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Łukasz Pohl*

Uwagi w związku z przygotowanym przez
władze miasta Leszna projektem przepisów karnych
mających na celu zwalczanie obrotu tak zwanymi
dopalaczami

Streszczenie
Artykuł przedstawia opinię projektu polskich przepisów karnych regulujących obrót tzw. dopalaczami.
Słowa kluczowe: wykroczenie, substancja psychoaktywna, zmiana prawa

Podczas współorganizowanego przez Katedrę Prawa Karnego Uniwersytetu Szczecińskiego kongresu pt. „Prawne instrumenty zwalczania obrotu tzw.
dopalaczami”1 władze miasta Leszna zaanonsowały, że powstały z ich inicjatywy
zespół finalizuje właśnie prace nad projektem stosownych zmian prawnych mających na celu podjęcie rzeczywistej walki z obrotem tzw. dopalaczami2. Jednocześnie zapewniły one, że rzeczony projekt zostanie poddany szerokiej kontroli
merytorycznej, w tym analizom eksperckim. Zapewnienia te – na szczęście – nie
*
prof. dr hab. Łukasz Pohl, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
adres e-mail: lukasz.pohl@usz.edu.pl

Kongres ten odbył się w Lesznie w dniu 28 marca 2018 r. Jego organizatorami – poza Katedrą Prawa Karnego Uniwersytetu Szczecińskiego – były władze miasta Leszna, a także Instytut
Wymiaru Sprawiedliwości.
1

2

Zespołowi temu przewodniczył Pan dr Piotr Jóźwiak – wiceprezydent Leszna.

6

Łukasz Pohl

okazały się płonne, bowiem w ciągu paru dni od zakończenia wspomnianego
kongresu zostałem poproszony o przygotowanie stosownej opinii. Jako zwolennik pełnej transparentności w zakresie procesu kształtowania zmian prawnych, co
uzasadnione jest zawsze potrzebną wymianą poglądów w kwestii ich wielowymiarowo rozumianej trafności, w niniejszym szkicu przedstawię najważniejsze
składniki owej opinii, żywiąc przy tym cichą nadzieję, że – być może – pozwolą
one skrócić dystans do uzyskania optymalnej regulacji w obszarze tej trudnej
i złożonej problematyki.
W tytułowym projekcie proponuje się, aby do obowiązującej ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii3 wprowadzić rozdział 6b pt.
„Zwalczanie środków zastępczych przez jednostki samorządu terytorialnego”
o następującej treści:
Art. 52b. 1. Kto w ramach lub pod pozorem prowadzenia działalności
gospodarczej udziela innej osobie środki zastępcze służące do odurzania człowieka, zwłaszcza sugerując jednocześnie inne ich właściwe przeznaczenie,
podlega karze grzywny do 100000 złotych.
2. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne.
3. Tej samej karze podlega, kto nie stosuje się do nakazu określonego w art. 52c
oraz nakazu określonego w art. 27c pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Art. 52c. 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może wydać postanowienie o nakazaniu powstrzymania się od określonej działalności w razie uzasadnionego podejrzenia, iż sprawca popełnił wykroczenie, o którym mowa w art. 52b.
2. Na postanowienie służy zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania
sprawy o wykroczenie.
Art. 52d. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu wykroczenia, o którym mowa w § 1, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym Prokuratora lub
Policję lub Straż Gminną.
Art. 52e. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub osoby przez nich
upoważnione, a w szczególności Straż Gminna, są uprawnieni do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia,
o których mowa w niniejszym rozdziale.
Art. 52f. Orzekanie w sprawach określonych w art. 52b następuje na
podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia”.
3

Dz.U. z 2005 r., nr 179, poz. 1485 z późn. zm.
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Od prezentowanej opinii wymagano udzielenia odpowiedzi na cztery następujące pytania:
1. Czy proponowane wykroczenie w związku z otwartą definicją środka zastępczego spełnia konstytucyjny wymóg określoności czynów zabronionych?
2. Czy dopuszczalne jest wprowadzenie „administracyjnego środka zapobiegawczego”, tak jak w propozycji, nieznanego jednak prawu wykroczeń?
3. Czy tworzenie czynu zabronionego w postaci wykroczenia to właściwa droga? Może lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie nowego deliktu administracyjnego?
4. Czy dopuszczalne jest ograniczenie działalności gospodarczej w sposób zakładany w projekcie, zwłaszcza w postaci proponowanego „środka zapobiegawczego”?
Odpowiedź na pytanie pierwsze
Wymóg, o którym mowa w pierwszym pytaniu, ma swoje źródło w brzmieniu
art. 42 ust. 1 obowiązującej w Polsce Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 roku4.
Zgodnie z tym przepisem – przypomnijmy – „Odpowiedzialności karnej podlega
ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za czyn, który w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl prawa
międzynarodowego”.
Powszechnie przyjmuje się w polskiej nauce o prawie karnym, a także
w dogmatyce prawa konstytucyjnego, że przepis ten wyraża dwie fundamentalne
zasady: nullum crimen sine lege oraz nulla poena sine lege5. Zasady te – jak wiadomo
– pełnią różne funkcje w prawie karnym. Z jednej bowiem strony – jako postulaty
adresowane do twórcy tekstu prawnokarnego – oddziałują one na proces kształtowania tego tekstu, wskazując na niezbędne, pożądane właściwości języka prawnego
mające zapewniać jednoznaczność jego poszczególnych składników, z drugiej zaś
– już wówczas jako postulaty adresowane do podmiotów stosujących prawo karne
– oddziałują one na proces realizowania jego wykładni, tak aby wykluczona była
praktyka posługiwania się rzeczonym tekstem w sposób arbitralny, abstrahujący od
jego szaty słownej i w konsekwencji od jego zawartości normatywnej.
4

Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 z późn. zm.

Tak m.in. W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010, s. 97 i n.
oraz Ł. Pohl, Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2015, s. 27 i n.
5
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Z punktu widzenia zakresu rozważanego pytania istotna jest ta z wymienionych zasad, która głosi, iż nie ma przestępstwa bez ustawy, a zatem zasada nullum crimen sine lege. Przypomnijmy krótko, że w teorii prawa karnego zasadę tę
rozbija się na pomniejsze dyrektywy. Wyróżnia się bowiem w jej ramach zasady:
nullum crimen sine lege scripta, nullum crimen sine lege certa oraz nullum crimen sine lege stricta6. Pierwsza z nich – mówiąc ogólnie – jest współcześnie
rozumiana jako nakaz kształtowania typu czynu zabronionego pod groźbą kary
w akcie prawnym co najmniej rangi ustawowej, druga – jako nakaz możliwie
jednoznacznej typizacji rzeczonego czynu, a trzecia – jako zakaz stosowania
w procesie wykładni znamion wskazanego czynu niekorzystnej dla oskarżonego
ich interpretacji rozszerzającej oraz wywołującej taki sam efekt analogii.
Widać przeto wyraźnie, że dwie pierwsze zasady – konsekwencje zasady
nullum crimen sine lege – wiążą twórcę przepisów prawa karnego, a ostatnia –
podmioty aplikujące te przepisy w procesie ich stosowania.
Jest rzeczą jasną, że spośród zasad zaadresowanych do twórcy tekstu prawnokarnego najsurowsze wymagania stawia zasada nullum crimen sine lege certa,
a więc zasada, którą często przedstawia się w literaturze przedmiotu pod postacią albo postulatu maksymalnej określoności typu czynu zabronionego, albo –
w wersji liberalniejszej – postulatu możliwej czy dostatecznej określoności typu
czynu zabronionego7. Wymaganiu temu – jak wiadomo – bardzo trudno sprostać.
Dzieje się tak ze względu na niedającą się w pełni usunąć niejednoznaczność
języka powszechnego (ogólnego), a więc języka, przy użyciu którego tworzy się
szatę słowną przepisów prawnych8. Słowem, polisemiczność9 jest immanentną
cechą języka prawnego10, a skoro tak, to z założenia rozważana zasada nie może
6

s. 27 i n.

Tak m.in. L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2015, s. 14 i n., a także Ł. Pohl, Prawo...,

O zasadzie dostatecznej określoności w prawie karnym piszą w szczególności W. Wróbel
oraz A. Zoll – zob. W. Wróbel, A. Zoll, op. cit., s. 101 i n.
7

Ta z kolei jest konsekwencją niejednoznaczności składników języka etnicznego, który
stanowi bazę leksykalną dla języka ogólnego i na tej podstawie także dla języka prawnego. Na
temat tej kwestii zob. w szczególności M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły i wskazówki,
Warszawa 2010, s. 148 i n.
8

9
Za M. Zielińskim przyjmuję, że polisemiczność nie obejmuje wieloznaczności homonimicznej, która – jak wiadomo – nie sprawia interpretatorom żadnych trudności. Na temat tej kwestii
zob. M. Zieliński, op. cit., s. 149 i n.
10
Wynika to z właściwości bazy leksykalnej języka tekstów prawnych – na temat tej kwestii zob. w szczególności M. Zieliński, op. cit., Warszawa 2010, s. 148 i n., gdzie Autor objaśnia
zagadnienie polisemiczności składników owej bazy, a także omawia częstą ich przypadłość pod
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być rozumiana jako dyrektywa domagająca się pełnej precyzji znaczeniowej każdego składnika współkształtującego warstwę słowną przepisu prawnego (wszak
impossibilium nulla obligatio est), lecz jako dyrektywa nakazująca posługiwanie
się terminami o stosunkowo wyraźnym znaczeniu – tak aby u jego odbiorców
zapewnić poczucie pewności prawa11.
Powyższe i, dodajmy, niezbędne uwagi pozwalają już na to, aby przejść
do udzielenia konkretnej odpowiedzi na pierwsze z zadanych pytań. Odpowiadając na nie, odnotujmy w pierwszej kolejności, że pojęcie „środek zastępczy”
jest wyrażeniem legalnie zdefiniowanym, a więc posiadającym swoją definicję
legalną12. To niezwykle istotne, bowiem – jak wskazuje się w nauce o wykładni
prawa – jednym z głównych powodów: „wprowadzania definicji legalnych jest
potrzeba likwidowania wieloznaczności słownikowej zwrotów języka ogólnego,
którymi ustawodawca musi się posługiwać”13. W ten sposób czyni się zatem
pewien wydatny krok ku spełnieniu postulatu możliwej określoności czynu
zabronionego pod groźbą kary. Tym samym zmniejsza się pole ewentualnych
wątpliwości co do tego, czy projektowana typizacja rozważanego wykroczenia
spełnia wymogi stawiane tym postulatem.
Zgodnie z zasygnalizowaną definicją, pomieszczoną w art. 4 pkt 27 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, a więc w ustawie, któpostacią ich niedookreśloności oraz nieostrości – przypadłość, jak wiadomo, bardzo kłopotliwą dla
interpretatora tekstu prawnego.
Podkreśla to m.in. M. Zieliński, pisząc, że: „O ustawodawcy zakłada się między innymi
to, że nie zmierza on do siania zamętu, a w związku z tym i to, że stara się formułować stanowione
przez siebie normy w przeważającej większości w sposób możliwie jednoznaczny i precyzyjny. (...)
Stwarza to bowiem (...) poczucie pewności prawa, a zatem poczucie bezpieczeństwa obywateli” –
M. Zieliński, op. cit., s. 148.
11

12
Na temat definicji legalnych zob. choćby M. Zieliński, op. cit., s. 198 i n., a także J. Gregorowicz, O nienormatywnym charakterze definicji legalnych, Łódź 1957; J. Gregorowicz, Definicje w prawie i w nauce prawa, Łódź 1962 oraz W. Patryas, Rozważania o normach prawnych,
Poznań 2001, s. 101, gdzie Autor wskazuje na rolę definicji w upraszczaniu norm. Wskazana rola
jest niezwykle istotna w szczególności dla tych, którzy kontestują dyrektywalny charakter definicji,
w tym definicji legalnych – tak m.in. J. Gregorowicz, Definicje..., s. 38 i n. oraz Ł. Pohl, Struktura
normy sankcjonowanej w prawie karnym. Zagadnienia ogólne, Poznań 2007, s. 23 i n. Za dyrektywalnym charakterem definicji legalnych opowiadało się wielu autorów – patrz choćby E. Jarra,
Ogólna nauka o prawie, Warszawa 1922, s. 200; T. Waśkowski, Teoria wykładni prawa ludowego.
Metodologia dogmatyki cywilistycznej w zarysie, Warszawa 1936, s. 29; G. Seidler, Teoria państwa
i prawa (część analityczna), Kraków 1948, s. 44; Z. Ziembiński, O zwrotach definicyjnych w ustawodawstwie PRL, Poznań 1950, s. 61 i n.; L. Nowak, Spór o definicje legalne a sposób pojmowania
„prawodawcy”, „Państwo i Prawo” 1969, nr 3, s. 515 oraz M. Zieliński, Wykładnia..., s. 213 i n. Ze
sporem o dyrektywalny status definicji legalnych wiąże się też spór o pojmowanie ich normatywności – na temat tej kwestii zob. Ł. Pohl, Struktura..., s. 25 i n.
13

M. Zieliński, op. cit., s. 199.
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rej tyczy się proponowana i opiniowana tu zmiana, co ma – jak wiadomo – szczególnie istotne znaczenie14, środek zastępczy to produkt zawierający co najmniej
jedną nową substancję psychoaktywną lub inną substancję o podobnym działaniu
na ośrodkowy układ nerwowy, który może być użyty zamiast środka odurzającego lub substancji psychotropowej lub w takich samych celach jak środek
odurzający lub substancja psychotropowa, których wytwarzanie i wprowadzanie
do obrotu nie jest regulowane na podstawie przepisów odrębnych; do środków
zastępczych nie stosuje się przepisów o ogólnym bezpieczeństwie produktów.
Przytoczona definicja – jak łatwo zauważyć – jest projektującą i o konstrukcyjnym charakterze definicją równościową15. Wgląd w definiens tej definicji
pozwala odkryć, że jego treść skonstruowano na zasadzie odniesień do wyrażeń,
którym również przyznano status definiendum w rozważanej ustawie. Wyrażeniami tymi są pojęcia: „nowa substancja psychoaktywna”, „środek odurzający”
oraz „substancja psychotropowa”, których definicje znajdują się odpowiednio
w art. 4 pkt 11a, art. 4 pkt 26 i art. 4 pkt 25 omawianej ustawy. Zgodnie z tymi
przepisami nową substancją psychoaktywną jest substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w każdym stanie fizycznym, o działaniu na ośrodkowy
układ nerwowy, określona w przepisach wydanych na podstawie art. 44b ust. 2
rzeczonej ustawy16, środkiem odurzającym jest każda substancja pochodzenia
naturalnego lub syntetycznego działająca na ośrodkowy układ nerwowy, określona w wykazie środków odurzających stanowiącym załącznik nr 1 do wskazanej ustawy, a substancją psychotropową jest każda substancja pochodzenia
naturalnego lub syntetycznego, działająca na ośrodkowy układ nerwowy, określona w wykazie substancji psychotropowych stanowiącym załącznik nr 2 do
komentowanej ustawy.
Widać wyraźnie, że jedynym elementem części definiującej z rozważanej
definicji, który prima facie może wywoływać obiekcje w kontekście postulatu
dostatecznej określoności czynu zabronionego, jest jej fragment stanowiący
o tym, że środkiem zastępczym jest także produkt zawierający substancję,
14
Bowiem – jak podkreśla się w nauce o wykładni tekstu prawnego – definicja legalna
danego określenia wiąże przede wszystkim w obrębie tego aktu normatywnego, w którym została
sformułowana. Na temat tej kwestii zob. w szczególności M. Zieliński, op. cit., s. 212–213, gdzie
tym samym odcięto się od dość często głoszonego, błędnego poglądu o systemowym zasięgu rzeczonej definicji.

Na temat tego rodzaju definicji zob. w szczególności W. Patryas, Elementy logiki dla
prawników, wyd. 2, Poznań 2002, s. 165 i n.
15

16
Obecnie wykaz ten został określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z dnia 25 sierpnia 2017 r., poz. 1582) i obejmuje on 21 pozycji.
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mającą podobne do nowej substancji psychoaktywnej działanie na ośrodkowy
układ nerwowy. Obiekcje te wynikają z faktu, iż w podanym fragmencie owej
części znajduje się nie w pełni diagnostyczna cecha konstytutywna, czego konsekwencją jest jej nieostrość17. Cechą tą jest podobne działanie substancji innej od
nowej substancji psychoaktywnej do działania tej ostatniej substancji. Wziąwszy pod uwagę negatywne skutki zażywania substancji o podobnym działaniu
co działanie nowej substancji psychoaktywnej, stanąć należy na stanowisku,
że posłużenie się przez ustawodawcę wskazaną cechą było zabiegiem przezeń
w pełni zamierzonym i – dodajmy – w pełni racjonalnym, bowiem odpowiadającym potrzebom współczesności i tym samym spełniającym postulat kształtowania tekstu prawnego w sposób nadążający za tymi potrzebami. Słowem,
wskazany fragment analizowanej definicji nie jest wadą, lecz ewidentną zaletą
rozważanego unormowania.
Zauważmy przy tym, że sytuacja ta w pełni koresponduje z wartym przywołania w formie in extenso wywodem M. Zielińskiego, iż: „ustawodawca nie
jest w stanie przewidzieć wszystkich niuansów sytuacji konkretnej, zwłaszcza że
rzeczywistość ciągle się zmienia. I to w sposób radykalnie szybszy niż mogą być
dokonywane zmiany prawa. Przed ustawodawcą staje więc ogromna potrzeba
wyposażenia tekstów prawnych w elastyczność, która pozwoliłaby dostosowywać decyzje prawne w sposób adekwatny do wszystkich indywidualnych cech
konkretnych sytuacji (również w odległej sytuacji). Za środek, który służy realizacji tego właśnie zadania, uważa się powszechnie właśnie używanie zwrotów
niedookreślonych, a w konsekwencji nieostrych. O ile bowiem wystąpienie
w tekście prawnym zwrotu wieloznacznego (bez zlikwidowania tej wieloznaczności za pomocą kontekstu lub definicji) zawsze uważa się za zło, to użycie zwrotów niedookreślonych (nieostrych) rozumie się generalnie jako zamierzone przez
ustawodawcę. Uznaje się to za sygnał, że ustawodawca poruszający się między
Scyllą precyzji a Charybdą elastyczności wybrał elastyczność (...). W takiej
sytuacji kłopot, jaki niesie za sobą użycie takich zwrotów dla działalności podmiotów w obrocie prawnym, zwłaszcza dla decydenta w kwestiach stosowania
norm sankcjonujących (w powiązaniu z normami kompetencyjnymi) zbiega się
jednocześnie z przyznaniem temu podmiotowi tzw. luzów decyzyjnych. Jest
bowiem sprawą oczywistą, że: 1) użycie zwrotu niedookreślonego (nieostrego)
niesie ze sobą pewną swobodę w zaliczaniu danych przedmiotów do danego
17
Na temat niedookreśloności i nieostrości cechy konstytutywnej zob. przede wszystkim
M. Zieliński, op. cit., s. 172 i n.
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zakresu (dodajmy dobitnie – tylko we fragmencie pasa nieostrości, bo poza nim
żadnej swobody nie ma dla nikogo), 2) w naszej kulturze prawnej swoboda ta
wiążąco przysługuje tylko decydentom (sądom, organom administracyjnym
itp.), bo to oni w ostateczności wyznaczają zarówno wynik interpretacji, jak i jej
konsekwencje. W tym drugim ze wskazanych wyżej powodów jest tak, jakby
ustawodawca powiedział decydentowi (...): «ty wykształcony prawniczo, mądry,
doświadczony decydencie, akceptujący moje wartości (dobitnie podkreślmy –
akceptowane społecznie) i dysponujący rzeczywistym rozeznaniem konkretnej
sytuacji, uczyń tak jak ja – ustawodawca – uczyniłbym, gdybym dysponował
pełnym rozeznaniem konkretnej sytuacji»”18.
Sumując, otwarty charakter definicji środka zastępczego znajduje pełne
merytoryczne umocowanie. W konsekwencji – biorąc pod uwagę racje wskazane w powyższym cytacie – nie może być on postrzegany jako przeszkoda dla
projektowanej i opiniowanej tu typizacji; tym bardziej, że trudno byłoby znaleźć
rozsądne wyjaśnienie dla nieobejmowania zakresem kryminalizacji zachowań
noszących analogiczny ładunek in abstracto pojmowanej społecznej szkodliwości tylko na tej podstawie, że dotyczą one substancji nieznajdujących się na
stosownej liście. Taka kryminalizacja byłaby bowiem wybiórcza i tym samym
niezasadnie fragmentaryczna, a więc – ostatecznie – nieracjonalna.
Odpowiedź na pytanie drugie
Propozycja wprowadzenia do prawa wykroczeń administracyjnego środka
zapobiegawczego w postaci wydawanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta fakultatywnego postanowienia nakazującego powstrzymanie
się od działalności w razie uzasadnionego podejrzenia, iż popełniono w jej
ramach projektowane wykroczenie, znajduje pełne uzasadnienie w tym, iż kontynuowanie takiej działalności, w szczególności przez sprawcę podejrzanego
o popełnienie rzeczonego wykroczenia, spowodować może skutki szczególnie
niebezpieczne dla życia i zdrowia człowieka. Słowem, ryzyko ich wystąpienia rozpatrywane wespół z wysokim stopniem ich niebezpieczności dla wskazanych dóbr w pełni uzasadnia wprowadzenie wskazanego środka do prawa
wykroczeń. Pozwala on bowiem wskazanemu podmiotowi na pożądaną, bo
natychmiastową, reakcję na nieakceptowalną społecznie praktykę wprowadza18

