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l

Polskie prawo karze za posiadanie substancji
psychoaktywnych lub œrodków odurzaj¹cych, potocznie
nazywanych narkotykami. Zgodnie z art. 62 Ustawy
o przeciwdzia³aniu narkomanii z 29 lipca 2005 roku
posiadanie jakiejkolwiek iloœci narkotyku podlega karze
pozbawienia wolnoœci do trzech lat; oœmiu lat w przypadku
posiadania znacznej iloœci narkotyku; grzywnie b¹dŸ
pozbawieniu wolnoœci do roku w przypadku spraw mniejszej
wagi.

l

W roku 2008 policja stwierdzi³a 30.548 przestêpstw
zwi¹zanych z posiadaniem narkotyków. To ponad po³owa
(53%) wszystkich przestêpstw podlegaj¹cych ustawie
o przeciwdzia³aniu narkomanii.

l

Egzekwowanie art. 62 UPN kosztuje bud¿et pañstwa blisko
80 mln z³ rocznie. W 2008 roku na jednego ukaranego za
powa¿ne przestêpstwo z dzia³ania tej ustawy przypada³
œredni koszt w wysokoœci 687,3 tys. z³ oraz œrednio 1764,4
oœmiogodzinnych dni pracy pracowników organów œcigania
i wymiaru sprawiedliwoœci. Pomimo wysokich kosztów,
w opinii przedstawicieli i organów œcigania, i wymiaru
sprawiedliwoœci,
egzekucja
prawa
nie
skutkuje
zmniejszeniem problemów narkotykowych w Polsce, np.
ograniczeniem handlu narkotykami lub „odstraszaniem”
potencjalnych ich u¿ytkowników.
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agadnienie s³usznoœci karania za posiadanie ka¿dej iloœci narkotyków jest
kwesti¹ dyskusyjn¹. Niezale¿nie od zapatrywañ, warto jednak zdawaæ sobie sprawê z konsekwencji przyjêtych rozwi¹zañ prawnych. Dostêpne
dane na temat praktyki dzia³ania organów œcigania i wymiaru sprawiedliwoœci pozwalaj¹ twierdziæ, ¿e obecny stan prawny pozwala schematycznie i bezrefleksyjnie
stosowaæ obowi¹zuj¹ce przepisy, bez nale¿ytego uwzglêdniania sytuacji osobistej
i w³aœciwoœci sprawców oraz wagi pope³nianych przez nich czynów.

Z

Kontekst prawny
westiê karalnoœci za posiadanie œrodków odurzaj¹cych i substancji psychoaktywnych reguluje Ustawa o przeciwdzia³aniu narkomanii (UPN)
z 29 lipca 2005 roku1. Art. 62 tej¿e ustawy mówi:

K

„1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada œrodki odurzaj¹ce lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolnoœci do lat 3.
2. Je¿eli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust.1, jest znaczna iloœæ œrodków
odurzaj¹cych lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolnoœci od 6 miesiêcy do lat 8.
3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do roku”.
Jednoczeœnie ustawodawca nie okreœli³, co to znaczy „znaczna iloœæ” takich
œrodków, a w praktyce orzeczniczej mo¿na spotkaæ rozmaite interpretacje „przypadku mniejszej wagi”.
Obecne prawodawstwo oznacza penalizacjê wszelkich form posiadania substancji odurzaj¹cych i œrodków psychotropowych – zgodnie z wystêpuj¹c¹ w prawie karnym zasad¹ legalizmu œcigania, wszczynane jest postêpowanie karne wobec ka¿dego, kto wbrew ustawie posiada narkotyki.
Penalizacja posiadania ka¿dej iloœci narkotyku jest obecna w polskim ustawodawstwie od 2000 roku. Pierwsza ustawa o zapobieganiu narkomanii z 19852 nie
przewidywa³a kary za posiadanie œrodków odurzaj¹cych, jednoczeœnie jednak
penalizowa³a wszelkie czynnoœci zwi¹zane z uczestnictwem w nielegalnym obrocie tych¿e œrodków. W 1997 roku wypracowano now¹ ustawê (Ustawa z dnia
24 kwietnia 1997 roku o przeciwdzia³aniu narkomanii)3. Ustawodawca wprowadzi³ wówczas zapisy dotycz¹ce karania za posiadanie substancji odurzaj¹cych
(art. 48, ust. 1), nie dotyczy³y one jednak posiadania niewielkich iloœci zakazanej
substancji wy³¹cznie na w³asny u¿ytek (art. 48, ust. 4). Taki stan prawny mo¿na
okreœliæ jako kryminalizacjê, czyli uznanie za czyn zabroniony, posiadania narko1
2
3

