewielkiej iloœci narkotyków. Odejœcie od karania za posiadanie narkotyków wiêzieniem nie oznacza jednak
odejœcia od wyci¹gania konsekwencji za posiadanie narkotyków.
Po pierwsze, dekryminalizacja posiadania nie jest jednoznaczna z legalizacj¹ – posiadanie
narkotyków pozostaje nielegalne. Po drugie, dekryminalizacja posiadania nie wi¹¿e siê z przyzwoleniem na handel narkotykami – proceder handlu pozostaje nielegalny i gro¿¹ za niego kary
pozbawienia wolnoœci. Dekryminalizacja posiadania oznacza, ¿e osoba posiadaj¹ca niewielk¹
iloœæ narkotyku na w³asny u¿ytek nie jest uznawana za przestêpcê i nie grozi jej kara pozbawienia wolnoœci oraz wpisanie do rejestru s¹dowego. Nie skutkuje to jednak zupe³nym brakiem
konsekwencji. W Portugalii osobie zatrzymanej z narkotykami policja konfiskuje posiadane
przez ni¹ substancje i spisuje jej dane, nastêpnie zaœ osoba taka jest zobowi¹zana do stawienia
siê przed specjaln¹ komisj¹, przygotowan¹ do prowadzenia takich spraw. Jeœli dana osoba
zostaje zatrzymana z narkotykami wiêcej ni¿ raz, komisja mo¿e na³o¿yæ na ni¹ grzywnê lub
skierowaæ do wykonania prac spo³ecznych. Przede wszystkim jednak komisja przeprowadza
wywiad w celu stwierdzenia uzale¿nienia, informuje o mo¿liwoœciach leczenia oraz o konsekwencjach u¿ywania narkotyków. Rozwi¹zanie to zak³ada, ¿e podstawowym przedmiotem
troski organów pañstwa jest zdrowie osoby zatrzymanej (w sk³ad specjalnych komisji wchodz¹
miêdzy innymi terapeuci uzale¿nieñ i psychologowie), a jej sytuacja mo¿e siê jedynie poprawiæ
(jeœli zostanie zdiagnozowane uzale¿nienie), nie zaœ pogorszyæ (jak to siê dzieje po wprowadzeniu sprawy za posiadanie na drogê s¹dow¹, zakoñczon¹ wyrokiem i wpisem do rejestru s¹dowego).

Wnioski i rekomendacje

P

olityka kryminalizacji posiadania ka¿dej iloœci narkotyków nie prowadzi do osi¹gniêcia celów, jakie przyjêto dla tego rozwi¹zania dziesiêæ lat temu, jest kosztowna i ma
liczne negatywne konsekwencje. Polityka reguluj¹ca kwestiê posiadania substancji
psychoaktywnych i œrodków psychotropowych wymaga nastêpuj¹cych zmian:
n Dekryminalizacji posiadania nieznacznych iloœci narkotyków przeznaczonych na w³asny
u¿ytek. W praktyce oznacza³oby to, ¿e posiadanie narkotyków pozostaje nielegalne, ale za
posiadanie niewielkich iloœci na w³asny u¿ytek nie grozi kara pozbawienia wolnoœci i wpis
do rejestru s¹dowego.
n Prowadzenia dialogu miêdzy rz¹dem a œrodowiskami eksperckimi na temat potrzeby i ewentualnego kszta³tu innych form karania za posiadanie narkotyków, na przyk³ad na wzór
Portugalii. Pozwoli³oby to zmieniæ cel polityki narkotykowej z karania na leczenie.
n Wprowadzenia definicji „znacznej iloœci” i „nieznacznej iloœci” narkotyku. Powstrzyma³oby
to arbitralnoœæ decyzji dotycz¹cych wymiaru kary, które dziœ opieraj¹ siê na indywidualnych
przekonaniach sêdziego i prokuratora lub praktyce danej prokuratury i danego s¹du.
n Ukierunkowania bud¿etu – przeznaczanego obecnie na kryminalizacjê posiadania – na programy lecznictwa i redukcji szkód (³agodzenia negatywnych konsekwencji zwi¹zanych
z u¿ytkowaniem narkotyków).
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Osobom zatrzymanym z powodu posiadania nieznacznych iloœci substancji psychoaktywnych i œrodków odurzaj¹cych, dot¹d niekaranym (zatrzymanym po raz pierwszy), nale¿y – do
czasu wprowadzenia dekryminalizacji posiadania narkotyków – umo¿liwiæ umorzenie postêpowania w sprawach mniejszej wagi na poziomie prokuratury, a tym samym pozwoliæ unikn¹æ
wpisania do rejestru s¹dowego. Rozwi¹zanie takie pomog³oby tak¿e osobom uzale¿nionym,
wobec których czêsto jest orzekana kara z warunkowym zawieszeniem, odwieszanym automatycznie przy kolejnym zatrzymaniu (co skutkuje odbyciem kary w wiêzieniu).
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