M. Zieliński, op. cit., s. 178–179.
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nia do obiegu środka zastępczego. Słowem, za wprowadzeniem rozważanego
środka zapobiegawczego przemawia także istotny argument odwołujący się do
czasu owej reakcji. Nie można mieć bowiem żadnych wątpliwości co do tego,
że w przypadku projektowanego postanowienia jest on zdecydowanie krótszy
od okresu dzielącego rozpoczęcie i sfinalizowane prawomocnym rozstrzygnięciem zakończenie stosownego postępowania w sprawie projektowanego
wykroczenia. Odnotujmy również dla porządku, że – wobec powyższego – projektowana zmiana, w postaci wprowadzenia wskazanego środka zapobiegawczego, jest też w pełni zgodna z wymaganiami stawianymi przez art. 31 ust. 3
Konstytucji RP19.
Odpowiedź na pytanie trzecie
Stanąć należy na stanowisku, że dla zachowań kryminalizowanych projektowaną regulacją lepszą formułą ich typizacji jest formuła wykroczenia, aniżeli formuła deliktu administracyjnego. Przesądza o tym natura tych zachowań,
wyrażająca się w stosunkowo wysokim stopniu in abstracto pojmowanej ich
społecznej szkodliwości, sytuującym je pośród zachowań o kryminalnym charakterze. Innymi słowy mówiąc, formuła deliktu administracyjnego nie przystaje
do omawianych zachowań, gdyż swoją rangą nie odzwierciedla ona ładunku
ich społecznej szkodliwości (biorącego swą wagę z rodzaju atakowanych nimi
dóbr: przede wszystkim życia i zdrowia człowieka). Słowem, użycie tej formuły
byłoby ewidentną deprecjacją ich rzeczywistego ujemnego znaczenia, którą – na
domiar złego – wielu interpretowałoby jako wyraz prawnokarnego przyzwolenia na praktykę wprowadzania środków zastępczych do obiegu. Niewątpliwie
natomiast tego rodzaju interpretacja utrudniałaby skuteczną walkę z tą praktyką.
Stąd też – jak na wstępie – należy opowiedzieć się za formułą wykroczenia
w tym zakresie, bowiem adekwatniej odzwierciedla ona naturę analizowanych
zachowań i właściwiej, bo dosadniej, komunikuje ona odbiorcom tekstu prawnego wysoki stopień in abstracto pojmowanej ich społecznej szkodliwości,
dając tym samym większe nadzieje na skuteczne dotarcie z przekazem normy
do jej adresata.
19
Przypomnijmy, że zgodnie z tym przepisem: „Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla
ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw”.
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Odpowiedź na pytanie czwarte
Odpowiedź na to pytanie została już zawarta w odpowiedzi na drugie pytanie. Powtarzając zatem przedstawione tam stanowisko, raz jeszcze podkreślmy, że
nie można mieć najmniejszych wątpliwości, iż kontynuowanie praktyk zagrażających życiu i zdrowiu człowieka w postaci tworzenia możliwości nabycia środka
zastępczego, zwłaszcza w sytuacji uzasadnionego podejrzenia ich realizowania,
jest absolutnie nie do zaakceptowania. Tym samym za w pełni zasadne, w tym
za zgodne z fundamentalnym na tym polu i wspominanym już art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, uznać należy rozwiązanie, które pozwala na uniemożliwienie kontynuowania takiej praktyki. Zresztą postanowienie, którym się to czyni, podlega
kontroli sądowej w toku procedury zażaleniowej, co w dużym stopniu neutralizuje
ewentualny zarzut o niekontrolowalności tego postanowienia. Dodajmy też, że
istotną rolą w zakresie kontroli nad takim postanowieniem odgrywa także art. 231
k.k., w którym – przypomnijmy – stypizowano przestępstwo nadużycia władzy.
Pozostałe uwagi
Poza udzieleniem powyższych odpowiedzi w prezentowanej opinii sformułowano także kilka uwag odnoszących się do kształtu słownego projektowanych
przepisów – uwag w większości o podłożu merytorycznym.
I tak krytycznie oceniono posłużenie się w ust. 1 projektowanego art. 52b
liczbą mnogą na oznaczenie środków zastępczych. Tymczasem – co najzupełniej
zrozumiałe – należałoby tu użyć liczby pojedynczej i w konsekwencji mówić
w nim o środku zastępczym, a nie o środkach zastępczych. Jest to zrozumiałe
z uwagi na fakt, iż w procesie wykładni znamion czynu zabronionego pod groźbą
kary nie wolno posługiwać się wnioskowaniem inferencyjnym z większego do
mniejszego (wnioskowanie a fortiori – a maiori ad minus), gdyż jest ono w tym
procesie przykładem niedopuszczalnej wykładni rozszerzającej na niekorzyść
oskarżonego.
Zasugerowano także, aby w ust. 3 projektowanego art. 52b zastąpić spójnik
„oraz” spójnikiem „lub”, aby uchronić się przed wykładnią nadającą spójnikowi
„oraz” znaczenie wyłącznie koniunkcyjne20.
20
Aczkolwiek – jak wiadomo – spójnik „oraz” może mieć i inne (syntetyzujące, enumeracyjne) znaczenie. Szerzej na temat tej kwestii zob. T. Kotarbiński, Elementy teorii poznania, logiki
formalnej i metodologii nauk, Wrocław 1961, s. 474.

Uwagi w związku z przygotowanym przez władze miasta Leszna...

15

Spostrzeżono również, że w ustępie 1 projektowanego art. 52c należałoby
wprowadzić precyzujące określenie informujące o tym, że wykroczenia dopuszczono się w ramach działalności, o której mowa w tym przepisie, bowiem wobec
jego braku zakres postanowienia, o którym mowa w tym artykule, wydaje się nazbyt
szeroki. W związku z tym zaproponowano, aby przepisowi temu nadać następującą
treść: „Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może wydać postanowienie o nakazie powstrzymania określonej działalności w razie uzasadnionego podejrzenia, iż
popełniono w jej ramach wykroczenie, o którym mowa w art. 52b. 1 i 2”.
Wreszcie uwagi sformułowano pod adresem szaty słownej art. 52d. W pierwszej kolejności zwrócono uwagę, że należałoby wprowadzić informację o tym, że
wykroczenie, o którym w nim mowa, zostało stypizowane w ust. 1, a nie w § 1,
bo projektowany przepis, tj. art. 52b, nie ma przecież paragrafów, lecz ustępy.
Nadto podniesiono, że w przepisie tym powinna znaleźć się informacja, że wskazany ust. 1 to ustęp art. 52b; wszak w wersji projektowanej brakuje informacji
wskazującej na ten artykuł – co może rodzić zastrzeżenia dyskwalifikujące.
Co istotne, zasugerowano, aby poszerzyć zakres zastosowania art. 52d
o wykroczenie z projektowanego § 2 w art. 52b. Wskazano bowiem, że nie jest
zrozumiałe, dlaczego społeczny obowiązek denuncjacji miałby dotyczyć tylko
wykroczenia z projektowanego ust. 1 w art. 52b. Zaproponowano też, aby zastąpić przedostatnie w nim „lub” przecinkiem, gdyż w tym przypadku kontekst rozstrzyga o tym, że we fragmencie tym niewątpliwie chodzi o alternatywę.
W konsekwencji sformułowano propozycję przeredagowania rozważanego
przepisu uwzględniającą wszystkie powyższe uwagi o postaci: „Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu wykroczenia, o którym mowa w art. 52b. 1 lub 2, ma
społeczny obowiązek zawiadomić o tym Prokuratora, Policję lub Straż Gminną”.
W opinii nie kontestowano natomiast ujęcia czynności sprawczej z projektowanego ust. 1 w art. 52b. Wydaje się jednak, że znamię „udziela” nie jest najwłaściwsze, bowiem w języku powszechnym nie jest ono wiązane z przekazaniem
przedmiotu materialnego. W związku z tym proponuję, aby zamiast niego użyć
słowa „oferuje”, które we wskazanym zakresie jawi się jako bardziej adekwatne.
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Uzasadnienie i propozycja projektu przepisów
karnych mających na celu zwalczanie obrotu
tak zwanymi dopalaczami przez jednostki
samorządu terytorialnego1

Streszczenie
Wobec bardzo poważnego i nasilającego się z każdym dniem społecznego problemu dopalaczy konieczne jest jak najszybsze podjęcie zdecydowanych i skutecznych
działań. W artykule przedstawiono propozycje i uzasadnienie rozwiązań prawnych ułatwiających samorządom terytorialnym walkę z dopalaczami.
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1
Na wstępie należy podkreślić, iż zaprezentowane w niniejszym opracowaniu propozycje zmian legislacyjnych, mające na celu umożliwienie zwalczania tzw. dopalaczy poszczególnym gminom, są wynikiem prac powołanego w mieście Lesznie zespołu, którego zadaniem było
przygotowanie stosownych propozycji zmian prawnych, mających na celu umożliwienie poszcze
gólnym jednostkom samorządu terytorialnego rzeczywistej walki z obrotem tzw. dopalaczami.
Przewodniczącym zespołu, w skład, którego wchodzili leszczyńscy sędziowie, prokuratorzy
i funkcjonariusze policji, był autor niniejszego opracowania. Sam artykuł jest jednak samodzielną
próbą szerszego, merytorycznego uzasadnienia słuszności proponowanych zmian. Chodzi bo
wiem o to, aby w ostatecznie stworzyć takie regulacje prawne, które umożliwią skuteczną walkę
z obrotem tzw. dopalaczami nie tylko organom ścigania, ale także na płaszczyźnie samorządu
terytorialnego.
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Wprowadzenie
W ogromnym kompleksie problemów prawnych i faktycznych związanych
ze zdrowiem obywateli pojawia się także problem zwalczania tzw. dopalaczy.
W polskim systemie prawnym funkcjonuje wiele przepisów, których zadaniem
jest zwalczanie i przeciwdziałanie obrotowi tego rodzaju substancjami. Do najważniejszych tego typu regulacji należą następujące przepisy2:
1. zakaz wytwarzania i wprowadzania do obrotu, zawarty w dodanym do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii3 artykule 44b,
2. art. 44c, również dodany do ww. ustawy, określający zasady odpowiedzialności za naruszenie zakazu, o którym mowa w art. 44b,
3. art. 27c w sprawie produktów stwarzających zagrożenia życia lub zdrowia ludzi będących środkami zastępczymi, wprowadzony w ustawie o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej4,
4. art. 44c ust. 2 u.p.n., w którym zobowiązano Głównego Inspektora Sanitarnego do informowania opinii publicznej o wydawanych przez państwowych
inspektorów sanitarnych na podstawie art. 27c u.p.i.s. decyzjach w sprawie
środków zastępczych,
5. art. 52a u.p.n., w myśl którego Państwowy Inspektor Sanitarny wymierza
karę w wysokości od 20 000 zł do 1 000 000 zł wytwórcom środka zastępczego lub wprowadzającym go do obrotu,
6. art. 27c ust.1 u.p.i.s., na podstawie którego Państwowy Inspektor Sanitarny
wydaje decyzję o wstrzymaniu wytwarzania lub wprowadzania do obrotu lub
nakazuje wycofanie produktu z obrotu na czas niezbędny do przeprowadzenia jego oceny i badań bezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ludzi,
7. art. 27c ust. 3 u.p.i.s., na podstawie którego Państwowy Inspektor Sanitarny
uprawniony jest także do zatrzymania produktu oraz nakazania zaprzestania
prowadzenia działalności na okres do 3 miesięcy.
2
Tytułem uzupełnienia należy wskazać, iż w czasie przygotowywania niniejszego opracowania do druku Sejm RP – prawie jednogłośnie – przyjął nowelizację, która wprowadza
w pewnym zakresie odpowiedzialność karną za posiadanie i obrót tzw. dopalaczami. Por. szerzej
A. Łukaszewicz, Za handel dopalaczami na długie lata za kratki, „Rzeczpospolita” z dnia 12 lipca 2018 r., s. A13.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1030 z późn. zm.), zwana dalej u.p.n.
3

4
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz.U.
z 2016 r., poz. 1261 z późn. zm.), zwana dalej u.p.i.s.
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W tym miejscu warto podkreślić, iż próby wprowadzenia zakazu sprzedaży
tzw. dopalaczy były podejmowane w naszym kraju nie tylko przez parlament, ale
również przez samorządy gminne. Podstawę prawną do uchwalenia aktów prawa
miejscowego zakazujących obrotu tzw. dopalaczami stanowił najczęściej art. 40
ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym5. Jedynie tytułem przykładu można wskazać na uchwałę nr 287/LVII/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 8 października
2010 roku w sprawie zakazu sprzedaży substancji psychotropowych tak zwanych dopalaczy na ternie gminy Szydłowiec czy też uchwałę nr 541/V/47/2010
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 października 2010 roku w sprawie
zakazu wprowadzenia do obrotu tzw. dopalaczy na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna. W jeszcze innej uchwale nr LXI/470/2010 Rada Miejska Koła w dniu
4 października 2010 roku wprowadziła zakaz wytwarzania i wprowadzania do
obrotu na terenie miasta Koła niektórych substancji tzw. dopalaczy. W ostatnim czasie tego rodzaju działalność podjęła Rada Miasta Leszna uchwałą nr
XI/131/2015 z dnia 10 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zakazu
udzielania innej osobie środków zastępczych służących do odurzania człowieka,
sugerujących jednocześnie inne ich właściwe przeznaczenie. Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem z dnia 15 października 2015 roku orzekł o nieważności
tej uchwały. Decyzja wojewody została następnie utrzymana przez Wojewódzki
Sąd Administracyjny6.
We wszystkich – zaprezentowanych powyżej jedynie przykładowo – sytuacjach, uchwały, mające poszczególnym samorządom pomagać w walce z dopalaczami, były uchylane przez organy nadzoru, a decyzje te były zazwyczaj
podtrzymywane przez sądy administracyjne. Wskazywano, że przepisy porządkowe wydawane na podstawie art. 40 u.s.g. mogą dotyczyć jedynie zakresu
nieuregulowanego w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie
obowiązujących. W orzeczeniach, względnie decyzjach, uchylających uchwały,
w których wprowadzano zakaz obrotu tzw. dopalaczami, wskazywano, iż utrzymanie w mocy tego rodzaju uchwały wymaga zbadania obowiązującego stanu
prawnego i stwierdzenia, że materia stanowiąca przedmiot zamierzonej regulacji nie została dotychczas unormowana w ustawach lub innych przepisach
powszechnie obowiązujących. Podkreślano, iż celem ustawodawcy przy tworzeniu art. 40 ust. 3 u.s.g. było przede wszystkim wyeliminowanie możliwości
5
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 994 z późn. zm.), zwana dalej u.s.g.
6

Por. wyrok WSA z 7 kwietnia 2016 r., IV SA/Po 1006/15, LEX nr 2022403.
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dublowania, modyfikacji czy zmiany aktów powszechnie obowiązujących przez
przepisy porządkowe7. Tymczasem przepisy zakazujące sprzedaży, względnie
wprowadzania do obrotu tzw. dopalaczy, są regulowane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
W innych przypadkach orzekano nieważność uchwały zakazującej wytwarzania i wprowadzania do obrotu niektórych substancji, w tym także tzw. dopalaczy,
ze względu na fakt, iż – zdaniem organu nadzoru – nie udowodniono, iż uchwała
jest niezbędna do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego8.
Po pierwsze, w ostatnim czasie pojawiły się nowe sklepy (punkty), które
prowadzą sprzedaż tzw. dopalaczy pod pozorem prowadzenia innej działalności
(np. sprzedaż rozpałki do grilla lub materiałów kolekcjonerskich). Po drugie, do
poszczególnych włodarzy gmin czy miast często wpływają oficjalne pisma od
mieszkańców, apelujących do władz o interwencje w związku z handlem tzw.
dopalaczami. Mieszkańcy często nie zdają sobie sprawy, iż samorząd terytorialny
nie ma odpowiednich instrumentów do walki z tzw. dopalaczami. Nie można
wykorzystać w tym celu choćby – podległej bezpośrednio wójtowi, burmistrzowi
czy prezydentowi – straży gminnej, która nie może prowadzić spraw dotyczących handlu tzw. dopalaczami.
Tymczasem zgodnie z art. 16 ust. 2 Konstytucji RP samorząd terytorialny
uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach
ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zgodnie zaś z art. 166 ust. 1 Konstytucji:
„Zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są
wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego jako zadania własne”.
Ustęp 2 stanowi zaś: „Jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa, ustawa
może zlecić jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie innych zadań
publicznych. Ustawa określa tryb przekazywania i sposób wykonywania zadań
zleconych”.
Tymczasem sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
należą, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14) u.s.g., do zadań własnych gminy. Bezsporne jest więc, iż przeciwdziałanie i zwalczanie tzw. dopalaczy przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego powinno być traktowane jako sprawa
z zakresu porządku i bezpieczeństwa obywateli. Tym niemniej podjęcie tego
7

Por. wyrok WSA z 17 lutego 2011 r., II SA/Go 26/11, LEX nr 795082.