Dziennik Ustaw 2005 nr 179, poz. 1485.
Ustawa o zapobieganiu narkomanii z 31 stycznia 1985 roku (Dziennik Ustaw 1985 nr 4, poz. 15, art. 1).
Dziennik Ustaw 1997 nr 75, poz. 468.
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tyków, przy jednoczesnej depenalizacji, czyli odst¹pienia od karania za posiadanie o charakterze konsumenckim.
Potrzeba wypracowania ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii w drugiej
po³owie lat dziewiêædziesi¹tych by³a po czêœci podyktowana potrzeb¹ harmonizacji polskiego prawa z podpisan¹ w 1994 konwencj¹ Narodów Zjednoczonych
o zwalczaniu nielegalnego obrotu œrodkami odurzaj¹cymi i substancjami psychotropowymi, sporz¹dzon¹ w Wiedniu dnia 20 grudnia 1988 roku4 (tzw. konwencja wiedeñska) Zawarty w niej art. 3 ust. 2 odnosi siê do kryminalizacji posiadania ka¿dej iloœci narkotyku. Choæ konwencja jasno wskazuje kierunek, w jakim kraje j¹ ratyfikuj¹ce powinny ustanawiaæ prawo dotycz¹ce posiadania, nie
przes¹dza jednak zakresu, w jakim wobec sprawców tego typu czynów s¹ w rzeczywistoœci stosowane sankcje karne5.
Konwencja wiedeñska pozostawia pewien margines swobody interpretacyjnej, który przez ró¿ne kraje jest traktowany odmiennie. Odnosi siê to choæby do
stosowania tzw. oportunizmu œcigania, czyli braku sankcji karnych w stosunku
do sprawców czynów kwalifikowanych jako niska szkodliwoœæ spo³eczna przy
zachowaniu ca³kowitego zakazu posiadania œrodków odurzaj¹cych i substancji
psychoaktywnych. Oznacza to, i¿ posiadanie nielegalnej substancji psychoaktywnej nadal jest zakazane, jednak nie jest jednoznaczne z wytoczeniem osobie zatrzymanej procesu s¹dowego i ukaraniem jej (w przypadkach mniejszej wagi, jeœli nie zachodz¹ inne dodatkowe przes³anki). Polski ustawodawca skorzysta³
w³aœnie z tej swobody interpretacyjnej, kiedy w 1997 roku zakaza³ posiadania
substancji odurzaj¹cych (art. 48, ust. 1), ale jednoczeœnie odst¹pi³ od karania drobnych u¿ytkowników tych¿e substancji, jeœli posiadali niewielkie iloœci narkotyku
przeznaczone wy³¹cznie na w³asny u¿ytek (art. 48, ust. 4).
Stan prawny z 1997 roku, który zak³ada³ kryminalizacjê posiadania narkotyków
przy jednoczesnej depenalizacji w sytuacji posiadania niewielkiej iloœci na w³asny
u¿ytek, zmieniono w roku 2000, kiedy dokonano nowelizacji UPN6. W wyniku
poprawek zaostrzono stosunek do posiadania, wprowadzaj¹c zasadê legalizmu œcigania wobec ka¿dego, kto posiada choæby najmniejsz¹ iloœæ substancji psychoaktywnej czy œrodka odurzaj¹cego i stan ten obowi¹zuje do dziœ. Od 2000 roku UPN
podlega³a jeszcze kilku nowelizacjom, np. w 20067 roku podniesiono górn¹ granicê odpowiedzialnoœci karnej za posiadanie znacznych iloœci narkotyków do lat
oœmiu, wci¹¿ jednak nie definiuj¹c jednoznacznie, jak¹ iloœæ substancji nale¿y
uznaæ za znaczn¹.
4