Por. rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z 29 października 2010 r.,
KN.KO-3.0911-268/10.
8
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rodzaju działań przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego wymaga
wprowadzenia ustawowych ku temu podstaw.
Poniżej przedstawiono proponowane regulacje, mające na celu umożliwienie walki z tzw. dopalaczami wójtom, burmistrzom i prezydentom miast,
w których ma miejsce proceder obrotu tymi niebezpiecznymi substancjami.
W pierwszej kolejności podkreślić należy, iż proponuje się wprowadzenie do
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii rozdziału 6b zatytułowanego „Zwalczanie środków zastępczych przez jednostki samorządu terytorialnego”, a w ramach
tego rozdziału dodanie następujących przepisów:
Art. 52b

1. Kto w ramach lub pod pozorem prowadzenia działalności gospodarczej udziela
innej osobie środki zastępcze służące do odurzania człowieka, zwłaszcza sugerując jednocześnie inne ich właściwe przeznaczenie, podlega karze grzywny do
100 000 zł.
2. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne.
3. Tej samej karze podlega, kto nie stosuje się do nakazu określonego w art. 52c
oraz nakazu określonego w art. 27c pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Art. 52c

1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może wydać postanowienie o nakazaniu
powstrzymania się od określonej działalności w razie uzasadnionego podejrzenia, iż sprawca popełnił wykroczenie, o którym mowa w art. 52b.
2. Na postanowienie służy zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy
o wykroczenie.
Art. 52d

Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu wykroczeń, o których mowa w art. 52b,
ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym Prokuratora lub Policję lub Straż
Gminną.
Art. 52e

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub osoby przez nich upoważnione,
a w szczególności Straż Gminna, są uprawnieni do występowania w charakterze
oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale.
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Art. 52f

Orzekanie w sprawach określonych w art. 52b następuje na podstawie przepisów
Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Ratio legis dla propozycji wprowadzenia do ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii nowych typów wykroczeń
Na wstępie, aby jednoznacznie wskazać motywy, którymi kierowano się
przy przygotowywaniu niniejszego projektu, konieczne jest przypomnienie podstawowych problemów utrudniających, a czasem wręcz uniemożliwiających
walkę z tzw. dopalaczami. Dla pełnej jasności obrazu przywołać należy słowa
jednego z dilerów, wypowiedziane w prasie, który w szczegółach opisał proceder handlu tzw. dopalaczami: „Przez firmy słupy, których właściciele prowadzą
oficjalną działalność gospodarczą. Pod adresem legalnie prowadzonego sklepu
z liquidami (wkłady do papierosów elektronicznych – red.) czy takiego z badziewiem typu »wszystko za 4 złote« zostaje zarejestrowanych kilka słupów (...).
Nikt nie przychodził kupować tych liquidów, a ja miałem śmieszne rzeczy wpisane w działalność, nawet nie potrafię wymienić”9.
W punktach, w których prowadzi się obrót tzw. dopalaczami, są zazwyczaj
zarejestrowane podmioty prowadzące zupełnie inną działalność gospodarczą niż
faktycznie prowadzona. Jednocześnie na opakowaniach, w których sprzedaje się
te środki, znajdują się informacje, sugerujące zupełnie inne ich przeznaczenie
(np. upominki czy przedmioty kolekcjonerskie).
O ile zakazane jest, o czym była już mowa, wprowadzanie do obrotu
tzw. dopalaczy, o tyle kwestia prowadzenia innej działalności, niż ta wskazana
w ewidencji działalności gospodarczej, nie jest regulowana przepisami prawa
powszechnie obowiązującego10. Nie jest również zakazane pod groźbą kary
sprzedawanie określonych przedmiotów, na których umieszcza się nieprawdziwe
9

Por. szerzej I. Kacprzak, Z mocarzem chemicy dali ciała, „Rzeczpospolita” z dnia 16 lipca 2015 r.

Warto przy tym podkreślić, iż art. 44b ust. 1 u.p.n. zakazuje co prawda wytwarzania,
przewozu i wprowadzania do obrotu tzw. dopalaczy, ale postąpienie wbrew temu zakazowi nie jest
jednak zagrożone żadną sankcją karną. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdyby tzw. dopalacz był
jednocześnie środkiem odurzającym. Wskazywano już we wcześniejszym fragmencie opracowania, iż wytwarzanie lub wprowadzanie do obrotu tzw. dopalaczy jest zagrożone, zgodnie z art. 52a
ust. 1 u.p.n., jedynie administracyjną karą pieniężną. Oczywiście sytuacja może ulec zmianie, gdy
wejdzie w życie przywołana już nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która wprowadza karalność wielu typów czynu zabronionego nastawionych na zwalczanie zjawiska posiadania
i obrotu tzw. dopalaczami.
10

Uzasadnienie i propozycja projektu przepisów karnych...

23

informacje o ich właściwym przeznaczeniu, gdy nabywca wie, że informacje te
nie są prawdziwe11. Tymczasem tego rodzaju zachowania, które mają miejsce,
niewątpliwie ułatwiają sprzedawanie na terenie poszczególnych gmin tzw. dopalaczy. Próby „zalegalizowania” działalności polegającej na udzielaniu innej osobie pod pozorem prowadzenia działalności gospodarczej środków zastępczych
(tzw. dopalaczy), służących do odurzania człowieka, przy jedoczesnym sugerowaniu ich innego, właściwego przeznaczenia, powodują, iż w wielu polskich
miastach do obrotu są wprowadzane tzw. dopalacze. Truizmem jest przy tym
stwierdzenie – bez potrzeby przeprowadzania jakichkolwiek rozważań w tym
względzie – iż tzw. dopalacze stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia mieszkańców poszczególnych gmin, a także niebezpieczeństwo dla porządku, spokoju
i bezpieczeństwa publicznego w mieście.
Przytoczone powyżej rozważania prowadzą do wniosku, iż spełnione są
przesłanki upoważniające ustawodawcę do wprowadzania do właściwej ustawy
nowego typu czynu zabronionego, o którym mowa w art. 52b projektu. Wydaje
się bowiem, iż tego rodzaju zachowania są na pewno społecznie szkodliwe, a więc
uzasadnione jest uznanie ich za czyny zabronione w postaci wykroczenia (tzw.
społeczna szkodliwość in abstracto)12. W proponowanym rozwiązaniu zagrożone odpowiedzialnością będzie więc nie tyle samo wprowadzenie do obrotu
środków zastępczych, ile ich wprowadzenie do obrotu pod pozorem prowadzenia
innej działalności gospodarczej. Wydaje się, iż są to zachowania na tyle społecznie szkodliwe, iż w pełni uzasadnione jest wprowadzenie regulacji, które będą
umożliwiały egzekwowanie odpowiedzialności także w stosunku do osób, które
podżegały, pomagały i usiłowały popełnić to wykroczenie.
Nie trzeba wspominać, iż tego rodzaju zachowanie może jednocześnie
wypełniać znamiona określonego przestępstwa uregulowanego w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, jeżeli będzie to jednocześnie środek zastępczy znajdujący się na liście środków odurzających, którymi obrót jest traktowany jako
11
Dla pełnej jasności obrazu zauważyć wypada, iż w tej sytuacji nie wchodzi w grę ewentualne przestępstwo oszustwa (art. 286 k.k.), gdyż kupujący taki towar nie działa pod wpływem błędu
co do tego, jaki towar nabywa.

W literaturze słusznie wysuwa się względem ustawodawcy postulat, aby kryminalizował
jedynie takie zachowania, które są społecznie szkodliwe. Por. Ł. Pohl, Prawo karne. Wykład części
ogólnej, Warszawa 2012, s. 288. E. Plebanek wskazuje, iż nie można natomiast nazwać wykroczeniami czynów pozbawionych jakiegokolwiek ładunku społecznej szkodliwości, a więc nieprzełamujących normy sankcjonowanej (nienaruszających reguły postępowania z dobrem prawnie chronionym). Takie rozwiązanie byłoby bowiem niezgodne z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. E. Plebanek,
Materialne określenie przestępstwa, Warszawa 2009, s. 168.
12
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przestępstwo. Może również dojść do sytuacji, iż zachowanie opisane w art. 52b
projektu będzie jednocześnie uznane za delikt administracyjny, o którym mowa
w art. 52a u.p.n.
Tym niemniej ani w jednym, ani w drugim przypadku nie będzie to rodziło
niebezpieczeństwa naruszenia zasady ne bis in idem, gdyż w pierwszej sytuacji
zastosowanie znajdzie reguła ustanowiona w art. 10 k.w., zgodnie z którą jeżeli
czyn będący wykroczeniem wyczerpuje zarazem znamiona przestępstwa, orzeka
się za przestępstwo i za wykroczenie, z tym że jeżeli orzeczono za przestępstwo i za wykroczenie karę lub środek karny tego samego rodzaju, wykonuje się
surowszą karę lub środek karny. W razie uprzedniego wykonania łagodniejszej
kary lub środka karnego zalicza się je na poczet surowszych (tzw. zbieg idealny
czynów zabronionych).
W drugim zaś przypadku zauważyć należy, iż będziemy mieli do czynienia z dwoma odrębnymi reżimami odpowiedzialności, tj. odpowiedzialnością
administracyjną (art. 52a) oraz odpowiedzialnością za wykroczenie (proponowany art. 52b). W polskim systemie prawnym przyjmuje się – co do zasady – iż
postępowanie w sprawach o wykroczenie toczy się niezależnie od postępowania
administracyjnego13.
P. Wojciechowski, Z problematyki odpowiedzialności administracyjnej i karnej w prawie
żywnościowym, „Przegląd Prawa Rolnego” 2011, nr 1, s. 81; wyrok TK z 21 października 2015 r.,
P 32/12, OTK-A ZU 2015, nr 9, poz. 148 ze zdaniami odrębnymi T. Liszcz i W. Hermelińskiego.
Por. też D. Korczyński, Zbieg odpowiedzialności administracyjno-karnej z innego rodzaju
odpowiedzialnością represyjną, w: Zbieg odpowiedzialności dyscyplinarnej z innego rodzaju
odpowiedzialnością o charakterze represyjnym w służbach mundurowych, red. B. Wróblewski,
P. Jóźwiak, K. Opaliński, Piła 2014, s. 56–73; P. Jóźwiak, Kary pieniężne w ustawie o grach
hazardowych jako przejaw administracyjnego prawa karania, w: Węzłowe zagadnienia prawa
karnego skarbowego, red. D. Korczyński, P. Jóźwiak, P. Herbowski, Warszawa 2017, s. 91–98.
Należy jednak zauważyć, iż w wyniku dość obszernej nowelizacji kodeksu postępowania ad
ministracyjnego, która weszła w życie z dniem 1 czerwca 2017 r. wprowadzono m.in. art. 189f
– zgodnie z jego treścią organ administracji publicznej, w drodze decyzji, odstępuje od nałożenia
administracyjnej kary pieniężnej i poprzestaje na pouczeniu, w szczególności gdy za to samo
zachowanie prawomocną decyzją na stronę została uprzednio nałożona administracyjna kara
pieniężna przez inny uprawniony organ administracji publicznej lub strona została prawomocnie
ukarana za wykroczenie lub wykroczenie skarbowe, lub prawomocnie skazana za przestępstwo
lub przestępstwo skarbowe i uprzednia kara spełnia cele, dla których miałaby być nałożona administracyjna kara pieniężna. Niewątpliwie celem wprowadzenia tego rodzaju rozwiązania było
dążenie do – postulowanej w doktrynie – reedukacji nadmiernej represyjności sankcji egzekwowanych za ten sam czyn w ramach różnych reżimów odpowiedzialności, a w szczególności
odpowiedzialności administracyjnej i odpowiedzialności za wykroczenia. Podkreślenia wymaga
fakt, iż przepis ten jednak w żadnym przypadku nie wyklucza prowadzenia dwóch odrębnych
postępowań, a jedynie nakazuje poprzestać na pouczeniu i to tylko wtedy, gdy okaże się, że
wcześniej nałożona prawomocnie kara za wykroczenie spełnia cele, które miały być zrealizowane
przez nałożenie sankcji administracyjnej.
13
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Okoliczność ta potęguje zasadność wprowadzenia do polskiego prawa
nowego typu wykroczenia o treści zaproponowanej w niniejszym opracowaniu,
gdyż z jednej strony ułatwi zwalczanie tzw. dopalaczy przez organy samorządu
terytorialnego, a z drugiej strony nie istnieje niebezpieczeństwo naruszenia konstytucyjnej zasady ne bis in idem, gdyż zwalczanie tzw. dopalaczy będzie następowało w ramach różnych reżimów odpowiedzialności.
Propozycja wprowadzenia w prawie wykroczeń administracyjnego środka
zapobiegawczego (art. 52c propozycji)
W projekcie zaproponowano stworzenie pewnego środka quasi-zapobiegawczego, który umożliwi wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi zamknięcie „sklepu
handlującego” dopalaczami do czasu zakończenia postępowania w sprawie. Jakkolwiek prawo wykroczeń nie zna instytucji środków zapobiegawczych, tak w tym
przypadku należy przyjąć, iż zaproponowany środek czerpie swe wzorce – gdy
chodzi o jego istotę i charakter – z instytucji, o której mowa w art. 27c u.p.i.s.14, oraz
instytucji zatrzymania prawa jazdy w sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż sprawca popełnił określone wykroczenia (art. 135–137 ustawy – Prawo
o ruchu drogowym)15. Zbliżone rozwiązanie odnajdujemy również w nieobowiązującym już art. 78 ustawy – Prawo o swobodzie działalności gospodarczej16.
14
W orzecznictwie wskazuje się, iż: „Decyzja podejmowana na podstawie art. 27c ust. 1
ustawy z 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ma charakter prewencyjny. Jest podejmowana w celu wyeliminowania potencjalnego zagrożenia do momentu, gdy zostanie zweryfikowanie
bezpieczeństwo produktu, którego ona dotyczy”. Wyrok NSA z 9 lutego 2016 r., II OSK 14/13,
LEX nr 2114310.
15
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1260 z późn. zm.).
16
Zgodnie z art. 78 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w razie powzięcia wiadomości o wykonywaniu działalności gospodarczej niezgodnie z przepisami ustawy, a także w razie stwierdzenia: zagrożenia życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych
w znacznych rozmiarach lub naruszenia środowiska w wyniku wykonywania tej działalności, wójt,
burmistrz lub prezydent miasta niezwłocznie zawiadamiał właściwe organy administracji publicznej. Zgodnie zaś z ust. 3 tego artykułu w przypadku braku możliwości zawiadomienia, o którym
mowa w ust. 1, wójt, burmistrz lub prezydent miasta mógł nakazać, w drodze decyzji, wstrzymanie
wykonywania działalności gospodarczej na czas niezbędny, nie dłuższy niż 3 dni. Warto podkreślić,
iż identyczne rozwiązanie odnajdujemy w art. 60 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r., poz. 646), która to ustawa zastąpiła ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Por. też I. Socha, Nakaz wstrzymania wykonywania działalności gospodarczej
w świetle regulacji konstytucyjnych, procesowych i cywilnoprawnych, „Przegląd Ustawodawstwa
Gospodarczego” 2016, nr 12, s. 26–32; A. Stuglik, Kontrola przedsiębiorcy w ustawie o swobodzie
działalności gospodarczej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2006, nr 9, s. 38–43.
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Prawidłowe funkcjonowanie proponowanych w niniejszym opracowaniu
przepisów wymaga istnienia instytucji, która pozwoli wójtowi, burmistrzowi,
prezydentowi na zamknięcie punktu obrotu tzw. dopalaczami na czas trwania
postępowania. Fakt, iż na postanowienie będzie przysługiwało zażalenie składane do sądu państwowego, powoduje, iż podejmowane decyzje nie będą arbitralne i będą podlegały kontroli sądowej17.
Jednakże, aby powyższe rozwiązanie miało swój sens, konieczne jest również
wprowadzenie sankcji za nieprzestrzeganie tego rodzaju nakazu. Z tego też względu
proponuje się również wprowadzenie art. 52b ust. 3, sankcjonującego jednocześnie
nieprzestrzeganie nakazu, o którym mowa w art. 27 ust. 3 pkt 2 u.p.i.s. Artykuł 52b
odgrywa podobną rolę jak proponowany w niniejszym opracowaniu art. 53c18.
Innymi słowy proponuje się, aby oprócz opisanego już wyżej czynu
zabronionego wprowadzić również, zagrożone identyczną karą, wykroczenie
polegające na nieprzestrzeganiu nakazów powstrzymania się od prowadzenia
działalności w pomieszczeniach lub obiektach, co do których istnieje podejrzenie, iż jest w nich prowadzony handel tzw. dopalaczami.
Społeczny obowiązek denuncjacji
Artykuł 52d niniejszej propozycji stanowi swoistego rodzaju wezwanie do
obywateli, a zwłaszcza mieszkańców poszczególnych gmin, którzy z jakiegokolwiek źródła powzięli informacje o naruszeniu zakazu udzielania innej osobie,
zwłaszcza w ramach lub pod pozorem prowadzenia działalności gospodarczej, środków zastępczych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii służących do
Warto podkreślić, iż w literaturze pojawiły się wątpliwości co do zgodności z Konstytucją
instytucji nakazu wstrzymania wykonywania działalności gospodarczej, o którym mowa była w art.
78 u.s.g., a do której to instytucji ma nawiązywać proponowana w niniejszym opracowaniu regula
cja. I. Socha, op. cit., passim. Wydaje się jednak, iż podkreślana już konieczność szybkości działania
oraz niebezpieczeństwo, jakie dla życia i zdrowia stwarzają tzw. dopalacze, powoduje, iż spełnione
będą wymogi, o których mowa w art. 31 ust. 3 Konstytucji, uzasadniające ograniczenie niektórych
konstytucyjnych praw i wolności związanych ze swobodą prowadzenia działalności gospodarczej.
Umożliwienie walki z tzw. dopalaczami jednostkom samorządu terytorialnego można uznać za
„ważny interes społeczny”, który zgodnie z art. 22 Konstytucji RP musi wystąpić, aby dopuszczal
ne było ograniczenie wolności działalności gospodarczej w drodze ustawy.
17

18
Zgodnie z art. 27 c ust. 1 i 3 u.p.i.s. Państwowy Inspektor Sanitarny, który wydał decyzję
o wstrzymaniu wytwarzania lub wprowadzania do obrotu produktu stwarzającego zagrożenie dla życia
lub zdrowia ludzi lub nakazał wycofanie produktu z obrotu, może nakazać zaprzestania prowadzenia
działalności w pomieszczeniach lub obiektach służących wytwarzaniu lub wprowadzaniu produktu
do obrotu na czas niezbędny do usunięcia zagrożenia, nie dłuższy niż 3 miesiące.
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odurzania człowieka, sugerując jednocześnie inne ich właściwe przeznaczenie, aby
zawiadomili o tym fakcie właściwe organy w postaci Prokuratury, Policji lub Straży
Miejskiej. Proponowany przepis ma odgrywać podwójną rolę. Z jednej strony ma
wyraźnie podkreślać rangę i znaczenie społecznego obowiązku zawiadomienia właściwych organów o zauważonych przypadkach handlu tzw. dopalaczami, zwłaszcza
pod pozorem prowadzenia innej działalności19. Z drugiej zaś strony ma również
akcentować rolę Straży Miejskiej w zwalczaniu czynów zabronionych, o których
mowa w niniejszej propozycji. Wskazać bowiem należy, iż zgodnie z art. 10 ust. 1
ustawy o Straży Miejskiej: „Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku
publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego”20. Oczywistością jest
więc stwierdzenie, iż egzekwowanie przestrzegania przepisów związanych ze zwalczaniem tzw. dopalaczy przez jednostki samorządu terytorialnego powinno należeć
do kompetencji Straży Miejskiej, która powinna stać się organem w pełni uprawnionym do ścigania wspomnianych powyżej czynów zabronionych.
Wójt (burmistrz, prezydent) oskarżycielem publicznym
W sprawach o wykroczenia oskarżycielem publicznym jest nie tylko Policja. W określonych sytuacjach może nim być także wójt, burmistrz czy prezydent miasta. Zgodnie bowiem z art. 17 § 1 kodeksu postępowania w sprawach
o wykroczenia oskarżycielem publicznym we wszystkich sprawach o wykroczenia jest Policja, chyba że ustawa stanowi inaczej21. Ustawą taką jest m.in. Prawo
ochrony środowiska, które w art. 379 ust. 4 uprawnia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz osoby przez nich upoważnione do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom
o ochronie środowiska22.
Oskarżycielem tym gminny organ wykonawczy może jednak być wyłącznie wtedy, gdy wykroczenie ujawnił w zakresie swojego działania oraz wystąpił
19
Por. też J. Łupiński, Społeczny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie, „Prokuratura
i Prawo” 2009, nr 1, s. 129–153.
20
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Straży Miejskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 486
z późn. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
(tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 475 z późn. zm.), zwana dalej k.p.w.
21

22
Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r.,
nr 25, poz. 150 z późn. zm.), zwana dalej u.p.o.ś.
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z wnioskiem o ukaranie (art. 17 § 3 k.p.w.)23. Z tego też względu w art. 52d
projektu proponuje się, aby stworzyć ustawową podstawę do występowania
w charakterze oskarżyciela przez wójta, burmistrza albo prezydenta, na wzór
rozwiązania przewidzianego w art. 379 ust. 4 u.p.o.ś.
Wskazane rozwiązanie ma umożliwić bezpośrednie zwalczenie procederu
handlu tzw. dopalaczami włodarzom poszczególnych gmin, którzy w aktualnym
stanie prawnym takich możliwości nie mają. Jednocześnie oczywiste jest, iż
wójt, burmistrz czy prezydent powinni mieć możliwość upoważnienia określonej
osoby, a w szczególności funkcjonariusza Straży Gminnej lub radcy prawnego
urzędu, do występowania w sprawie w charakterze oskarżyciela publicznego.
Trudno bowiem oczekiwać, aby poszczególni włodarze gmin sami występowali
w toczących się sprawach sądowych.
Sankcje karne
W art. 24 § 1 k.w. określono dolne i górne granice kary grzywny (od 20
do 5000 zł), zastrzegając jednak, że ustawa może stanowić inaczej. Dopuszczalne
jest więc podnoszenie górnej przewidzianej w kodeksie wykroczeń granicy
grzywny, czyli 5000 zł. Jak słusznie zauważa się w doktrynie, takie rozwiązanie
jest spotykane w nielicznych ustawach szczególnych. Zakłada je obecnie m.in.
kodeks pracy (w artykułach do 281 do 283), przyjmujący grzywnę za wykroczenia z tej ustawy w wysokości do 30 000 zł.
Bardzo wysoka górna wysokość kary grzywny była przewidziana także
w – uchylonej w 2017 roku – ustawie o wyposażeniu morskim. W ustawie tej opisano w sumie cztery typy wykroczeń zagrożonych karą grzywny do 100 000 zł24.
23
W. Radecki, Oskarżyciel publiczny w sprawach o wykroczenia przeciw środowisku,
„Prokuratura i Prawo” 2003, nr 3, s. 15.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim (Dz.U. nr 93, poz. 899 z późn.
zm.). Ustawa ta została uchylona ustawą z dnia 2 grudnia 2016 r. o wyposażeniu morskim (Dz.U.
z 2017 r., poz. 32). Co warte podkreślenia, w aktualnie obowiązującym stanie prawnym ustawodawca zdecydował o zastąpieniu wykroczeń, o których była mowa w poprzednio obowiązującej
ustawie, deliktami administracyjnymi. W przypadku niektórych z tych zachowań karę grzywny
zastąpioną administracyjną karą pieniężną w tej samej wysokości, a w przypadku innych kara
grzywny do 100 000 złotych została zastąpiona karą pieniężną do 10 000 lub 20 000 złotych. Jedynie na marginesie warto podkreślić, iż tego rodzaju zmiana jest przykładem popularnej ostatnio
praktyki zastępowania czynów zabronionych, ujmowanych jako wykroczenia lub przestępstwa,
deliktami administracyjnymi. Nie wchodząc w szczegóły, podkreślić jednak należy, iż rozwiązanie
takie może rodzić pewne wątpliwości, zwłaszcza z punktu widzenia tego, czy ujęcie określonych
zachowań jako deliktów administracyjnych zamiast wykroczeń oddaje w odpowiedni sposób całą
24
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Grzywna w tej samej wysokości jest również przewidziana za wykroczenia opisane
w art. 10 ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta i niektóre inne dni25.
Innym przykładem przepisów przewidujących wyższą niż 5000 zł górną
granicę kary grzywny są wykroczenia, o których mowa w art. 120 ust. 1 do ust. 5
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wykroczenia opisane
w tych artykułach są bowiem zagrożone karą grzywny do 30 000 zł26.
Z tego też względu wskazanie górnej granicy kary grzywny w wysokości
100 000 zł, jakkolwiek niezbyt często spotykane w przypadku wykroczeń, nie
wydaje się jednak niczym nadzwyczajnym. Uzasadnione jest, aby kara grzywny
grożącej za wykroczenia związane z obrotem tzw. dopalaczami, w swej górnej
granicy była zbliżona, choćby w jakimś stopniu, do górnej granicy kary pieniężnej, o której mowa w art. 52a u.p.n., wynoszącej 1 000 000 zł.
Tryb postępowania
Podana w art. 52b propozycji wysokość grożącej kary grzywny w kwocie
do 100 000 zł bynajmniej nie wskazuje, że czyn, za który ona grozi, jest wykroczeniem, i ustawodawca musi tu, jeżeli tak właśnie chce to zachowanie potraktować, użyć innej techniki legislacyjnej. Zgodnie z art. 1 k.w. odpowiedzialności za
wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary
aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 zł lub nagany. Na pierwszy rzut
oka mogłoby się wydawać, iż nie mamy tu do czynienia z wykroczeniem, gdyż
proponowana sankcja znacznie przewyższa wysokość grzywny warunkującej
uznanie danego czynu za wykroczenie.
Tym niemniej samo określenie wysokości grzywny nie jest jedynym sposobem uznania danego zachowania za wykroczenie. W literaturze wskazuje
się różne techniki legislacyjne konstruowania wykroczeń, pomimo że grożąca
zawartość bezprawia i społeczną szkodliwość czynów, którym chcemy przeciwdziałać, tworząc
określone przepisy. Por. też D. Korczyński, Konwersja reżimu odpowiedzialności za niektóre zacho
wania stanowiące obecnie wykroczenia i standardy jej stosowania, „Przegląd Legislacyjny” 2014,
nr 1, s. 67–82; D. Danecka, Konwersja odpowiedzialności karnej w administracyjną w prawie
polskim, Warszawa 2018, passim.
Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w nie
które inne dni (Dz.U. z 2018 r., poz. 305 z późn. zm.).
25

26
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1265).
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grzywna jest wyższa niż wskazane w art. 1 § 1 k.w. 5000 zł27. Spośród tych
rozwiązań najbardziej praktyczne i jednoznaczne wydaje się to, zgodnie z którym, jeżeli orzekanie co do określonego czynu następuje na podstawie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, to czyn taki zawsze jest
wykroczeniem, a więc także wówczas, gdy jest on zagrożony karą grzywny wyższą niż 5000 zł28.
Podstawowym założeniem proponowanych w niniejszym opracowaniu przepisów jest umożliwienie zwalczania tzw. dopalaczy poszczególnym jednostkom
samorządu terytorialnego. Z tego też względu konieczne jest wyraźne podkreślenie, iż przepisy te, pomimo grożącej kary grzywny w wysokości do 100 000 zł,
są jednak wykroczeniami. Tylko bowiem w przypadku takiego rozwiązania możliwie jest prowadzenie postępowania bezpośrednio przez właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości związanych
z określeniem charakteru prawnego proponowanych przepisów należy w art. 52f
wyraźnie wskazać, iż orzekanie w sprawach określonych w art. 52b następuje na
podstawie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Uwagi końcowe
Prezentowane propozycje mają charakter propozycji wstępnych. Wymagają
więc jeszcze bardzo rozważnej i szczegółowej analizy. Nie należy czynić tego
zbyt pochopnie, aby po ewentualnym uchwaleniu proponowanych regulacji nie
trzeba było ich natychmiast nowelizować albo – co gorsze – aby nie było to
„przepisy martwe”, które nie będą stosowane do walki z tzw. dopalaczami.
Z drugiej jednak strony propozycje te tworzą ustawowe podstawy do zaangażowania w proceder zwalczania handlu tzw. dopalaczami również jednostek samo27
T. Grzegorczyk wskazuje, iż: „Można zatem wymienić tę karę jako alternatywną dla
kary aresztu jako charakterystycznej tylko dla wykroczeń, można też, jeżeli jest to kara wyłączna,
wyraźnie wskazać, że naruszenia dotyczą odpowiedzialności za wykroczenia (tak np. w tytule
działu trzynastego kodeksu pracy obejmującego wskazane art. 281–283), czy też – co najczęściej
się zdarza – wskazać w odrębnym przepisie danej ustawy, że »orzekanie w sprawach« w niej
określonych »następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia«. T. Grzegorczyk, Komentarz do art. 1, w: Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. T. Grzegorczyk, LEX 2013, Nb. 7. Por. też G. Wierczyński, Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych.
Komentarz, Warszawa 2016, s. 522–525.

Tak postanowienie SN z 24 lutego 2006 r., I KZP 52/05, OSNKW 2006, nr 3, poz. 23.
Odmiennie Z. Pachowicz, Glosa do postanowienia z dnia 24 lutego 2006 r., I KZP 52/05, „Przegląd
Sądowy” 2008, nr 6, s. 159–161. Por. też K. Sychta, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego
z dnia 24 lutego 2006 r., I KZP 52/05, „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 3, s. 155–165.
28

Uzasadnienie i propozycja projektu przepisów karnych...

31

rządu terytorialnego, co jest szczególnie cenne wtedy, gdy jednostki te chcą się w tę
walkę włączyć, ale obecnie nie posiadają stosowanych instrumentów prawnych.
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JUSTIFICATION AND PROPOSAL FOR A CRIMINAL REGULATIONS
DRAFT IN ORDER TO FIGHT AGAINST THE DESIGNER DRUGS
BY TERRITORIAL SELF-GOVERNMENT UNITS

Summary
In view of the very serious social problem of designer drugs, which is growing with
every passing day, we must take resolute and effective action as quickly as possible. The
proposals and justification of legal solutions that help territorial self-government to fight
designer drugs were depicted in the article.
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Wytwarzanie lub obrót dopalaczami jako czyn
z art. 165 § 1 pkt 2 k.k.

Streszczenie
W artykule poruszono problematykę możliwości kwalifikowania wytwarzania
i obrotu dopalaczami jako przestępstwa z art. 165 § 1 pkt 2 k.k. Analizie poddano przede
wszystkim ratio legis tego przepisu, która wskazuje, że nie ma on charakteru reglamentacyjnego i nie penalizuje wytwarzania lub obrotu substancjami szkodliwymi ze
swej istoty. Ponadto w artykule zwrócono również uwagę na inne ograniczenia w możliwości stosowania art. 165 § 1 pkt 2 k.k. jako karnoprawnej reakcji na problem handlu
dopalaczami, takie jak konstrukcja abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo czy
kwestia przyczynienia się pokrzywdzonego.
Słowa kluczowe: dopalacze, substancje szkodliwe

Artykuł 165 § 1 pkt 2 k.k. jest przepisem, który najczęściej wskazuje się
jako karno-prawną regulację mogącą zostać wykorzystaną do reakcji na problem
dopalaczy w Polsce. Zgodnie z tym przepisem, kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach,
wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje,
środki spożywcze lub inne artykuły powszechnego użytku lub też środki farma* dr Magdalena Kowalewska-Łukuć, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, adres e-mail: magdalena.kowalewska-lukuc@usz.edu.pl
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ceutyczne nieodpowiadające obowiązującym warunkom jakości, podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
Już rok temu Sąd Apelacyjny w Gdańsku zwrócił się do Sądu Najwyższego
o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego wymagającego zasadniczej wykładni
ustawy – „Czy wprowadzenie do obrotu środków zastępczych, o jakich mowa
w art. 4 ust. 27 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
wypełnia dyspozycję wprowadzenia do obrotu szkodliwych dla zdrowia substancji z art. 165 § 1 pkt 2 k.k.?”. Pytanie to zostało sformułowane na kanwie
rozpatrywanej przez sąd apelacyjny sprawy, w której oskarżony prowadził sklep
z dopalaczami. Sprzedawane przez niego produkty zawierały związki wyczerpujące pojęcie środka zastępczego w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – UR-144, N-etylokatynon, brefedron i pentedron. Osoby, które kupiły od
oskarżonego te substancje i zażyły je, były hospitalizowane z objawami zatrucia,
powodującego rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni.
Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 31 maja 2017 roku odmówił
podjęcia uchwały, wskazując, że odpowiedź na sformułowane przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku pytanie nie nasuwa większych wątpliwości i wynika wprost
z treści art. 4 pkt 27 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
zgodnie z którym do środków zastępczych nie stosuje się przepisów o ogólnym
bezpieczeństwie produktów1. Jednak w rozważaniach zawartych w uzasadnieniu swego orzeczenia Sąd Najwyższy wskazał, że karalność wprowadzenia do
obrotu środka zastępczego jako takiego została unormowana w art. 52a ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii i ma charakter odpowiedzialności administracyjnej. Sąd ten zwrócił też jednak uwagę na sytuację, gdy dany środek zastępczy
jest sprzedawany nie jako dopalacz, ale jako „legalny” towar, z informacją, że
jest np. produktem spożywczym lub innym artykułem powszechnego użytku.
Wówczas, zdaniem Sądu Najwyższego, rozważać można realizację znamion
z art. 165 § 1 pkt 2 k.k.2
1

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 2017 r. I KZP 5/17, LEX nr 2295106.

Jak wskazał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu swojego orzeczenia: „Tak więc będzie wyczerpywać dyspozycję art. 165 § 1 pkt 2 KK sprzedaż tzw. dopalaczy, czy środków odurzających
lub psychotropowych, jako odżywek dla sportowców, czy też nawet zapachów lub produktów
zmieniających kolor ognia w piecu, jeżeli wydzielane opary, czy dym, będą działały na użytkownika w sposób niebezpieczny dla jego życia i zdrowia. (...) Nie będzie natomiast wyczerpywał
znamion tego przestępstwa obrót produktami mającymi cechy środków zastępczych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w sytuacji, gdy użycie sprzedawanego towaru zgodnie
z jego przeznaczeniem deklarowanym przez sprzedawcę lub producenta nie będzie wywoływało
negatywnych skutków dla życia lub zdrowia” – zob. ibidem.
2
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Wykładnia przedmiotowego przepisu nastręcza rzeczywiście wielu trudności. Problematyczne jest już zaklasyfikowanie dopalaczy jako jednego z produktów wskazanych w art. 165 § 1 pkt 2 k.k. Prima facie zasadne wydaje się
uznanie dopalaczy za szkodliwe dla zdrowia substancje. Doktryna prawa karnego wskazuje jednak, że szkodliwymi dla zdrowia substancjami w rozumieniu analizowanego przepisu są te substancje, które z założenia takie być nie
powinny, tzn. szkodliwość nie wynika z ich istoty, a staje się ich cechą nabytą,
np. ze względu na wadliwy proces produkcji, nieprawidłowe przechowywanie
czy transport3.
Odnotować również trzeba stanowisko klasyfikujące dopalacze jako środki
spożywcze niespełniające norm jakości4. Niezależnie jednak od tego jak zaklasyfikujemy dopalacze w ramach przedmiotów wskazanych w art. 165 § 1 pkt 2 k.k.,
należy zgodzić się z tym, że z zakresu typizacji tego czynu wyłączone zostały produkty szkodliwe ze swej istoty, takie jak np. alkohol. Słusznie bowiem wskazuje
większość doktryny prawa karnego, że regulacja art. 165 § 1 pkt 2 k.k. dotyczy takich
produktów, które użyte zgodnie ze swoim przeznaczeniem nie powinny mieć niebezpiecznego charakteru5. Przepis art. 165 § 1 pkt 2 k.k. nie ma zatem charakteru
reglamentacyjnego6. Jego celem jest bowiem ochrona życia i zdrowia w wypadku
zetknięcia się wielu osób z produktami ogólnie dostępnymi, których użycie z założenia powinno być bezpieczne, a które dopiero ze względu na różnorodne czynniki stały się niebezpieczne7. Przy odmiennej wykładni przedmiotowego przepisu
należałoby uznać, że również obrót alkoholem, nikotyną czy wszelkiego rodzaju
chemikaliami wypełnia znamiona czynu z art. 165 § 1 pkt 2 k.k.
Analizy wymagają również pozostałe znamiona strony przedmiotowej, którymi posłużył się ustawodawca w typizacji czynu z art. 165 § 1 pkt 2 k.k. Zgodnie
z analizowanym przepisem zachowanie się sprawcy ma polegać na wyrabianiu
lub wprowadzaniu do obrotu szkodliwych dla zdrowia substancji lub innych produktów wskazanych w tym przepisie. Doktryna prawa karnego wskazuje, że oba
znamiona czynnościowe należy wykładać szeroko, tj. przez „wyrabianie” rozu3
Zob. R. Stefański, Komentarz do art. 165 kk, w: Kodeks karny. Komentarz, red. idem,
Legalis 2017, nb 27
4
Zob. D. Zając, Karalność obrotu dopalaczami w świetle art. 165 k.k. (analiza dogmatyczna), www.czpk.pl/preprinty, poz. 1/2017, s. 6.

Zob. D. Gruszecka, w: Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2014, s. 284.
5

6

Zob. D. Zając, Karalność..., s. 10.

7

Zob. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 2017 r. I KZP 5/17, LEX nr 2295106.
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mieć każdą czynność polegającą na wytwarzaniu wymienionych w art. 165 § 1
pkt 2 k.k. produktów, zaś przez wprowadzanie do obrotu każdą czynność polegającą na puszczeniu w obieg tych produktów. Egzemplifikacją może być tutaj
sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, przechowywanie czy transport8.
Skutkiem podjętego przez sprawcę zachowania ma być sprowadzenie niebezpieczeństwa. Czyn z art. 165 § 1 pkt 2 k.k. jest zatem przestępstwem skutkowym, konkretnego narażenia na niebezpieczeństwo9. W art. 165 § 1 k.k.
ustawodawca nie zdecydował się jednak na wskazanie, że niebezpieczeństwo
to musi być bezpośrednie. Szczególnego podkreślenia wymaga to, że konkretne
niebezpieczeństwo, które ma być skutkiem analizowanego czynu, musi dotyczyć
zdrowia lub życia wielu osób. Rozważenia wymaga zatem, jak rozumieć znamię
wielu osób. Wydaje się, że za przekonywające należy uznać stanowisko R. Stefańskiego w tym zakresie, tj. wskazanie, że wiele osób to co najmniej dziesięć
osób. Mianem kilku osób należałoby bowiem określić grupę od trzech do dziewięciu osób. Grupa dziesięciu osób jest więc pewnym minimum, które można już
określić jako wiele osób10.
Rozważenia wymaga również moment, w którym czyn z art. 165 § 1 pkt 2 k.k.
zostaje dokonany, a więc określenie, kiedy możemy mówić o sprowadzeniu
konkretnego niebezpieczeństwa. Wskazuje się, że o niebezpieczeństwie konkretnym w ogóle możemy mówić wówczas, gdy stan narażenia danego dobra
prawnego może z wysokim prawdopodobieństwem przerodzić się w jego naruszenie11. Jak już wskazano, art. 165 § 1 pkt 2 k.k. nie kreuje wymogu, by sprowadzone niebezpieczeństwo było bezpośrednie. Mianem niebezpieczeństwa
bezpośredniego określa się taki stan, w którym nie musi wystąpić już żadna
inna okoliczność, by niebezpieczeństwo to zostało zrealizowane, tj. by przerodziło się w naruszenie dobra prawnego. A contrario oznacza to, że w wypadku,
gdy dane niebezpieczeństwo nie jest bezpośrednie do przerodzenia się narażenia danego dobra w jego naruszenie, konieczne może być wystąpienie jeszcze
8

Zob. R. Stefański, Komentarz..., nb39.