Dziennik Ustaw 1995 nr 15, poz. 69.
K. Krajewski, G. Œwi¹tkiewicz: Problemy narkotyków i narkomanii w ustawodstawie polskim; Program Narodów
Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Warszawa 2004.
6
Ustawa z dnia 26 paŸdziernika 2000 roku o zmianie ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii (Dziennik Ustaw 2000
nr 103, poz. 1097).
7
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 roku o zmianie ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii oraz o odpowiedzialnoœci
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groŸb¹ kary (Dziennik Ustaw 2006 nr 120, poz. 826).
5
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Podsumowuj¹c, karanie za posiadanie ka¿dej iloœci narkotyku jest obecne
w polskim ustawodawstwie od prawie 10 lat, nie jest jednak bezpoœrednio
zwi¹zane, ani tym bardziej wymagane, przez porozumienia narodowe (konwencjê wiedeñsk¹), które ratyfikowa³a Polska.

Czemu s³u¿y karanie za posiadanie? Perspektywa
instytucjonalna
a podstawie badañ zrealizowanych przez ISP8 mo¿na dokonaæ oceny
najczêœciej spotykanych w dyskursie publicznym9 argumentów „za”
i „przeciw” karaniu za posiadanie ka¿dej iloœci substancji odurzaj¹cej
lub psychotropowej.

N

„£apanie p³otek umo¿liwia dotarcie do prawdziwych dealerów, obecne
przepisy u³atwiaj¹ pracê operacyjn¹ policji”
Argument ten sta³ siê punktem wyjœcia do nowelizacji UPN w 2000 roku. Kryj¹
siê za nim co najmniej dwa za³o¿enia. Po pierwsze to, ¿e przyzwolenie na posiadanie niewielkich iloœci œrodków odurzaj¹cych lub substancji psychotropowych na
w³asny u¿ytek utrudnia zatrzymywanie dilerów, poniewa¿ zazwyczaj nosz¹ oni
przy sobie tylko ma³e iloœci narkotyku. W przypadku zatrzymania przez policjê zawsze mog¹ sk³amaæ, t³umacz¹c, ¿e to porcja na w³asny u¿ytek. Po drugie, poniewa¿ depenalizacja posiadania drobnych iloœci narkotyku uniemo¿liwia zatrzymywanie detalicznych u¿ytkowników i dilerów, w konsekwencji uniemo¿liwia te¿
dotarcie do szefów gangów narkotykowych.
Czy funkcjonuj¹ce w Polsce od niemal 10 lat prawo, penalizuj¹ce posiadanie
ka¿dej iloœci narkotyku rzeczywiœcie pozwala rozpracowywaæ dilerów i szefów
narkobiznesu? Badania zrealizowane przez ISP wskazuj¹, ¿e jeœli w ogóle siê tak
dzieje, to w bardzo ograniczonym stopniu.
Wy³apywanie dilerów, a zw³aszcza tzw. bossów narkobiznesu, jest bardziej
skomplikowane, ani¿eli mog³oby siê wydawaæ. Policjanci operacyjni zwykle
wiedz¹, kto w ich okolicy zajmuje siê, lub mo¿e to czyniæ, sprzeda¿¹ narkotyków
na ma³¹ skalê. Udowodnienie handlu jest jednak trudne, wiêc praca nad rozpracowaniem dilerów trwa co najmniej kilka miesiêcy, czym zajmuj¹ siê grupy operacyjne, b¹dŸ wyspecjalizowane wydzia³y antynarkotykowe. W tym kontekœcie,
8