Zob. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 15 lutego 2005 r., II AKz 48/05,
LEX nr 150365.
9

10
R. Stefański, Sprowadzenie innego niebezpieczeństwa powszechnego (art. 165 KK),
w: System Prawa Karnego. Tom 8. Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym, red. L. Gardocki, Warszawa 2013, s. 184.
11
Zob. M. Bielski, Prawnokarne przypisanie skutku w postaci konkretnego narażenia na
niebezpieczeństwo – uwagi na marginesie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 3 VII 2004 r.,
V KK 37/04, „Przegląd Sądowy” 2005, nr 4, s. 84.
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jakichś ogniw pośrednich12. Słusznie wskazuje D. Zając, że samo wytworzenie
lub wprowadzenie do obrotu danego szkodliwego produktu nie wywołuje jeszcze skutku w postaci konkretnego narażenia na niebezpieczeństwo. Aby dane
narażenie przerodziło się z abstrakcyjnego w konkretne, konieczna jest jego
styczność z określonymi dobrami prawnymi13.
Przenosząc te rozważania na grunt art. 165 § 1 pkt 2 k.k. stwierdzić należy,
że do dokonania stypizowanego w tym przepisie przestępstwa dochodzi wówczas,
gdy poprzez wyrobienie lub wprowadzenie do obrotu określonych produktów
powstaje wysokie prawdopodobieństwo naruszenia dobra w postaci życia lub zdrowia co najmniej dziesięciu osób. Możliwość zastosowania art. 165 § 1 pkt 2 k.k.
jako kwalifikacji prawnej wyrabiania lub obrotu dopalaczami jest więc w pewnym
zakresie ograniczona samymi znamionami tego przepisu, tj. wymogiem, by zaistniał skutek w postaci konkretnego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu
osób. Do realizacji znamion czynu z tego przepisu nie dojdzie więc w wypadku,
gdy narażenie będzie jedynie abstrakcyjne, a więc wówczas, gdy ma charakter
tylko potencjalny. Znamiona czynu z art. 165 § 1 pkt 2 k.k nie zostaną zrealizowane również przez narażenie na niebezpieczeństwo życia lub zdrowia jednej lub
kilku osób. Konieczna jest bowiem określona suma tych narażeń odpowiadająca
co najmniej liczbie dziesięciu.
Realna możliwość wykorzystania art. 165 § 1 pkt 2 k.k. w celu pociągania do odpowiedzialności karnej za wytwarzanie lub obrót dopalaczami może
ulegać jeszcze większej redukcji, jeśli rozważyć ją przez pryzmat konstrukcji
obiektywnego przypisania skutku. Czyn z at. 165 § 1 pkt 2 k.k. został ukształtowany jako typ skutkowy. Obiektywne przypisanie skutku danemu sprawcy
wymaga przede wszystkim obiektywnej przewidywalności danego skutku oraz
naruszenia reguł postępowania z danym dobrem prawnym. Analizując przesłanki obiektywnego przypisania skutku, coraz częściej zwraca się też jednak
uwagę na tzw. przesłanki drugiego stopnia, nazywane również przesłankami
negatywnymi obiektywnego przypisania. Nie ma pełnej jasności co do funkcji, a przede wszystkim zakresu katalogu przesłanek drugiego stopnia. Dość
powszechnie wskazuje się jednak, że w jego ramach mieszczą się kryteria dotyczące relacji zachowania sprawcy do zachowań innych osób. Przykładem może
tu być chociażby kumulacja zachowań różnych osób prowadzących do powstania negatywnego skutku, określana też jako kolizja odpowiedzialności za sku12

Zob. D. Zając, Karalność..., s. 25.

13

Ibidem, s. 30.

38

Magdalena Kowalewska-Łukuć

tek14. Szczególną odmianą takiej kumulacji jest sytuacja, gdy jedna z osób, której
zachowanie przyczyniło się do powstania danego skutku, staje się jednocześnie
osobą przez ten skutek pokrzywdzoną. Sytuacja taka określana jest mianem przyczynienia się pokrzywdzonego15.
Zauważyć należy, że na gruncie analizowanego czynu z art. 165 § 1 pkt 2 k.k.
zachowanie się pokrzywdzonego odgrywa niebagatelną rolę w zakresie przekształcenia się abstrakcyjnego narażenia dobra w narażenie konkretne. Potencjalny odbiorca lub konsument szkodliwych dla zdrowia substancji, środków
spożywczych lub innych artykułów powszechnego użytku lub też środków farmaceutycznych nieodpowiadających obowiązującym warunkom jakości może
bowiem aktywnie wpłynąć na zwiększenie prawdopodobieństwa naruszenia jego
życia lub zdrowia oraz finalnie na fakt samego naruszenia16. Na gruncie problematyki dopalaczy sytuacja taka staje się szczególnie jaskrawa. Ich konsumenci
zaopatrują się w dopalacze oraz używają ich w określony sposób najczęściej
w pełni świadomie i dobrowolnie. Słusznie wskazuje D. Zając, że w kwestii
przejścia abstrakcyjnego narażenia w narażenie konkretne „sytuacja zmienia się
diametralnie, gdy substancję niebezpieczną nabywa konsument z zamiarem jej
spożycia”17. Tak się chyba właśnie dzieje w przypadku dopalaczy. Ich amatorzy
nabywają je i zażywają, czym zwiększają istniejące potencjalne niebezpieczeństwo dla ich życia oraz zdrowia i de facto doprowadzają do powstania skutku,
o którym mowa w art. 165 § 1 pkt 2 k.k.18
Zastanawiać się można, czy problemem w tym przypadku nie jest sama
istota przestępstw polegających na konkretnym narażeniu dobra prawnego. Przestępstwa te opierają się przecież na samym sprowadzeniu niebezpieczeństwa,
Zob. J. Giezek, Teorie związku przyczynowego oraz koncepcje obiektywnego przypisania
skutku, w: System Prawa Karnego. Tom 3. Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności, red.
R. Dębski, Warszawa 2017, s. 509.
14

Zob. M. Bielski, Obiektywne przypisanie skutku przestępnego w przypadku kolizji odpowiedzialności za skutek, „Państwo i Prawo” 2005, nr 10, s. 76, 81.
15

Jest to egzemplifikacja przypadku, o którym pisze M. Bielski, analizując przyczynienie
się pokrzywdzonego do powstania skutku – „statyczne niebezpieczeństwo stworzone przez bezprawne zachowanie potencjalnego sprawcy urzeczywistnia się w skutku również ze względu na autonomiczne zachowanie się ofiary, bez którego to zachowania niebezpieczeństwo stworzone przez
potencjalnego sprawcę nie urzeczywistniłoby się w skutku, albo urzeczywistniłoby się w skutku
o inne postaci” – zob. idem, Obiektywna przypisywalność skutku w prawie karnym, Kraków 2009,
niepublikowana rozprawa doktorska, s. 293.
16

17

D. Zając, Karalność..., s. 30.

Używanie dopalaczy przez ich konsumentów można analizować również w perspektywie
konstrukcji zgody dysponenta dobrem.
18
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które może przerodzić się w naruszenie dobra dopiero wówczas, gdy nastąpi niezależne od sprawcy zachowanie się osoby trzeciej lub zaistnieją inne warunki,
niezależne już od czynu sprawcy19. Tyle tylko, że w analizowanej sytuacji wyrabiania lub wprowadzania do obrotu dopalaczy nie chodzi o przejście ze stanu
narażenia dobra do jego naruszenia, ale o zmianę pod wpływem zachowania
pokrzywdzonego narażenia abstrakcyjnego w narażenie konkretne. Wydaje się
więc, że analizowany problem w zastosowaniu art. 165 § 1 pkt 2 k.k. jako kwalifikacji prawnej wytwarzania lub obrotu dopalaczami nie polega na tym, że jest to
przestępstwo konkretnego narażenia na niebezpieczeństwo, a po prostu na tym,
że zachowanie się samego pokrzywdzonego w znacznym stopniu uniemożliwia
obiektywne przypisanie skutku potencjalnemu sprawcy.
Pojawia się jeszcze oczywiście pytanie, czy każdorazowo przyczynienie
się pokrzywdzonego, tj. konsumenta dopalaczy, niweczy możliwość przypisania
skutku ewentualnemu sprawcy czynu z art. 165 § 1 pkt 2 k.k. Wydaje się, że
odpowiedź powinna być przecząca. Przypadek realizacji znamion z tego przepisu
w postaci wyrabiania dopalaczy będzie właściwie niezależny od zachowania się
ewentualnych późniejszych ich konsumentów. Na marginesie wskazać jeszcze
trzeba wątpliwość co do tego, czy realizacja znamion czynu z art. 165 § 1 pkt 2 k.k.
poprzez wyrabianie określonych w nich produktów nie powinna być raczej
postrzegana jako przestępstwo abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo.
Wydaje się bowiem, że poprzez wytworzenie dopalaczy powstaje jedynie stan
potencjalnego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ewentualnych przyszłych konsumentów. Wyobrazić sobie można też przecież sytuację, w której
wyrobione dopalacze, nigdy nie trafią do obiegu i nie znajdą swoich odbiorców.
Wreszcie trzeba też zauważyć, że każdorazowo na gruncie obiektywnego przypisania skutku rozpatrując przesłankę drugiego stopnia w postaci przyczynienia się
pokrzywdzonego, należy wziąć pod uwagę stopień tego przyczynienia się, relatywizowany do stopnia, w którym to potencjalny sprawca wpłynął na zaistnienie przestępnego skutku. Wynik takiego zabiegu nie zawsze wyłączy możliwość
obiektywnego przypisania skutku sprawcy, może być jednak nadal istotny dla
stopnia społecznej szkodliwości przypisanego mu czynu, a w konsekwencji dla
wymiaru wymierzonej mu kary20. Z pewnością jednak każdorazowy przypadek
przyczynienia się pokrzywdzonego do wystąpienia karnoprawnie relewantnego
skutku należy rozważać in concreto. Nie można jednak z góry wykluczyć sytu19

Por. M. Bielski, Obiektywna..., s. 324.

20

Zob. ibidem, s. 86–87.
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acji, kiedy przyczynienie się ewentualnego konsumenta dopalaczy będzie na tyle
istotne, że wyłączy realizację znamion z art. 165 § 1 pkt 2 k.k.
Podsumowując powyższe rozważania, uwypuklić należy raz jeszcze fakt, że
przepis art. 165 § 1 pkt 2 k.k. może być stosowany w przypadku dopalaczy jedynie wówczas, gdy dana substancja będąca dopalaczem posiada takie właściwości,
które decydują o tym, że jej wyrabianie lub wprowadzenie do obrotu skutkuje konkretnym niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia co najmniej dziesięciu osób,
a jednocześnie funkcjonuje ona w obrocie jako produkt bezpieczny, tj. mający ze
swej istoty takiego niebezpieczeństwa nie stwarzać, np. jako suplement diety czy
odżywka dla sportowców. Zgodzić należy się więc ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w powoływanym wyżej orzeczeniu co do tego, że celem
art. 165 § 1 pkt 2 k.k. nie jest penalizowanie wytwarzania i obrotu produktami
szkodliwymi lub niebezpiecznymi ze swej istoty. Przepis ten nie ma charakteru
reglamentacyjnego. Zamiarem ustawodawcy nie było penalizowanie za pomocą
tego przepisu wytwarzania czy obrotu nielegalnymi substancjami. Zasadniczym
aktem prawnym w tym zakresie jest wspomniana już ustawa o przeciwdziałaniu
narkomanii. Ratio legis art. 165 § 1 pkt 2 k.k. jest zupełnie odmienna. Przepis ten ma penalizować umyślne (§ 1) albo nieumyślne (§ 2) dopuszczenie do
pewnych nieprawidłowości w produkcji, przechowywaniu czy dystrybucji legalnych, z założenia bezpiecznych, produktów, które na skutek tych nieprawidłowości stwarzają niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla
mienia w wielkich rozmiarach. Stosowanie art. 165 § 1 pkt 2 k.k. do przypadków produkcji czy obrotu dopalaczami jest zatem rzeczywiście ograniczone do
bardzo niewielkiej grupy przypadków. Przypadki te charakteryzują się celowym
zawoalowaniem dopalaczy pod postacią innych produktów, np. odżywek dla
sportowców, suplementów diety czy odświeżaczy powietrza. Nadto produkty te
użyte zgodnie ze swoim przeznaczeniem, a więc właśnie np. jako odżywka dla
sportowców, suplement diety czy odświeżacz powietrza, muszą stworzyć niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób. Prócz tego każdorazowo należy
rozważyć ewentualne przyczynienie się samego pokrzywdzonego do zaistnienia
skutku, o którym mowa w art. 165 § 1 pkt 2 k.k. Analizowany przepis de lege lata
z pewnością więc nie jest regulacją, która mogłaby być kompleksową odpowiedzią na potrzebę karnoprawnej walki z problemem dopalaczy w Polsce.

Wytwarzanie lub obrót dopalaczami jako czyn z art. 165 § 1 pkt 2 k.k.

41

Bibliografia
Bielski M., Obiektywna przypisywalność skutku w prawie karnym, Kraków 2009, niepublikowana rozprawa doktorska.
Bielski M., Obiektywne przypisanie skutku przestępnego w przypadku kolizji odpowiedzialności za skutek, „Państwo i Prawo” 2005, nr 10.
Bielski M., Prawnokarne przypisanie skutku w postaci konkretnego narażenia na niebezpieczeństwo – uwagi na marginesie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia
3 VII 2004 r., V KK 37/04, „Przegląd Sądowy” 2005, nr 4.
Giezek J., Teorie związku przyczynowego oraz koncepcje obiektywnego przypisania
skutku, w: System Prawa Karnego. Tom 3. Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności, red. R. Dębski, Warszawa 2017.
Gruszecka D., w: Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa
2014.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 15 lutego 2005 r., II AKz 48/05,
LEX nr 150365.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 2017 r.I KZP 5/17, LEX nr 2295106.
Stefański R., Komentarz do art. 165 kk, w: Kodeks karny. Komentarz, red. idem, Legalis
2017.
Stefański R., Sprowadzenie innego niebezpieczeństwa powszechnego (art. 165 KK),
w: System Prawa Karnego. Tom 8. Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym, red. L. Gardocki, Warszawa 2013.
Zając D., Karalność obrotu dopalaczami w świetle art. 165 k.k. (analiza dogmatyczna),
www.czpk.pl/preprinty, poz. 1/2017.

PRODUCING OR MARKETING THE DESIGNER DRUGS AS AN OFFENCE
FRoM ARTICLE 165 § 1 POINT 2 CC

Summary
The article discusses the issues of possibility to qualify producing or marketing the
designer drugs as an offence form article 165 § 1 point 2 cc. The analysis is subjected primarily to ratio legis of this regulation, which shows that it does not have regulatory chara
cter and does not penalize producing or marketing the substances which are harmful by
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themselves. Moreover, the article high ligts other limitations in possibility to use article
165 § 1 point 2 cc as legal respond to the problem of designer drugs production, such
as construction of abstract exposure to danger or the issue of the victim’s contribution.
Keywords: designer drugs, harmful substances
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Artykuł 160 k.k. jako (potencjalny) środek walki
z niektórymi spośród społecznie niepożądanych
zachowań związanych z dopalaczami

Streszczenie
Celem pracy jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy przepisy art. 160
§ 1–3 k.k. mogą zostać wykorzystane w walce z dopalaczami. Prezentowane w pracy
ustalenia poczynione zostały w drodze: 1) analizy materiału normatywnego odnoszącego się do badanego zagadnienia, a także 2) analizy poglądów prezentowanych
w literaturze i orzecznictwie. W wyniku przeprowadzonych analiz ustalono, że przepisy
art. 160 § 1–3 k.k. mogłyby zostać wykorzystane – przynajmniej teoretycznie – jako
środki walki z niektórymi spośród społecznie niepożądanych zachowań związanych
z dopalaczami. Podkreślenia wymaga jednak, że adekwatna wykładnia rzeczonych
przepisów jest niezwykle problematyczna (z uwagi na posłużenie się przez ustawodawcę niejednoznacznymi sformułowaniami, takimi jak: „narażenie”, „niebezpieczeństwo”, „bezpośrednie”). Fakt ten zaś może stanowić istotną przeszkodę w wykorzystaniu ich w praktyce.
Słowa kluczowe: niebezpieczeństwo; dopalacze; art. 160 k.k.
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Cel pracy i metoda badawcza
Celem niniejszej pracy jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy przepisy
art. 160 § 1–3 k.k.1 mogą zostać wykorzystane w walce z dopalaczami. Prezentowane
w pracy ustalenia poczynione zostały w drodze: 1) analizy materiału normatywnego
odnoszącego się do badanego zagadnienia; a także 2) analizy poglądów prezentowanych w literaturze i orzecznictwie. Analiza materiału normatywnego dokonana
została przy tym w oparciu o derywacyjną koncepcję wykładni prawa, która – jak
powszechnie wiadomo – najpełniej i zarazem najprecyzyjniej opisuje przebieg
wykładni tekstu prawnego, a nadto – jest koncepcją zintegrowaną z innymi koncepcjami wykładni, co również stanowiło istotny argument na rzecz jej wykorzystania2.
Wprowadzenie
Zgodnie z przepisami art. 160 § 1–3 k.k.: „§ 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 3. Jeżeli sprawca czynu określonego
w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do roku”.
Wskazane wyżej regulacje (osiem odrębnych od siebie przepisów, wysłowiających osiem odrębnych od siebie norm sankcjonowanych i sprzężonych
z nimi norm sankcjonujących) przewidują osiem odrębnych od siebie typów
czynów zabronionych pod groźbą kary, u podstaw których legły wspomniane
wyżej normy sankcjonowane i z których każdy posiada swój własny, specyficzny
dla siebie zestaw znamion zawierający znamiona określające: 1) podmiot czynu
zabronionego, 2) stronę przedmiotową czynu zabronionego, 3) stronę podmiotową czynu zabronionego oraz 4) przedmiot ochrony.
Wśród dyskutowanych typów czynów zabronionych pod groźbą kary wskazać
można przy tym: 1) zarówno typy powszechne (typy, których dopuścić się może
każdy człowiek; ustawodawca posługuje się w ich kontekście zaimkiem osobowym
1
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2017 r., poz. 2204 z późn. zm.),
określana dalej skrótem „k.k.” bądź sformułowaniem „kodeks karny”.
2

Zob. K. Burdziak, Prowokacja. Analiza prawnokarna, Poznań 2018, s. 35.
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„kto”), jak i typy indywidualne (typy, których dopuścić się może wyłącznie ten, kto
posiada odpowiednie, wyróżnione przez ustawodawcę właściwości; konkretniej
zaś podmiot, na którym ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo); 2) zarówno typy umyślne (typy, których dopuścić się można wyłącznie
w zamiarze popełnienia czynu zabronionego), jak i typy nieumyślne (typy, których
dopuścić się można, wyłącznie nie mając zamiaru popełnienia czynu zabronionego,
ale mogąc – co najmniej – przewidzieć możliwość jego popełnienia)3.
Zakres kryminalizacji jest zatem w art. 160 k.k. (in genere) określony –
przynajmniej na pierwszy rzut oka – niezwykle szeroko. Kwestią kluczową dla
ustalenia ewentualnej możliwości wykorzystania wskazanego przepisu, a w zasadzie przepisów, do walki z dopalaczami jest jednak kwestia znamion określających strony przedmiotowe określonych w tych przepisach typów czynów
zabronionych pod groźbą kary. Innymi słowy – dla ustalenia ewentualnej możliwości wykorzystania wskazanych przepisów do walki z dopalaczami niezbędne
jest dokonanie adekwatnej wykładni wykorzystanego w art. 160 § 1 k.k. sformułowania „narażenie (człowieka) na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia
albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu” (sformułowania – dodajmy – niezwykle
niezręcznego, bo mogącego sugerować, że chodzi o niebezpieczeństwo utraty
życia oraz o niebezpieczeństwo utraty ciężkiego uszczerbku na zdrowiu).
Analiza stron przedmiotowych typów czynów zabronionych pod groźbą
kary określonych w art. 160 § 1–3 k.k. z perspektywy możliwości
wykorzystania tych przepisów w walce z dopalaczami
W komentarzach do kodeksu karnego sformułowanie „narażenie (człowieka)
na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu” tłumaczone jest w sposób następujący: 1) „Zachowanie sprawcy może
przybrać różne postacie. Może to być spowodowanie zagrożenia, jego zwiększenie, a także – w przypadku gwaranta nienastąpienia skutku przy przestępstwach
z zaniechania – niespowodowanie jego ustąpienia albo zmniejszenia (...). Zachowanie to musi stwarzać bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu. Należy zgodzić się z Sądem Apelacyjnym w Krakowie,
który (...) stwierdza, że do odpowiedzialności z art. 160 § 1 wymagane jest, by nie3
Gdy uwzględnimy art. 2 k.k., otrzymamy jeszcze – obok typów, których dopuścić się można w drodze działania – typy, których dopuścić się można w drodze zaniechania działania określonego rodzaju.

46

Konrad Burdziak

bezpieczeństwo, o jakim mowa w tym przepisie, było bezpośrednie, a więc natychmiastowe, realne, konkretnie istniejące w sytuacji już stworzonej przez sprawcę, bez
jego dalszych możliwych działań”4; 2) „Strona przedmiotowa przestępstwa polega
na takim zachowaniu się sprawcy, które wywołuje stan bezpośredniego narażenia
innego człowieka na utratę życia lub wywołanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
Istota przestępstwa tkwi więc w »narażeniu na niebezpieczeństwo« innego człowieka. Jak wskazuje M. Siewierski, narażenie na niebezpieczeństwo polega na przeniesieniu człowieka ze stanu, w którym niebezpieczeństwo mu nie groziło, w stan,
w którym grozi mu niebezpieczeństwo (...). Stan niebezpieczeństwa ma być wywołany zachowaniem się człowieka (sprawcy), który ponosi odpowiedzialność za jego
wytworzenie. To przestępne zachowanie może przybrać zarówno postać działania,
jak i zaniechania sprawcy. Ponadto niebezpieczeństwo, o którym jest mowa w przepisie, ma mieć charakter bezpośredni, przez co należy rozumieć, że w każdej chwili
może dojść do wystąpienia wskazanych skutków, przy czym »przestępstwo będzie
dokonane z chwilą narażenia na niebezpieczeństwo, chociażby osoba narażona nie
doznała krzywdy«”5; 3) „Podstawą penalizacji jest każde działanie albo zaniechanie,
które stwarza bezpośrednie niebezpieczeństwo, tzn. zmienia sytuację z bezpiecznej
na taką, w której występuje niezwłoczne zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka
w zakresie ciężkiego uszczerbku”6; 4) „Jest to przestępstwo materialne. Do jego
znamion należy skutek w postaci niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia. Skutek
czynu zabronionego określonego w art. 160 § 1 k.k. może urzeczywistniać się także
w zwiększeniu stopnia narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo
utraty życia, które wystąpiło już wcześniej, ale jeśli zarzuconym zachowaniem
jest nieumyślne zaniechanie ciążącego na oskarżonym obowiązku zapobiegnięcia
skutkowi, to warunkiem pociągnięcia oskarżonego do odpowiedzialności karnej za
przestępstwo z art. 160 § 2 i 3 k.k. jest obiektywne przypisanie mu takiego skutku.
(...) Przestępstwo to należy do grupy tzw. przestępstw z narażenia konkretnego. Niebezpieczeństwo oznacza sytuację – pewien szczególny układ rzeczy lub zjawisk
odrębny od samego czynu, charakteryzujący się dynamicznym rozwojem – która
ma właściwość przechodzenia w inny stan (...). Bezpośredniość niebezpieczeństwa
należy wiązać nie tyle z bliskością czasową skutku mogącego nastąpić w związku
4
L. Tyszkiewicz, Komentarz do art. 160 k.k., w: Kodeks karny. Komentarz, wyd. V, red. M. Filar, LEX, 2016, teza 2.

M. Szwarczyk, Komentarz do art. 160 k.k., w: Kodeks karny. Komentarz, wyd. VII, red. T. Bojarski, LEX, 2016, teza 3.
5

6
A. Marek, Komentarz do art. 160 k.k., w: A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, wyd. V,
LEX, 2010, teza 1.

Artykuł 160 k.k. jako (potencjalny) środek walki...

47

z rozwojem sytuacji, ile ze stanem, gdy nieuchronnym następstwem dalszego rozwoju sytuacji, bez konieczności pojawienia się jakichś nowych czynników »dynamizujących«, jest niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia”7; 5) „Narażenie na
bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo zdrowia, o jakim mowa w art. 160
§ 1 k.k. – jak trafnie wskazuje SN (...) »może zostać zrealizowane w jeden z trzech
sposobów: przez sprowadzenie zagrożenia, jego znaczące zwiększenie, a także –
w przypadku gwaranta nienastąpienia skutku przy przestępstwach z zaniechania –
przez niespowodowanie jego ustąpienia albo zmniejszenia« (...). Niebezpieczeństwo
dla życia albo zdrowia drugiego człowieka będące skutkiem zachowania sprawcy to
pewien obiektywnie istniejący układ rzeczy i zjawisk o charakterze dynamicznym,
który łączy się z dużym prawdopodobieństwem wystąpienia określonych, ujemnych
następstw dla chronionych dóbr (...). Jest to zatem niebezpieczeństwo konkretne,
stwarzające realną groźbę utraty życia albo doznania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez określoną osobę”8.
Mając powyższe na względzie, uznać należy, że w przekonaniu doktryny
(ale również judykatury; wszak poglądy poszczególnych autorów wynikają bądź
znajdują oparcie w orzeczeniach sądów powszechnych i Sądu Najwyższego) narażać na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku
na zdrowiu, to – mówiąc najogólniej i w największym uproszczeniu – przenosić
człowieka ze stanu, w którym brak jest (różnie rozumianego) bezpośredniego
niebezpieczeństwa (z danego źródła) utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu, do stanu, w którym takie bezpośrednie niebezpieczeństwo istnieje9.
Podkreślenia wymaga jednak, że poglądy doktryny (i judykatury) nie mają,
jak się wydaje, należytej podbudowy merytorycznej. W oczy rzuca się w szcze7
M. Budyn-Kulik, Komentarz do art. 160 k.k., w: Kodeks karny. Komentarz aktualizowany,
red. M. Mozgawa, LEX, 2017, tezy 2–4.
8
V. Konarska-Wrzosek, Komentarz do art. 160 k.k., w: Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska-Wrzosek, LEX, 2016, teza 2. Zob. też niezwykle obszerne rozważania A. Zolla, Komentarz
do art. 160 k.k., w: Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część I. Komentarz do art. 117–211a,
red. W. Wróbel, A. Zoll, LEX, 2017, oraz J. Giezka, Komentarz do art. 160 k.k., w: Kodeks karny.
Część szczególna. Komentarz, red. J. Giezek, LEX, 2014.

Słusznie podsumowuje B. Michalski, że: „Narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu polega zatem na wywołaniu takiego skutku wobec człowieka, który: 1) znajdował się w sytuacji, w której jego życiu lub zdrowiu
nie zagrażało jakiekolwiek niebezpieczeństwo (»stan zerowy«); 2) znajdował się w stanie zagrożenia, jednakże nie konkretnego, lecz »abstrakcyjnego«; 3) znajdował się w stanie bezpośredniego
zagrożenia pochodzącego z innego źródła, a sprawca swoim zachowaniem »przeniósł go« w inny,
równie lub bardziej niebezpieczny stan” (B. Michalski, w: System Prawa Karnego. Tom 10, red.
J. Warylewski, Warszawa 2016, s. 294). Por. T. Sroka, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia
21 sierpnia 2012 r., sygn. IV KK 42/12, „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 7–8, s. 327 i n.
9
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gólności pominięcie, a może lepiej powiedzieć – niedocenienie problematyki
„narażenia” na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu. Twierdzenia dotyczące tego znamienia mają wszakże
charakter intuicyjny i w dużym stopniu arbitralny.
Powziąć można, wobec powyższego, wątpliwość, co do zasadności wskazanego wyżej sposobu (czy raczej – wskazanych wyżej sposobów) wykładni sformułowania „narażenie (człowieka) na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty
życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu”. Warto więc od początku (ab ovo)
przeanalizować składające się na rzeczone sformułowanie słowa, konkretniej zaś
słowa: „narazić/narażać”, „bezpośredni” i „niebezpieczeństwo”, by w sposób adekwatny oddać to, co zawarł ustawodawca w art. 160 § 1 k.k. I tak, na gruncie języka
ogólnego (powszechnego): 1) narazić/narażać to: „wystawiać kogo albo co na niebezpieczeństwo, na działanie czegoś niekorzystnego, szkodliwego, spowodować
stratę, utratę, szkodę, uszkodzenie, zniszczenie czego itp., sprawić, że ktoś doznał
nieprzyjemności: Długo tułali się biedni żeglarze po morzach, narażeni na mnóstwo
niebezpieczeństw i przygód. Z placu boju podniósł mnie z narażeniem życia ubogi
wieśniak. Przedmioty, których nie chciano narażać na pogięcie lub potłuczenie na
wozach, nieśli piesi niewolnicy. Boję się, abym cię nie naraził... na koszta. Narażali mię na trud ciężki, na nieprzyjemności arcyniemiłe”10; 2) bezpośredni to: „nie
mający ogniw pośrednich, dotyczący czego wprost; niczym nie oddzielony: Cały
materiał reporterski zebrany w tej sprawie opiera się wyłącznie na źródłach bezpośrednich, tzn. na zetknięciach z żywymi ludźmi oraz na faktach sprawdzonych
w drodze osobistej obserwacji. Nie zwierzał się jej z niczego, co miało bezpośredni
związek z jego pracą polityczną. Nie brał bezpośredniego udziału w żadnym czynie
zmierzającym do odzyskania ojczyzny. W bezpośrednim postrzeganiu dane nam
jest konkretne poznanie otaczającego nas świata”11; 3) niebezpieczeństwo zaś to:
„stan, sytuacja, położenie grożące czymś złym, zagrażające komu: Gdy zaborcy
niemieccy dotarli do Odry, wynikło już stąd bezpośrednie niebezpieczeństwo dla
Polski. Największym niebezpieczeństwem dla człowieka jest właśnie lekceważenie lub nieświadomość niebezpieczeństwa. Zadał jej w głowę rany tak ciężkie, iż
się w niebezpieczeństwie życia znalazła. Doskoczyła i zapominając o własnym
niebezpieczeństwie, zaczęła rozrzucać płonący budulec”12.
10

https://sjp.pwn.pl/doroszewski/narazic;5455922.html (dostęp 19.03.2018).

https://sjp.pwn.pl/doroszewski/bezposredni;5412724.html (dostęp 19.03.2018). Inne znaczenia słowa „bezpośredni” od razu odrzucamy z uwagi na fakt, że ustawodawcy nie chodzi z pewnością ani o bliskość przestrzenną, ani o spontaniczność, ani o okoliczność dotyczenia czegoś wprost.
11

12

https://sjp.pwn.pl/doroszewski/niebezpieczenstwo;5457351.html (dostęp 19.03.2018).
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W świetle powyższych definicji, przez niebezpieczeństwo utraty życia/ciężkiego uszczerbku na zdrowiu rozumieć należy stan, sytuację, położenie grożące
utratą życia/ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu13; przez bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia/ciężkiego uszczerbku na zdrowiu zaś – stan, sytuację, położenie grożące utratą życia/ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, pomiędzy którym
to stanem, sytuacją, położeniem a utratą życia/ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu
brak jest ogniw pośrednich14. Wskazać należy bowiem (w kontekście tego drugiego poglądu), że problem bezpośredniości nie dotyczy ani relacji pomiędzy
zachowaniem się sprawcy a utratą życia/ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, ani
relacji pomiędzy zachowaniem się sprawcy a niebezpieczeństwem. To niebezpieczeństwo utraty życia/ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ma być bezpośrednie.
A zatem to właśnie odstęp pomiędzy owym niebezpieczeństwem a utratą życia/
ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu jest dla ustawodawcy kluczowy, kiedy mówi
on o „bezpośrednim niebezpieczeństwie”15.
Poważne wątpliwości budzi natomiast kwestia właściwego rozumienia sformułowania „narazić/narażać”. Wszak jest to sformułowanie wysoce niejednoznaczne. Warto więc jego analizie poświęcić jeszcze chwilę uwagi. I tak: 1) według
Praktycznego słownika współczesnej polszczyzny, pod red. H. Zgółkowej, narazić/narażać to: „wystawić kogoś lub coś na działanie czegoś szkodliwego, spowodować jakieś uszkodzenie, stratę itp., wystawić kogoś na niebezpieczeństwo;
sprawić, że ktoś doznał nieprzyjemności: Swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem naraziłeś nas na niepotrzebne stresy i cierpienia. Połączenia: Narazić swój
autorytet, reputację, opinię. Narazić kogoś na wstyd, na śmieszność, na cierpienia, na stres, na kpiny, na plotki, na pośmiewisko”16; 2) według Słownika języka
polskiego, pod red. M. Szymczaka, narazić/narażać to: „wystawić kogoś albo
coś na niebezpieczeństwo, na działanie czegoś szkodliwego, spowodować stratę,
szkodę, uszkodzenie czegoś, sprawić, że ktoś doznał nieprzyjemności: Narazić
swoje zdrowie, swoją reputację, opinię, swój autorytet. Narazić kogoś na zgubę,
Por. M. Dudzik, Prawo karne wobec narażenia życia i zdrowia ludzkiego na niebezpieczeństwo, Warszawa 2014, s. 1 i n.; J. Kulesza, Przestępstwo nieudzielenia pomocy w niebezpieczeństwie, Łódź 2008, s. 106 i n.; W. Radecki, Przestępstwa narażenia życia i zdrowia człowieka
na niebezpieczeństwo w kodeksie karnym PRL z 1969 r., Wrocław 1977, s. 12 i n.; A. Spotowski,
Funkcja niebezpieczeństwa w prawie karnym, Warszawa 1990, s. 9 i n.
13

14
Por. K. Buchała, Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji drogowej, Warszawa 1973, s. 82 i n.; M. Dudzik, op. cit., s. 19 i n.; J. Kulesza, op. cit., s. 112 i n.; W. Radecki, op.
cit., s. 17–18; A. Spotowski, op. cit., s. 82 i n.
15

Por. M. Dudzik, op. cit., s. 32–33.

16

Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 22, red. H. Zgółkowa, Poznań 1999, s. 448.
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na wstyd, na śmieszność, na kpiny, na pośmiewisko, na plotki. Narażać życie dla
kogoś. Części ciała najbardziej narażone na odmrożenie”17; 3) według Wielkiego
słownika języka polskiego, pod red. E. Polańskiego, narazić/narażać to: „stwarzać
stan niebezpieczeństwa dla kogoś lub czegoś, wystawiać na ryzyko, na szkodliwe
działanie czegoś: Pijany kierowca naraża życie innych. Bał się narazić swój autorytet. Narażać zdrowie, reputację, dobre imię”18; 4) według Nowego słownika
języka polskiego, pod red. E. Sobol, narazić/narażać to: „wystawić kogoś albo coś
na niebezpieczeństwo, przykrość, spowodować stratę, utratę, szkodę: N. zdrowie,
reputację. N. na zgubę”19.
Mając na względzie wskazane wyżej definicje sformułowania „narazić/narażać”, stwierdzić należy, że może być ono rozumiane na cztery, następujące sposoby: 1) jako wystawienie kogoś/czegoś na działanie czegoś szkodliwego; 2) jako
wystawienie kogoś/czegoś na niebezpieczeństwo; 3) jako spowodowanie jakiegoś uszkodzenia, straty itp.; 4) jako sprawienie, że ktoś doznał nieprzyjemności.
Pojawia się jednak pytanie: które z powyższych znaczeń wybrać należy na
gruncie art. 160 § 1 k.k.? Otóż, wydaje się, że należy wybrać znaczenie drugie,
tzn. znaczenie, w myśl którego „narazić/narażać” to wystawiać kogoś/coś na
niebezpieczeństwo20. Podkreślenia wymaga bowiem, że z uwagi na taką, a nie
17

Słownik języka polskiego, t. II, red. M. Szymczak, Warszawa 1994, s. 282.

18

Wielki słownik języka polskiego, red. E. Polański, Kraków 2008, s. 492.

19

Nowy słownik języka polskiego, red. E. Sobol, Warszawa 2002, s. 501.

Zauważa się to również w literaturze. Wskazać wystarczy na następujący pogląd K. Buchały: „Pojęcie »niebezpieczeństwo« oraz z nim spokrewnione określenia, jak »narażenie«, »zagrożenie«, »naraża«, »zagraża«, »narażając« »zagrażając«, »niebezpieczny«, które spotyka się nie
tylko w języku potocznym, lecz także wśród znamion, którymi nowy kodeks karny posługuje się
w opisie czynów zabronionych (...) mają niewątpliwie wspólny pień znaczeniowy, są jednak pojęciami jak najbardziej nieostrymi. (...) Pojęć tych używa się w języku potocznym – mówiąc najogólniej – na oznaczenie sytuacji zawierającej w sobie potencjalną możliwość przerodzenia się w nowy
układ oznaczający powstanie ujemnych następstw ocenianych z punktu widzenia interesów człowieka” (K. Buchała, op. cit., s. 71–72) czy też następujący pogląd W. Radeckiego: „Przestępstwa
narażenia na niebezpieczeństwo zwane są także przestępstwami »z narażenia« lub przestępstwami
»z zagrożenia«. Określenia te należy uważać za jednoznaczne, bowiem słowa »narażać« używa się
zamiennie ze zwrotem »wystawiać na niebezpieczeństwo«, a pojęcie »niebezpieczeństwa« znajduje się niejako »ukryte« w terminie »naraża«; w pojęciu niebezpieczeństwa tkwi element zagrożenia” (W. Radecki, op. cit., s. 5). E. Hryniewicz wskazuje z kolei, że: „W języku powszechnym
»narażenie« oznacza: wystawienie kogoś (czegoś) na niebezpieczeństwo, a nawet spowodowanie
szkody. W związku z tym zwrot »narażenie na niebezpieczeństwo« należałoby tłumaczyć jako:
wystawienie na niebezpieczeństwo powstania niebezpieczeństwa” (E. Hryniewicz, Przestępstwa
abstrakcyjnego i konkretnego zagrożenia dóbr prawnych, Warszawa 2012, s. 81–82; zob. również:
M. Dudzik, op. cit., s. 31). Powyższych ustaleń nie wykorzystuje się jednak (z niewiadomych
względów) na gruncie rozważań o zawartości normatywnej przepisów art. 160 § 1–3 k.k. Według
E. Hryniewicz: „Nie sposób (...) pominąć faktu, iż ustawodawca posługuje się określeniem »na20
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inną konstrukcję sformułowania wykorzystanego w art. 160 § 1 k.k. (konstrukcję
mającą postać: narażenie X na Y) odrzucić należy znaczenia, w myśl których narażeniem miałoby być spowodowanie uszkodzenia, straty itp. (wszak ustawodawca
nie posługuje się sformułowaniem „Kto naraża życie człowieka lub zdrowie człowieka”; nie wspomina również o konieczności wystąpienia jakiegokolwiek dalej
idącego, niż stan niebezpieczeństwa, skutku) czy też sprawienie, że ktoś doznał
nieprzyjemności (wszak ustawodawca wspomina „tylko” o narażeniu na niebezpieczeństwo, nie wspomina zaś o konieczności wystąpienia jakiejkolwiek nieprzyjemności). Odrzucić należy także znaczenie pierwsze, w myśl którego narazić/
narażać to: „wystawić kogoś/coś na działanie czegoś szkodliwego”. Wszak niebezpieczeństwo nie jest czymś, co może działać w sposób szkodliwy. Jest stanem, który istnieje i może rozwinąć się w taki, a nie inny, sposób (np. w sposób,
w którym dojdzie do naruszenia takiego, a nie innego dobra), ale z pewnością nie
jest w stanie oddziaływać na dane dobro w sposób szkodliwy (bądź inny).
Przez narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia/ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu, o którym mowa w art. 160 § 1 k.k., rozumieć należy
w konsekwencji wystawienie (człowieka) na niebezpieczeństwo wystąpienia
stanu, sytuacji, położenia grożącego utratą życia/ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, pomiędzy którym to stanem, sytuacją, położeniem a utratą życia/ciężkim
uszczerbkiem na zdrowiu brak jest ogniw pośrednich. Oczywiście, autor niniejszej pracy świadom jest, że przyjęcie tego rodzaju koncepcji doprowadzi do ekstremalnie dalekiego wysunięcia kryminalizacji zachowań człowieka na przedpole
naruszenia dobra chronionego prawem. Jednak językowa wykładnia analizowanego sformułowania do przyjęcia tego rodzaju rozwiązania w pełni uprawnia.
Powyższe rozwiązanie znajduje zresztą wsparcie także na gruncie wykładni
celowościowej, wszak „statuowanie obok usiłowania przestępstw narażenia na
niebezpieczeństwo jest wyrazem potrzeby wypełnienia luki, jaka powstaje na
skutek niemożliwości usiłowania nieumyślnego, a równocześnie wobec potrzeby
rozszerzenia ochrony karnej przed czynami, które mogą wywołać skutki społecznie niebezpieczne w zakresie dóbr wysokiej wartości społecznej”21. Tymczasem
rażenie na niebezpieczeństwo« np. w art. 160 § 1 (...) KK; wobec połączenia tego zwrotu ze
znamieniem bezpośredniości, zasadne wydaje się przyjęcie, że ustawodawca ujął w ten sposób
zakaz narażenia chronionych dóbr na naruszenie, a użycie określenia »narażenie na niebezpieczeństwo« wynika z pewnej przyjętej przez ustawodawcę konwencji słownej” (E. Hryniewicz,
op. cit., s. 82–83). Stwierdzenia tego rodzaju nie sposób jednak uznać za argument przesądzający
o konieczności odstąpienia od rezultatów wykładni językowej.
21