W okresie od kwietnia do wrzeœnia 2009 Instytut Spraw Publicznych zrealizowa³ badanie iloœciowe (ankietowe) na
reprezentatywnej próbie 464 policjantów, prokuratorów, sêdziów i kuratorów s¹dowych oraz 18 wywiadów
pog³êbionych z funkcjonariuszami policji, prokuratorami, sêdziami, kuratorami s¹dowymi oraz pracownikami s³u¿by
wiêziennej.
9
Na has³o „depenalizacja posiadania narkotyków” wyszukiwarka Google zwraca 5160 (stan na 20 wrzeœnia 2009
roku) wyników, s¹ to g³ównie strony forów dyskusyjnych, informacje prasowe, blogi oraz strony internetowe osób
aktywnie uczestnicz¹cych w debacie. Do analizy argumentów „za” i „przeciw” pos³u¿y³o pierwszych 250 wyników
wyszukiwania.
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jak podkreœlali nasi rozmówcy, „szkoda” jest wykorzystywaæ art. 62 na osobê,
któr¹ podejrzewa siê o handel narkotykami. Najlepiej jest j¹ z³apaæ na gor¹cym
uczynku, podczas dokonywania transakcji, dopiero wówczas mo¿na przedstawiæ
jej zarzuty dotycz¹ce handlu (a jedynie przy okazji zarzut dotycz¹cy posiadania).
Policjanci mog¹ wykorzystaæ przes³uchanie osoby zatrzymanej za posiadanie
narkotyku do uzyskania informacji, od kogo kupi³a œrodek odurzaj¹cy. Innymi
s³owy, art. 62 pozwala gromadziæ materia³ usprawniaj¹cy dzia³ania operacyjne.
W praktyce jednak zatrzymywani s¹ detaliczni, przypadkowi posiadacze i osoby
uzale¿nione, które po pierwsze nie maj¹ na tyle wiarygodnych i cennych informacji, aby doprowadziæ policjê do szefów gangów. Po drugie, nie maj¹ ¿adnych powodów, aby dzieliæ siê z policj¹ informacjami o Ÿród³ach posiadanych przez siebie narkotyków. Policja nie mo¿e bowiem wp³yn¹æ na zmniejszenie wyroku – kara
w przypadku przestêpstw z art. 62 jest nieodwo³alna. Zdarza siê jednak, ¿e zatrzymani licz¹ na ³agodniejszy jej wymiar i sk³adaj¹ zeznania wskazuj¹c na osobê, od
której zakupili narkotyk. Z rozmów przeprowadzonych z policjantami w ramach
badañ wynika, ¿e zeznaj¹ najczêœciej przypadkowi u¿ytkownicy, którzy w momencie zatrzymania nie maj¹ wiedzy na temat konsekwencji prawnych posiadania
narkotyków. Zdarza siê, ¿e po jakimœ czasie wycofuj¹ swoje zeznania, ze strachu
przed ostracyzmem œrodowiska i nara¿eniem siê dilerowi lub jego kolegom. ¯aden
z naszych rozmówców nie sugerowa³ równie¿, aby dziêki zeznaniom osób zatrzymanych z art. 62 uda³o siê dotrzeæ do powa¿nego handlarza. Nie bez znaczenia jest
te¿ to, ¿e w przypadku zatrzymania dilera za posiadanie niewielkiej iloœci narkotyku jest ma³o prawdopodobne, ¿e wska¿e on policji osobê, od której sam kupuje.
Jest bardziej prawdopodobne, ¿e wybierze karê pozbawienia wolnoœci (najpewniej
w zawieszeniu), a nie wspó³pracê z policj¹, która i tak nie pozwoli unikn¹æ mu wyroku karnego.
W ankiecie skierowanej do policjantów poprosiliœmy o ustosunkowanie siê do
nastêpuj¹cego stwierdzenia: „artyku³ 62 Ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii
jest skutecznym narzêdziem w ograniczaniu handlu narkotykami”. Policjanci
mieli na ten temat podzielone zdania. Blisko po³owa (48%) funkcjonariuszy nie
zgodzi³a siê z tym stwierdzeniem. Œrodowisko policjantów bardzo niejednoznacznie ocenia karanie za posiadanie narkotyków jako metodê ograniczania handlu
narkotykami.
Opinie pozosta³ych przedstawicieli organów œcigania i wymiaru sprawiedliwoœci s¹ równie¿ podzielone w tym wzglêdzie. Ogólna tendencja jest jednak taka, ¿e
nie traktuj¹ art. 62 jako pomocnego narzêdzia w walce z handlem narkotykami (lub
nie maj¹ zdania). Ze stwierdzeniem, ¿e artyku³ ten jest skutecznym narzêdziem
w ograniczaniu handlu narkotykami, nie zgadza siê a¿ 60% prokuratorów (8% nie
ma zdania), 45% sêdziów (17% nie ma zdania) i 56% kuratorów s¹dowych (13%
nie ma zdania).
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£atwe statystyki
Art. 62 w ograniczony sposób sprzyja walce z handlem narkotykami, ale bardzo
sprawnie poprawia statystyki policji, prokuratury i s¹downictwa – funkcjonariusze
nazywaj¹ go „paragrafem statystycznym”. Przestêpstwo posiadania narkotyków
jest ³atwe do przypadkowego wykrycia, co zwykle jest efektem ubocznym standardowych dzia³añ policji, takich jak kontrole drogowe czy s³u¿ba patrolowa. Dochodzenia w sprawach o posiadanie narkotyków okazuj¹ siê zwykle banalnie proste,
oskar¿eni na ogó³ godz¹ siê na przeprowadzanie ich w uproszczonym trybie, poddaj¹c siê dobrowolnie karze. Sprawy z art. 62 szybko schodz¹ z wokandy s¹dowej.
W niemal po³owie przypadków by³y to posiedzenia s¹du bez koniecznoœci
zwo³ywania rozprawy. Oznacza to, ¿e artyku³ ten jest dobrym narzêdziem podnoszenia wskaŸników wykrywalnoœci i zamkniêtych spraw.
Art. 62, wywo³uje dwa swoiste skutki uboczne: pomaga w podnoszeniu statystyk oraz wyposa¿a policjê w pomocne narzêdzie pracy operacyjnej. Nie powoduje
jednak, ¿e spektakularnie ograniczony jest handel narkotykami – w 2008 roku tylko 24% spraw z UPN, jak wynika ze statystyk policji, dotyczy³o handlu. Za to
ponad po³owa (53%) to wykryte posiadanie substancji psychoaktywnych i œrodków odurzaj¹cych.

„Depenalizacja wykreuje modê na za¿ywanie narkotyków.
Prawo powinno zniechêcaæ do za¿ywania narkotyków”
Argument ten pobrzmiewa zarówno w kuluarach politycznych, jak i w mass mediach. Akcentuje on normatywn¹ rolê prawa, które powinno wskazywaæ „w³aœciwy” kierunek postêpowania. Podkreœla siê w nim tak¿e podatnoœæ spo³eczeñstwa,
jego poszczególnych cz³onków, na uzale¿nienie od narkotyków, albo co najmniej
ich u¿ywanie.
Aby zbadaæ, co na ten temat s¹dz¹ funkcjonariusze i urzêdnicy, pracuj¹cy w instytucjach zaanga¿owanych w realizacjê UPN, poprosiliœmy ich o ustosunkowanie
siê do stwierdzenia, czy „artyku³ 62 Ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii jest
skutecznym narzêdziem odstraszaj¹cym potencjalnych u¿ytkowników narkotyków (osób, które jeszcze nie za¿ywa³y narkotyków)”. Opinie s¹ podzielone: ze
stwierdzeniem tym nie zgadza siê po³owa (51%) policjantów (7% nie ma zdania);
a¿ 66% prokuratorów (6% nie ma zdania); niemal po³owa (46%) sêdziów (19% nie
ma zdania) i 58% kuratorów.
Prewencja wobec u¿ywania narkotyków mo¿e dotyczyæ zarówno osób, które jeszcze nie mia³y z nimi stycznoœci, jak i tych, które ju¿ ich u¿ywaj¹. Ankietowanych
funkcjonariuszy i urzêdników pañstwowych poprosiliœmy wiêc o zajêcie stanowiska wobec stwierdzenia „art. 62 Ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii jest skutecznym narzêdziem dla ograniczenia u¿ywania narkotyków wœród osób, które ju¿
u¿ywaj¹ narkotyków”. Nie zgodzi³a siê z nim niemal po³owa (48%) policjantów
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(11% nie ma zdania); po³owa (52%) sêdziów (15% nie ma zdania); a¿ 61% prokuratorów (12% nie ma zdania) i 57% kuratorów s¹dowych (14% nie ma zdania).
Podsumowuj¹c, opinie s¹ podzielone, ale ogólna tendencja stwierdzona w badaniach wskazuje na sceptycyzm prokuratorów, policjantów, sêdziów i kuratorów
wobec uznania karania za posiadanie za skuteczne narzêdzie prewencyjne zarówno
wœród osób, które jeszcze ich nie próbowa³y, jak i wœród okazjonalnych
u¿ytkowników.