W. Radecki, op. cit., s. 6.
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dyskutowane rozwiązanie pozwoliłoby m.in. na zwalczanie za pośrednictwem
art. 160 k.k. sytuacji udzielania oraz ułatwiania/umożliwiania spożycia dopalaczy, których spożycie przez człowieka stanowiłoby dla niego bezpośrednie
niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, czy też
sytuacji analogicznych do tej, o której wspomina K. Buchała: „Jeżeli ktoś pozostawia truciznę wolno działającą, to o bezpośrednim niebezpieczeństwie dla życia
dzieci można mówić z chwilą, kiedy staje się łatwo dostępna dla nich, gdyż wówczas powstaje znaczne prawdopodobieństwo tego, że po nią sięgną, choć śmierć
można nastąpić za kilka dni czy nawet tygodni; ważne jest, że wystarcza tu tylko
sięgnięcie ręką po tę truciznę, co w pewnych warunkach jest prawdopodobne”22.
Jednak jakie są szanse na przyjęcie dyskutowanego rozwiązania w praktyce?
Otóż wydaje się, że niewielkie. Wskazać wystarczy na następujące, wykluczające
(chyba) przyjęcie dyskutowanego rozwiązania, stanowiska Sądu Najwyższego:
1) „Przepis ten chroni życie i zdrowie człowieka na etapie poprzedzającym naruszenie tych dóbr. Jest to przestępstwo skutkowe, do przyjęcia odpowiedzialności konieczne jest zatem zaistnienie skutku w postaci obiektywnie istniejącego
potencjału niebezpieczeństwa utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
Narażenie na to niebezpieczeństwo ma mieć charakter konkretny, ustawodawca
wymaga, aby było to niebezpieczeństwo bezpośrednie. Bezpośredniość tę rozumieć należy bądź jako nieuchronne następstwo dalszego niebezpiecznego dla
życia lub zdrowia rozwoju sytuacji, bądź jako wysokie prawdopodobieństwo
jego wystąpienia. Owo wysokie prawdopodobieństwo stanowiło przedmiot wnikliwych rozważań Sądu odwoławczego. Jest to kategoria ocenna, zależna od konkretnych okoliczności danej sprawy”23; 2) „Dla realizacji znamienia występku
z art. 160 § 2 k.k. wystarczające jest bowiem wystąpienie skutku w postaci konkretnego narażenia na niebezpieczeństwa dobra prawnego, a nie jego naruszenie.
Jak bowiem przyjmuje się w orzecznictwie, skutkiem należącym do znamion
strony przedmiotowej występku z art. 160 § 2 k.k. jest nie tylko wywołanie takiej
sytuacji, w której pacjent znajduje się, nie będąc uprzednio, w położeniu grożącym mu bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia, ale również na
22
K. Buchała, op. cit., s. 85. Oczywiście autor niniejszej pracy świadom jest faktu, że zaprezentowane wyżej rozwiązanie mogłoby zostać uznane (równie dobrze) za ochronę dobra prawnego
zbyt daleko wysuniętą na przedpole jego naruszenia. Zob. w tym zakresie: D. Gruszecka, Ochrona
dobra prawnego na przedpolu jego naruszenia. Analiza karnistyczna, Warszawa 2012, s. 407. Zob.
również J. Giezek, Narażenie na niebezpieczeństwo oraz jego znaczenie w konstrukcji czynu zabronionego, „Przegląd Prawa i Administracji” 2002, nr 50, s. 113–114.
23
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2016 r., V KK 342/15, LEX
nr 1977834.

Artykuł 160 k.k. jako (potencjalny) środek walki...

53

utrzymaniu (nieodwróceniu, niezmniejszeniu) istniejącego już poziomu tego niebezpieczeństwa w czasie, kiedy urzeczywistnił się obowiązek działania lekarza
– gwaranta (por. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 14 lipca 2011 r., III KK 77/11,
OSNKW 2011, z. 11, poz. 94, z dnia 5 listopada 2002 r., IV KKN 347/99,
LEX nr 74394, z dnia 5 kwietnia 2013 r., IV KK 43/13, LEX nr 1318212)”24;
3) „Po pierwsze, podkreślić trzeba, że skutkiem przestępczego zachowania penalizowanego czy to w art. 220 § 1 k.k., czy to w art. 160 § 1 k.k. (a są to przestępstwa skutkowe, charakteryzujące się »konkretnym narażeniem« dobra prawnego
na niebezpieczeństwo), jest już sam stan »bezpośredniego niebezpieczeństwa«
dla określonych w tych normach sankcjonowanych dóbr prawnych (poprzedzający »naruszenie« tych dóbr – co może, ale nie musi nastąpić – bez konieczności
zaistnienia dodatkowych zdarzeń). Aby okoliczność tę unaocznić, dość będzie
wskazać, że włączenie się elementu dodatkowego w istniejący układ zdarzeń,
stworzony przez danego sprawcę, może być z punktu widzenia norm określonych w art. 220 § 1 k.k. i art. 160 § 1 k.k. relewantne wyłącznie wówczas, gdy
ów istniejący »układ zdarzeń«, jeszcze nie charakteryzujący się istnieniem »bezpośredniego« niebezpieczeństwa dla dóbr prawnych chronionych wskazanymi
normami sankcjonowanymi, może być dalej »zdynamizowany«, ale w sposób,
który jeszcze nie prowadzi do naruszenia chronionych dóbr. Ustalenie, jaki jest
rzeczywisty »charakter« niebezpieczeństwa dla danych dóbr chronionych prawem wywołany danym układem zdarzeń, możliwe jest więc poprzez prosty test –
jeśli wspomniany »element dodatkowy«, właśnie »dynamizujący« istniejący stan
rzeczy, prowadzi już wprost do naruszenia rzeczonych dóbr, to układ zdarzeń
poprzedzający »włączenie się« tego »elementu dodatkowego« niewątpliwie miał
już charakter »bezpośredniego niebezpieczeństwa« w rozumieniu wskazanych
wyżej norm. Jeśli zaś, pomimo włączenia się owego »elementu dodatkowego«,
tylko zwiększyło się niebezpieczeństwo dla chronionego dobra prawnego, a nie
nastąpiło samo jego naruszenie (oczywiście nie dotyczy to sytuacji, gdy do rzeczonego naruszenia nie doszło li tylko z uwagi na szczęśliwy zbieg okoliczności lub podjęte czynności obronne), to – co oczywiste – uprzedni stan rzeczy
charakteryzował się jedynie »pośrednim niebezpieczeństwem«”25; 4) „Skoro
skutkiem przestępstwa jest samo »narażenie« na niebezpieczeństwo (czyli sprowadzenie już samej możliwości wystąpienia określonych niebezpiecznych dla
zdrowia lub życia następstw), to odpowiedzialności karnej z art. 160 k.k. podlega
24

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 września 2015 r., V KK 228/15, LEX nr 1808548.

25

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 2015 r., IV KK 33/15, LEX nr 1745833.
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lekarz-gwarant, który w wyniku zaniechania udzielenia właściwego świadczenia
zdrowotnego zdynamizował swą bezczynnością przebieg i rozwój procesów chorobowych u pacjenta w ten sposób, że zaczęły one bezpośrednio zagrażać jego
życiu i zdrowia”26.
Warto wszakże zwrócić uwagę, że nawet przy przyjęciu dominującego
znaczenia sformułowania „narażenie (człowieka) na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu”, tzn. znaczenia,
zgodnie z którym narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu to przeniesienie człowieka ze stanu, w którym brak jest bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia albo ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu, do stanu, w którym takie bezpośrednie niebezpieczeństwo istnieje, możliwe byłoby zakwalifikowanie według (np.) art. 160 § 1 k.k.
udzielania oraz ułatwiania/umożliwiania spożycia dopalaczy, których spożycie
przez człowieka stanowiłoby dla niego bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty
życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przypomnieć wystarczy – wskazany
już wyżej – pogląd K. Buchały, w myśl którego: „Jeżeli ktoś pozostawia truciznę
wolno działającą, to o bezpośrednim niebezpieczeństwie dla życia dzieci można
mówić z chwilą, kiedy staje się łatwo dostępna dla nich, gdyż wówczas powstaje
znaczne prawdopodobieństwo tego, że po nią sięgną, choć śmierć można nastąpić
za kilka dnia czy nawet tygodni; ważne jest, że wystarcza tu tylko sięgnięcie ręką
po tę truciznę, co w pewnych warunkach jest prawdopodobne”27.
Zaznaczyć należy jednak, że we wskazanej wyżej sytuacji zakwalifikowanie
według art. 160 § 1 k.k. udzielania oraz ułatwiania/umożliwiania człowiekowi
spożycia (odpowiednich) dopalaczy byłoby zdecydowanie bardziej kłopotliwe
i budziłoby zdecydowanie większe wątpliwości. Wątpliwości, które w każdym
z analizowanych wypadków spotęgowane są jeszcze kwestią ewentualnego przyczynienia się pokrzywdzonego do zaistnienia danego skutku oraz kwestią obiektywnego przypisania owego skutku sprawcy28.
26

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 sierpnia 2012 r., IV KK 42/12, LEX nr 1220930.

27

K. Buchała, op. cit., s. 85.

Wskazuje się w literaturze, że: „dałoby się wyodrębnić (...) grupy sytuacji, w których
obiektywnie nieprawidłowe zachowanie osoby innej niż potencjalny sprawca powinno mieć istotne
znaczenie dla problematyki obiektywnego przypisania. Przede wszystkim zwrócić należy uwagę,
że w obrębie prawnokarnie relewantnych zachowań osób trzecich wyróżnia się szczególną ich
kategorię, jaką stanowią sami pokrzywdzeni, będący dysponentami zagrożonych dóbr prawnych.
Stąd też grupę pierwszą stanowić powinny autonomiczne zachowania dysponenta dobra prawnego,
który – mając możliwość rozpoznania niebezpieczeństwa, jakie zostało stworzone przez potencjalnego sprawcę – podejmuje zachowanie umożliwiające jego urzeczywistnienie się w negatywnym
28
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Podsumowanie
Przepisy art. 160 § 1–3 k.k. mogłyby zostać wykorzystane – przynajmniej
teoretycznie – jako środki walki z niektórymi spośród społecznie niepożądanych zachowań związanych z dopalaczami. Podkreślenia wymaga jednak, że
adekwatna wykładnia rzeczonych przepisów jest niezwykle problematyczna
(z uwagi na posłużenie się przez ustawodawcę niejednoznacznymi sformułowaniami, takimi jak: „narażenie”, „niebezpieczeństwo”, „bezpośrednie”). Fakt ten
zaś może stanowić istotną przeszkodę w wykorzystaniu ich w praktyce.
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Art. 160 k.k. as (potentially) effective means of combating
some of the socially undesirable behaviors related
to designer drugs

Summary
The goal of this work is to answer a question if the regulations of art. 160 § 1–3 k.k.
could be used in combating designer drugs. The findings of this work are based on:
1) analysis of the normative materials referring to the examined issue; and – 2) analysis
of the views presented in literature and judicature. As a result of said analyses it has
been established that utilizing regulations of art. 160 § 1–3 k.k. could provide – at least
in theory – an effective way of combating some of the socially undesirable behaviors
related to designer drugs. However, it has to be stressed that proper interpretation of
said regulation is extremely problematic (because of the legislator’s use of ambiguous
phrases like: “exposure”, “danger”, “direct”).This can pose a serious obstacle in any attempts of using them in practice.
Keywords: danger, designer drugs, art. 160 k.k.
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Zwalczanie tak zwanych dopalaczy normami prawa
karnego w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii

Streszczenie
Niniejsza publikacja jest poświęcona problematyce zwalczania „dopalaczy” za
pomocą przepisów prawa karnego. W związku z przygotowywanymi nowelizacjami
przepisów konieczne jest poddanie projektowanych zmian analizie. Zasadniczo należy
zgodzić się z potrzebą wprowadzenia odpowiedzialności karnej za posiadanie i wprowadzanie do obrotu „dopalaczy”, choć wydaje się, że przedstawione projekty nie rozwiązują wszystkich zdiagnozowanych już problemów.
Słowa kluczowe: odpowiedzialność karna, dopalacze, narkomania

Na wstępie należy – w nawiązaniu do tytułu niniejszego opracowania
– poczynić istotne zastrzeżenie, a mianowicie, że rozważania dotyczyć będą
zwalczania tzw. dopalaczy poprzez prawnokarne normy zamieszczone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Przedmiotem szkicu nie będą zatem kwestie
związane ze zwalczaniem tzw. dopalaczy przepisami kodeksu karnego (w szczególności art. 165 k.k.1) czy innych ustaw.
* dr Mariusz Nawrocki, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, adres
e-mail: mariusz.nawrocki@usz.edu.pl
1
W tym względzie zob. postanowienie SN z dnia 31 maja 2017 r., I KZP 5/17
(OSNKW 2017/7/40, OSP 2017/11/115, Biul. SN 2017/7/7, LEX nr 2295106) z glosą B. Gadeckiego („Orzecznictwo Sądów Polskich” 2017, nr 11, s. 137–143); D. Zając, Karalność obrotu dopalaczami w świetle art. 165 k.k. (analiza dogmatyczna), „Czasopismo Prawa Karnego
i Nauk Penalnych” 2017, z. 1 (preprint; dostęp 28.02.2018).
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Problem zwalczania tzw. dopalaczy istnieje w przestrzeni prawnej od blisko
7 lat, tj. od 1 stycznia 2011 roku, kiedy to weszły w życie znowelizowane przepisy
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii2. Przyjęte ówcześnie rozwiązania miały być
odpowiedzią na zjawisko dynamicznego rozwoju sklepów oferujących substancje
psychoaktywne, pozostające poza kontrolą prawną. Zażywanie tych substancji
w krótkim czasie doprowadziło do setek zatruć na terenie całego kraju, głównie
wśród młodzieży. Niestety odnotowano również zatrucia śmiertelne. Substancje
te z biegiem czasu zaczęto określać mianem „dopalaczy”, zaś na gruncie ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii zostały one ujęte w ramy „środków zastępczych”.
Przypomnijmy, że przedmiotowa ustawa wprowadziła zakaz wytwarzania
i wprowadzania do obrotu środków zastępczych, obwarowany administracyjną karą
pieniężną w wysokości od 20 000 zł do 1 000 000 zł za jego złamanie, możliwość
wstrzymania wytwarzania lub wprowadzania do obrotu produktu podejrzanego
o to, że jest środkiem zastępczym, jak również możliwość nakazania wycofania
go z obrotu na czas niezbędny do przeprowadzenia badań. Podejmowanie decyzji
w tym zakresie powierzono właściwym państwowym inspektorom sanitarnym.
Choć udało się w dużym stopniu ograniczyć powszechną sprzedaż tzw. dopalaczy w sklepach stacjonarnych, to handel nimi przeniósł się do Internetu oraz tzw.
szarej strefy3. Skala problemu jednak nie zmalała, o czym może świadczyć stale
utrzymująca się liczba zatruć tzw. dopalaczami. Pokazuje to zarazem, że zainteresowanie tego rodzaju substancjami nie słabnie, a wręcz wzrasta. Dzieje się tak
m.in. dlatego, że ich posiadanie de lege lata – w przeciwieństwie do klasycznie
pojmowanych narkotyków – nie jest przez prawo zabronione. Widać tutaj prosty schemat – skoro posiadanie tzw. dopalaczy nie jest zakazane i nie wiąże się
z negatywnymi konsekwencjami natury prawnej, a poprzez ich zażywanie można
osiągnąć efekt podobny do tego, jaki daje zażycie narkotyku, to tym samym stają
się one „atrakcyjniejsze” od klasycznie pojmowanych środków odurzających i substancji psychotropowych4.
Chodzi tutaj o nowelizację wprowadzoną ustawą z dnia 8 października 2010 roku
o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U. nr 213, poz. 1396).
2

3

M. Rewera, Wprowadzenie, w: Wokół dopalaczy, red. M. Rewera, Warszawa 2014, s. 9.

W literaturze wskazuje się, że do motywów zażywania „dopalaczy” zalicza się również
dostępność (zakupy głównie przez Internet), akceptowaną cenę, brak szybkich testów przesiewowych do potwierdzenia ich przyjęcia czy preferencje użytkowników dotyczące konkretnych
właściwości farmakologicznych – zob. E. Pieprzyca, R. Skowronek, Cz. Chowaniec, Problemy
analityczne i interpretacyjne związane z diagnostyką zatruć „dopalaczami”, „Prokuratura i Prawo”
2018, nr 3, s. 118.
4
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Choć mogłoby się wydawać, że tzw. dopalacze – z uwagi na nieobjęcie zakazem karnym – nie stanowią zagrożenia i tym samym czyny z ich udziałem nie
niosą jakiejkolwiek społecznej szkodliwości, to z przyczyn oczywistych wniosek taki jest nie do zaakceptowania. Jak już podkreślono wcześniej, od kilku lat
zainteresowanie tymi substancjami nie słabnie, co przekłada się na stały poziom
zatruć nimi. Zmusiło to ustawodawcę do podjęcia kolejnego trudu nowelizacji
przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Efektem prac legislacyjnych
była ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw5, której przepisy weszły w życie
z dniem 1 lipca 2015 roku. Co warte podkreślenia, również ta ustawa nie wprowadziła żadnej formy penalizacji posiadania czy innych czynności wykonawczych, których przedmiotem są tzw. dopalacze. Zadaniem nowych przepisów
było przede wszystkim usprawnienie administracyjnej procedury wycofywania
z obrotu niebezpiecznych dla życia i zdrowia substancji, umożliwienie organom
służby celnej egzekwowania zakazu ich przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objęcie kontrolą ustawową 114 nowych substancji, które oferowane
były w sklepach z „dopalaczami”6.
Czas pokazał, że podejmowane do tej pory działania nie przyniosły pożądanych efektów. Zjawisko wprowadzania tzw. dopalaczy oraz obrotu nimi nie słabnie, nie spada liczba zatruć i nie zmniejsza się zainteresowanie tymi środkami
wśród młodzieży. Jedynym pozytywnym aspektem dotychczasowych działań jest
towarzysząca im – w mniejszym lub większym stopniu – akcja informacyjna,
której istota sprowadza się do ukazywania zagrożeń, jakie wiążą się z zażywaniem tzw. dopalaczy.
Brak zakładanych efektów wiązanych z dotychczasowymi zmianami normatywnymi na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zmusza do postawienia co najmniej dwóch pytań: „dlaczego tak się stało?” oraz „co zrobić, aby
zmienić ten stan rzeczy?”.
5

Dz.U. poz. 875.