„W sytuacji depenalizacji osoby uzale¿nione bêd¹ wykorzystywane
do rozpowszechniania narkotyków”
W powy¿szym argumencie uwaga skierowana jest na osoby uzale¿nione od narkotyków. Jego autorzy wyra¿aj¹ troskê o osoby uzale¿nione. Z wypowiedzi ludzi
zajmuj¹cych przeciwne stanowisko wynika jednak, ¿e karanie za posiadanie ka¿dej iloœci narkotyków uderza w³aœnie w osoby uzale¿nione. Obecne rozwi¹zanie
przyczyni³o siê bowiem do utraty zaufania wobec systemu lecznictwa, zbudowanego na bazie liberalnej ustawy z 1985 roku. Ludzie uzale¿nieni, z racji swojej choroby w³¹czani s¹ w handel narkotykami, stanowi¹ „³atwy cel” dla organów œcigania. Antagoniœci karania za posiadanie podkreœlaj¹ tak¿e, i¿ obecne rozwi¹zanie
stawia na równi osobê uzale¿nion¹ od narkotyków oraz nimi handluj¹c¹ (dilera),
poniewa¿ ta sama procedura uruchamiana jest wobec jednych i drugich. Ich
zdaniem narkomanów nale¿y leczyæ, nie karaæ.
Funkcjonariusze i urzêdnicy pañstwowi zaanga¿owani w realizacjê UPN –
szczególnie policjanci – s¹ nastawieni sceptycznie wobec skutecznoœci art. 62 jako
narzêdzia pomocy w rozwi¹zywaniu problemu uzale¿nienia od substancji odurzaj¹cych. Trzy czwarte policjantów, 66% prokuratorów, niemal po³owa (46%) sêdziów i ponad po³owa (56%) kuratorów s¹dowych ankietowanych przez ISP nie
zgodzi³o siê ze stwierdzeniem: „Art. 62 Ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii
jest skutecznym narzêdziem pomocy w wychodzeniu z na³ogu narkotykowego
osób uzale¿nionych”.
Ustawa o przeciwdzia³aniu narkomanii daje doœæ rozbudowane mo¿liwoœci leczenia i terapii osób uzale¿nionych, ale w praktyce nie s¹ one wykorzystywane.
Œwiadczy o tym, po pierwsze, mechanizm realizowania spraw z art. 62 UPN. Rzadko zdarza siê, aby wniosek skierowany przez prokuraturê do s¹du (z art. 335 Kodeksu Postêpowania Karnego) kwestionowany by³ przez ten¿e, gdy¿ równa³oby siê to
z koniecznoœci¹ skierowania sprawy na rozprawê. Z perspektywy s¹du naj³atwiej
jest przystaæ na wysokoœæ kary uzgodnion¹ przez prokuratura z oskar¿onym w trybie art. 335 KPK i zamkn¹æ sprawê. Równie¿ postêpowanie wykonawcze pozbawione jest refleksji nad rzeczywistym problemem skazanego. Po drugie œwiadcz¹
o tym statystyki, dotycz¹ce zlecanych ekspertyz. Osoba zatrzymana za posiadanie
narkotyku bardzo rzadko diagnozowana jest w zakresie uzale¿nienia. Z przeprowadzonego badania wynika, ¿e prokuratorzy zlecali ekspertyzy psychiatryczne
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w 38% spraw; w tym 93% dotyczy³o poczytalnoœci, a tylko dwie trzecie uzale¿niania. Podobnie w s¹dach – ekspertyzy psychiatryczne zleca 34% sêdziów, 88%
z nich zleca ekspertyzy w zakresie poczytalnoœci, a 35% dotycz¹ce uzale¿nienia.
Stwierdzenie uzale¿nienia jest natomiast podstaw¹ rozwa¿ania jakichkolwiek
przewidzianych w ustawie œrodków w zakresie leczenia.

Koszty
ealizacja art. 62 UPN poch³onê³a, w 2008 roku, 79,2 mln z³. Czas pracy
pracowników organów œcigania i wymiaru sprawiedliwoœci zwi¹zany ze
sprawami z art. 62 UPN oceniono jako 1.631.377,2 godzin, co stanowi
oko³o 203,9 tys. oœmiogodzinnych dni roboczych. Na jednego ukaranego za powa¿ne przestêpstwo z art. 62 UPN przypada³ w roku 2008, œrednio rzecz bior¹c, koszt
w wysokoœci co najmniej 687,3 tys. z³ oraz œrednio 1764,4 oœmiogodzinnych dni
pracy pracowników organów œcigania i wymiaru sprawiedliwoœci10. Warto nadmieniæ, ¿e wyliczone koszty odzwierciedlaj¹ raczej dolny pu³ap rzeczywistych
wydatków ponoszonych z tego tytu³u przez pañstwo, poniewa¿ w trakcie obliczeñ
przyjmowane s¹ konserwatywne za³o¿enia. Powstaje w zwi¹zku z tym pytanie, czy
ponoszone koszty i czas pracy s¹ adekwatne do osi¹gniêtych wyników i za³o¿onych celów art. 62 UPN i co mo¿na by zmieniæ w tej ustawie, aby œrodki te by³y
lepiej wykorzystane – bior¹c pod uwagê zarówno wagê pope³nionego przestêpstwa, jak i rodzaj substancji, bêd¹cej jego przedmiotem.

R

Rekomendacje
odstawowym pytaniem jest to, jak¹ rolê ma pe³niæ ustawa o przeciwdzia³aniu narkomanii i jakie w zwi¹zku z tym powinna oferowaæ rozwi¹zania: skutecznie walczyæ z problem, ograniczaj¹c jego rozmiary
i ³agodziæ negatywne konsekwencje zwi¹zane z u¿ywaniem narkotyków (tzw.
harm reduction), czy ³agodziæ nastroje spo³eczne, spychaj¹c problem narkotyków
(tzw. social evil) za mury instytucji. Te wprawdzie nie rozwi¹¿¹ problemu, lecz
mog¹ sprawiæ, ¿e bêdzie on mniej widoczny.

P

Na podstawie wyników przeprowadzonego badania rekomendujemy:
Stworzyæ ramy do wspó³pracy miêdzy instytucjami zaanga¿owanymi do realizacji art. 62 UPN. Fakt, ¿e ka¿da z instytucji wype³niaj¹cej zadania w ramach
ustawy kieruje siê w³asn¹ racjonalnoœci¹, wpisan¹ niejako w jej charakter per se
(organy œcigania na œciganie przestêpstw czy s¹downictwo na wyznaczenie kary),
l

10

Koszty te zosta³y obliczone 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; koszty wykonania wyroków zas¹dzonych z art. 62 (koszty
wiêziennictwa); minus kwota grzywien zas¹dzonych w tych sprawach.
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powoduje, ¿e zasymilowa³y one art. 62 i rutynowo wykonuj¹ swoje obowi¹zki.
Choæ obecna ustawa przewiduje wiele rozwi¹zañ i œrodków, instytucje – w³aœnie
ze wzglêdu na ow¹ racjonalnoœæ – nie chc¹ lub wrêcz nie mog¹ w pe³ni ich wykorzystywaæ. Dlatego zasadne wydaje siê podejmowanie wysi³ków inicjuj¹cych
wspó³pracê owych instytucji i wypracowywanie tym samym pewnej synergii ich
dzia³ania. Dobr¹ praktyk¹ jest otwieranie siê instytucji na wspó³pracê z organizacjami samorz¹dowymi oraz pozarz¹dowymi, dzia³aj¹cymi w obszarze narkomanii. Mog¹ one „wytr¹caæ” instytucje z rutynowych dzia³añ, dostarczaj¹c nowej
wiedzy i ukazuj¹c odmienn¹ perspektywê.
W przypadku osób zatrzymanych z tytu³u posiadania nieznacznych iloœci
substancji psychoaktywnych i œrodków odurzaj¹cych, dot¹d niekaranych (zatrzymane po raz pierwszy) mo¿na by rozwa¿aæ umorzenie postêpowania na poziomie
prokuratury, a tym samym pominiêcie wpisu osoby zatrzymanej do rejestru s¹dowego. Rozwi¹zanie takie pomog³oby tak¿e osobom uzale¿nionym, wobec których
czêsto orzekana jest kara z warunkowym zawieszeniem, odwieszanym automatycznie przy kolejnym zatrzymaniu (co skutkuje odbyciem kary w wiêzieniu). Byæ
mo¿e wprowadzenie zapisu typu: „do trzech razy sztuka”, pozwoli³oby na sprawniejsze ró¿nicowanie motywów posiadania w przypadku osób uzale¿nionych, które wczeœniej czy póŸniej ponownie znów zostan¹ zatrzymane. Rozwi¹zanie uwzglêdniaj¹ce umarzanie spraw na poziomie prokuratury wpisywa³oby siê w zasadê
oportunizmu œcigania, której praktyka mieœci siê w ramach ratyfikowanej przez
rz¹d polski Konwencji Narodów Zjednoczonych.
l

Uwra¿liwienie organów œcigania i wymiaru sprawiedliwoœci na problem
uzale¿nienia, na przyk³ad przez szkolenia dla prokuratorów i sêdziów w ramach
aplikacji, dotycz¹ce UPN. Ustawa daje doœæ rozbudowane mo¿liwoœci leczenia
i terapii osób uzale¿nionych, ale w praktyce nie s¹ one wykorzystywane, co czêsto
wynika z braku wiedzy i zainteresowania problematyk¹ narkomanii w prokuraturze i s¹dach. Skuteczne dzia³ania w tym zakresie wymaga³yby równie¿ czêstszego,
b¹dŸ wrêcz obligatoryjnego, zlecania ekspertyz psychiatrycznych w przedmiocie
uzale¿nienia (nie zaœ wy³¹cznie poczytalnoœci), którego konsekwencj¹ by³oby
orzekanie o obowi¹zku podjêcia leczenia w stosunku do osób, u których stwierdzono uzale¿nienie. Z drugiej strony, brak dostatecznej liczby miejsc w wiêziennych
oddzia³ach terapeutycznych powinien sk³aniaæ do kierowania na nie wy³¹cznie
osób, w stosunku do których nie ma innej mo¿liwoœci (osoby uzale¿nione
odbywaj¹ce kary pozbawienia wolnoœci z tytu³u powa¿nych przestêpstw, które
stanowi¹ zagro¿enia dla otoczenia spo³ecznego, nie zaœ dla siebie samej).
l

Redukcjê kosztów ekonomicznych zwi¹zanych z realizacj¹ art. 62. Mo¿na
wskazaæ przynajmniej dwa punkty, które w ramach obecnego rozwi¹zania generuj¹ koszty, mo¿liwe do zredukowania. Jeden z nich dotyczy³by umarzania spraw
na poziomie prokuratury. Druga kwestia odnosi siê do ekspertyz psychiatrycznych. Mog¹ byæ one wykonywane na ró¿nych etapach postêpowania – na zlecenie
l
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prokuratury, s¹du lub wiêziennictwa. Ekspertyza psychiatryczna dotyczyæ mo¿e
opinii w przedmiocie poczytalnoœci lub uzale¿nienia. Z uwagi na to, ¿e prokuratura
g³ównie zorientowana jest na wykrycie przestêpstwa, ekspertyzy zlecane s¹ przede
wszystkim w zakresie poczytalnoœci, nie zaœ uzale¿nienia. S¹d lub wiêziennictwo,
chc¹c odnieœæ siê na póŸniejszym etapie do opinii psychiatry w przedmiocie uzale¿nienia, musi zlecaæ kolejn¹ ekspertyzê, co wi¹¿e siê z dodatkowymi kosztami.
Problem ten rozwi¹zywa³oby zobligowanie do jednoczesnego zlecania – w przypadku ekspertyz psychiatrycznych – w przedmiocie poczytalnoœci, przedstawienia
opinii dotycz¹cej uzale¿nienia.
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