Zob. uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii autorstwa Ministra Zdrowia, numer UD310 z Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady
Ministrów, zamieszczony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji: http://legislacja.
rcl.gov.pl/projekt/12305303 (dostęp 12.05.2018; sam projekt jest oznaczony datą 12.04.2018 r.).
W odniesieniu do pojęcia „dopalacz” należy mieć na uwadze, że ma ono wielorakie znaczenie i nie
ogranicza się tylko do środka podobnego do narkotyku. Jako „dopalacz” bywają wymieniane m.in.:
napoje energetyczne, napoje izotoniczne, tabletki „no sleep”, tabletki na bazie tauryny czy L-karnityny, leki na bazie efedryny i jej pochodnych, sterydy czy typowe paranarkotyki – zob. J. Korczak,
Próba definicji i klasyfikacji dopalaczy, w: Wokół dopalaczy..., s. 52–65.
6
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Wydaje się, że na pierwsze pytanie można dość łatwo udzielić odpowiedzi. Po pierwsze, nie trzeba nikogo szczególnie przekonywać, że sama zmiana
przepisów prawnych nie jest żadnym panaceum7. Gdyby tak miało być, to każde
kolejne zaostrzenie ustawowych granic wymiaru kary, poprzez realizację funkcji
sprawiedliwościowej (tutaj – „odstraszającej”) prawa karnego, powinno nieść ze
sobą zmniejszenie liczby popełnianych przestępstw. O tym, że ten mechanizm
tak nie działa, przekonują stale pracujące wydziały karne sądów powszechnych.
Po drugie, zmiana stanu prawnego, by była skuteczna, musi być istotnie przemyślana, tj. musi wprowadzać mechanizmy realnie wpływające na postawy podmiotów prawu podległe. Zmiana stanu prawnego stanie się bowiem skuteczna
dopiero wtedy, kiedy odpowiednie instytucje – wyposażone w niezbędne kompetencje – będą posiadały określone środki i metody do zwalczania negatywnie
postrzeganego przez państwo zjawiska.
Udzielenie odpowiedzi na drugie pytanie jest zdecydowanie trudniejsze,
albowiem wymaga postawienia bardzo precyzyjnej diagnozy problemu, który
chce się rozwiązać poprzez zmianę stanu prawnego. Jak bowiem wskazano
wyżej, jest to warunek skuteczności wprowadzanych zmian normatywnych.
Wydaje się, że perspektywa przeszło 7 lat walki ze zjawiskiem tzw. dopalaczy
na drodze przyjmowanych zmian prawnych pozwala na dokonywanie pewnych
podsumowań i wyciągania wniosków. Dość dobrze obrazuje to projektodawca,
który w uzasadnieniu najnowszego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wskazuje, że „rozpatrując skuteczność podejmowanych
dotychczas działań, w tym rozpowszechnienie oraz dostępność tzw. »dopalaczy«, jak również liczbę zatruć, która utrzymuje się na poziomie ok. 300 zatruć
miesięcznie, przeniesienie się sprzedaży tych substancji do formy nieoficjalnej,
koniecznym jest przyjęcie nowego podejścia do tego niebezpiecznego zjawiska.
Dynamiczny rozwój wprowadzania do obrotu środków zastępczych oraz nowych
substancji psychoaktywnych sprawił, że dotychczasowe przepisy, które kwestię
odpowiedzialności za czyny zabronione w zakresie wytwarzania i wprowadzania
do obrotu tych substancji sytuują na poziomie administracyjnym, nie spełniają
założonego celu. Mając na uwadze określoność wykazu nowych substancji psy7
W odniesieniu do tytułowej problematyki M. Klinowski zauważa, że „Nie tylko praktyka działania polskiego wymiaru sprawiedliwości, ale również doświadczenia innych krajów, stosujących do niedawna podobne strategie walki z przestępczością narkotykową, nie pozostawiają
złudzeń – penalizacja posiadania narkotyków nigdzie nie stała się remedium na problem przestępczości narkotykowej” – M. Klinowski, Karalne posiadanie narkotyków w orzecznictwie Sądu
Najwyższego, „Państwo i Prawo” 2010, z. 7, s. 34.
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choaktywnych, jak również prace Zespołu do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla
zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych, w ramach pracy którego oceniono 42 substancje, właściwym jest aby
nowe substancje psychoaktywne traktować analogicznie jak środki odurzające
i substancje psychotropowe. A zatem czyny zabronione względem tych substancji powinny wiązać się z zastosowaniem odpowiedzialności karnej”8.
Co warte podkreślenia, aktualnie procedowane są dwa projekty ustaw
o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i oba zawierają rozwiązania
polegające na modyfikacji przepisów karnych. Prace nad tymi projektami przebiegają równolegle.
Pierwszy z dokumentów ma charakter projektu poselskiego i funkcjonuje
w pracach legislacyjnych jako druk sejmowy nr 1890 VIII kadencji Sejmu.
Głównym założeniem tego projektu jest uchylenie przepisu, który przewiduje
karę pieniężną wymierzaną decyzją państwowego inspektora sanitarnego za
wytwarzanie lub wprowadzenie do obrotu środka zastępczego lub nowej substancji psychoaktywnej (art. 52a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii) oraz wprowadzenie odpowiedzialności karnej w odniesieniu do tzw. dopalaczy w zakresie
tych samych czynności wykonawczych, które w obecnym stanie prawnym podlegają już odpowiedzialności karnej w odniesieniu do środków odurzających
i substancji psychoaktywnych.
Drugi projekt jest autorstwa Ministra Zdrowia i znajduje się w wykazie
prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów na stronie internetowej
Rządowego Centrum Legislacji pod numerem UD310. Zaproponowane w tym
projekcie zmiany mają zasadniczo na celu objęcie nowych substancji psychoaktywnych kontrolą analogiczną jak środki odurzające i substancje psychotropowe
oraz pozostawienie odpowiedzialności administracyjnej w zakresie środków
zastępczych.
W szczegółach projekt ten prezentuje się dość interesująco. Jest on efektem
prac powołanego przez Ministra Zdrowia Zespołu do spraw opracowania nowych
rozwiązań legislacyjnych mających na celu przeciwdziałanie używaniu środków
zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych9. Lektura zapisów tego projektu pozwala na wniosek, że ma on charakter kompleksowego (całościowego)
8

Zob. uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii...

W skład tego Zespołu weszli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Główny Inspektor Sanitarny oraz przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości, Ministra Rozwoju i Finansów,
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
9
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rozwiązania normatywnego, albowiem poza wprowadzeniem odpowiedzialności karnej w odniesieniu do tzw. dopalaczy przewiduje wiele różnych instytucji
usprawniających administracyjne zwalczanie wprowadzania do obrotu i obrót
tzw. dopalaczami. Istotną zmianą ma być m.in. przeniesienie wykazów środków odurzających oraz substancji psychotropowych z załączników do ustawy
do rozporządzenia. Ma to umożliwić skuteczniejszą oraz szybszą ochronę
społeczeństwa przed narkotykami, jak również przyspieszyć reakcję państwa
na pojawianie się ich nowych rodzajów. Wszak proces nowelizacji rozporządzenia jest prostszy, a tym samym szybszy niż proces legislacyjny nad zmianą
ustawy. Warta uwagi jest również propozycja zmiany definicji „nowej substancji
psychoaktywnej” przez doprecyzowanie, że zostanie ona określona w wykazie
wydanym na podstawie projektowanego art. 44f ustawy, analogicznie jak pozostałe substancje objęte kontrolą, tj. środki odurzające oraz substancje psychotropowe. Wobec zastosowania względem nowych substancji psychoaktywnych
przepisów karnych, zmianie ulec musiała również definicja środka zastępczego.
Ma ona brzmieć następująco: „produkt zawierający substancję o działaniu na
ośrodkowy układ nerwowy, który może być użyty w takich samych celach jak
środek odurzający, substancja psychotropowa lub nowa substancja psychoaktywna, których wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie jest regulowane na
podstawie przepisów odrębnych; do środków zastępczych nie stosuje się przepisów o ogólnym bezpieczeństwie produktów”. Nowo zaprojektowany art. 44e
wprowadza zasadę, że substancję będącą jednocześnie środkiem odurzającym
lub substancją psychotropową i nową substancją psychoaktywną uznaje się za
środek odurzający albo substancję psychotropową. Nowe brzmienie przepisu
art. 52a ustawy wprowadza zasadę objęcia karami pieniężnymi tylko środków
zastępczych. Czyny, których przedmiotem wykonawczym będą nowe substancje
psychoaktywne (przede wszystkim przywóz, wywóz, przewóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie lub wewnątrzwspólnotowa dostawa), zostaną objęte odpowiedzialnością karną.
Z perspektywy tytułowej najistotniejsze znaczenie ma nowo zaprojektowany przepis art. 62b, który w ust. 1 zakłada penalizację posiadania na własny
użytek nowej substancji psychoaktywnej, zaś w ust. 2 wprowadza typ kwalifikowany z uwagi na znaczną ilość tej substancji. Z kolei nowo zaprojektowany przepis art. 62b ust. 3 ma wprowadzić możliwość umorzenia postępowania również
przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli
orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności
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popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości, a przedmiotem
czynu jest nowa substancja psychoaktywna w ilości nieznacznej, przeznaczonej
na własny użytek sprawcy. Jak wskazuje się w uzasadnieniu projektu, „Zasadniczym celem projektowanej ustawy jest objęcie przepisami karnymi przede
wszystkim czynów związanych z dystrybucją tych substancji i stworzenie instrumentów prawnych umożlwiających odpowiedzialność osób z nią związanych.
W przypadku, gdy przedmiotem czynu byłaby nieznaczna ilość nowej substancji
psychoaktywnej, przeznaczona na własny użytek, z uwagi na określone okoliczności możliwe będzie umorzenie postępowania”10.
Spoglądając na oba projekty, nie sposób nie zauważyć, że istotnie się między sobą różnią. Projekt poselski, choć zasługuje na uznanie za próbę rozwiązania problemu dostępności tzw. dopalaczy, nie jest w stanie odwrócić obecnej
tendencji, tj. stałego zainteresowania tymi substancjami, w szczególności pośród
młodzieży. Projekt ten ma wymiar jedynie jednopłaszczyznowy. Ogranicza się
bowiem do wprowadzenia odpowiedzialności karnej w odniesieniu do tzw. dopalaczy (mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia) w zakresie tych
samych czynności wykonawczych, które w obecnym stanie prawnym podlegają
już odpowiedzialności karnej w odniesieniu do środków odurzających i substancji
psychoaktywnych. Jednocześnie zamysłem projektodawców jest uchylenie odpowiedzialności o charakterze administracyjnym, tj. kary pieniężnej wymierzanej
decyzją państwowego inspektora sanitarnego za wytwarzanie lub wprowadzenie do obrotu środka zastępczego lub nowej substancji psychoaktywnej (art. 52a
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii). Wydaje się, że współcześnie nikt nie
powinien mieć już wątpliwości, iż sam fakt penalizacji określonych zachowań
nie jest sposobem, który eliminuje dany problem. Gdyby tak było, przepisy karne
właściwie nie byłyby już potrzebne. Lata ich obowiązywania powinny bowiem
spowodować albo likwidację zjawiska przestępczości, albo przynajmniej jego
istotne zminimalizowanie. Niestety statystyki kryminalne pokazują zdecydowanie inny obraz (skali) przestępczości w kraju i na świecie.
Nie można również nie dostrzec, że poselski projekt nowelizacji ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii nie tylko nie rozwiązuje narosłych problemów,
ale w istocie w pewnej mierze je generuje. Wszak w nowo zaprojektowanych
przepisach, przewidujących penalizację obrotu lub posiadania tzw. dopalaczy,
ograniczono tę odpowiedzialność karną do sytuacji, gdy tzw. dopalacze będą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia. Z problemem tego rodzaju – na gruncie
10
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przepisu art. 165 § 1 pkt 2 k.k. – zmierzył się już Sąd Najwyższy11 oraz przedstawiciele nauki12, nie dając jednak wyraźnej odpowiedzi, kiedy mamy do czynienia z taką właśnie sytuacją. Zatem wprowadzenie do ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii znamion, których zakres nie został wyraźnie określony i które sprawiają tak poważne problemy interpretacyjne (o czym szerzej w uzasadnieniu ww.
judykatu oraz poglądach doktryny), nie może stanowić rozwiązania optymalnego
z punktu widzenia zasad legislacji, jak również nie może uchodzić za rozwiązanie
stosowalne w praktyce, a przecież temu właśnie miały służyć projektowane przepisy. Tym samym nie sposób odmówić racji Radzie Ministrów, gdy wskazuje, że
„Analiza projektu uprawnia także do tezy, że projekt może być obarczony luką
prawną. Mianowicie wydaje się, że środek zastępczy, który będzie miał w swoim
składzie nową substancję psychoaktywną, ale niestwarzającą zagrożenia dla
życia i zdrowia, nie będzie w ogóle objęty penalizacją przez przepisy karne projektu. Taka konstatacja wynika z faktu, że zgodnie z projektowanymi przepisami,
penalizacji nie podlega substancja niestwarzająca zagrożenia dla życia i zdrowia.
Z uwagi na powyższe zasadnym jest postawienie pytania o rzeczywiste intencje projektodawców, tj. czy ich zamiarem była penalizacja handlu i posiadania
wszystkich środków zastępczych niezależnie od stwarzanego zagrożenia dla
życia i zdrowia, czy jednak zamiarem była penalizacja handlu i posiadania tylko
tych środków zastępczych, które zawierają substancje stwarzające zagrożenie dla
życia i zdrowia. Przyjęcie pierwszego założenia implikuje tezę o braku uzasadnienia dla karalności obrotu nowymi substancjami psychoaktywnymi w zależności od takiego zagrożenia. Przyjęcie drugiej tezy oznaczać zaś musi lukę prawną
w projekcie, albowiem handel dopalaczami mającymi działanie odurzające (działającymi na ośrodkowy układ nerwowy), lecz niestwarzającymi zagrożenia dla
życia i zdrowia, nie będzie penalizowany. Co przy tym najważniejsze, z uwagi
na projektowane uchylenie art. 52a ustawy (kara administracyjna), handel taki
nie tylko, że nie będzie objęty kryminalizacją, ale również nie będzie podlegał
sankcji administracyjnej. W rezultacie projekt, zamiast zmierzać do skutecznego
ograniczenia obrotu i posiadania dopalaczami, w istocie zmierzać może do legalizacji handlu takimi środkami”13.
11

Postanowienie SN z dnia 31 maja 2017 r., I KZP 5/17, OSNKW 2017/7/40, LEX nr 2295106.

B. Gadecki, Glosa do postanowienia SN z dnia 31 maja 2017 r., I KZP 5/17, „Orzecznictwo Sądów Polskich 2017, nr 11, s. 137–143; D. Zając, op. cit.
12

13
Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druk nr 1890), s. 5–6, www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1890 (dostęp
12.03.2018).
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Wydaje się, że problemów tego rodzaju nie generuje projekt ministerialny.
Może on bowiem uchodzić za kompleksowy, gdyż – poza wprowadzeniem
inaczej ukształtowanej odpowiedzialności karnej – przewiduje również szereg
innych rozwiązań, w tym przede wszystkim zmiany w słowniczku oraz przeniesienie wykazów środków odurzających i substancji psychoaktywnych z załącznika do ustawy do rozporządzeń wykonawczych. Projektowana nowelizacja
wprowadza również zasadę, że karami pieniężnymi, o których mowa w art. 52a,
objęte będą tylko środki zastępcze. Natomiast nowe substancje psychoaktywne
będą podlegały odpowiedzialności karnej. Projekt ten ma zatem na celu poprawę
dotychczasowych rozwiązań, uzupełniając je nowymi konstrukcjami.
Projekt ministerialny przewiduje istotną przebudowę definicji „środka
zastępczego”. Przypomnijmy, że zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 4 pkt
27 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii14, środkiem zastępczym jest „produkt zawierający co najmniej jedną nową substancję psychoaktywną lub inną substancję o podobnym działaniu na ośrodkowy
układ nerwowy, który może być użyty zamiast środka odurzającego lub substancji psychotropowej lub w takich samych celach jak środek odurzający lub
substancja psychotropowa, których wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie
jest regulowane na podstawie przepisów odrębnych; do środków zastępczych
nie stosuje się przepisów o ogólnym bezpieczeństwie produktów”. Nowo zaprojektowana definicja „środka zastępczego”, której treść przywołano już wcześniej, jest zakresowo szersza od definicji obecnej. Wszak projekt zakłada, że
środkiem zastępczym ma być produkt zawierający substancję o działaniu na
ośrodkowy układ nerwowy, który może być użyty w takich samych celach jak
środek odurzający, substancja psychotropowa lub nowa substancja psychoaktywna, który zarazem nie musi być nową substancją psychoaktywną lub inną
substancją o podobnym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy. Rozwiązanie
tego rodzaju należy uznać za krok w dobrym kierunku, albowiem w ten sposób
projektodawcy omijają problem nieprecyzyjności definicji „nowej substancji
psychoaktywnej”, a tym bardziej dokonywania trudnych i żmudnych porównań
z inną substancją o podobnym działaniu (do działania nowej substancji psychoaktywnej) na ośrodkowy układ nerwowy. Co warte podkreślenia, stosowanie
odesłań w ramach definicji legalnych, choć nie jest sprzeczne z zasadami techniki prawodawczej, nie jest wskazane, bo kłóci się z podstawowym założeniem
definiowania, tj. podawania precyzyjnego znaczenia danego sformułowania
14

Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 783 z późn. zm.
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(definicja w ujęciu nominalnym) lub jasnej charakterystyki opisywanego przedmiotu (definicja w ujęciu realnym)15.
Jednym z istotniejszych rozwiązań zaproponowanych przez Ministerstwo Zdrowia jest przeniesienie wykazów środków odurzających i substancji
psychotropowych do rozporządzenia, bowiem zgodnie z nowo zaprojektowanym art. 44f, minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze
rozporządzenia:
1. wykaz substancji psychotropowych z podziałem na grupy, o których mowa
w art. 32,
2. wykaz środków odurzających z podziałem na grupy, o których mowa w art. 31,
oraz ze wskazaniem środków odurzających grupy IV-N dopuszczonych do
stosowania w lecznictwie zwierząt zgodnie z art. 33 ust. 2,
3. wykaz nowych substancji psychoaktywnych,
uwzględniając wpływ tych substancji na zdrowie lub życie ludzi lub możliwość
spowodowania szkód społecznych, mając na uwadze ocenę i treść rekomendacji Zespołu oraz konieczność działań ochronnych podejmowanych wobec
zwierząt dzikich.
Takie rozwiązanie jest obecnie przewidziane przez art. 44b ust. 2 ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii tylko w odniesieniu do nowych substancji psychoaktywnych16. Skoro projekt – w nowym art. 44e – przewiduje, że substancję
będącą jednocześnie środkiem odurzającym lub substancją psychotropową i nową
substancją psychoaktywną uznaje się za środek odurzający albo substancję psychotropową, to jako konsekwentne jawi się analogiczne ich traktowania na gruncie całej ustawy, w tym w zakresie tworzenia wykazów oraz ich umieszczenia
w rozporządzeniu wykonawczym, a nie w ustawie. Rozwiązanie tego rodzaju jest
niezwykle praktyczne, bo istotnie – z uwagi na różnice w trybie zmiany ustawy
i rozporządzenia – przyspiesza umieszczenie nowej substancji czy środka w ministerialnym wykazie, co właściwie eliminuje je z obrotu, a tym samym uniemożliwia tworzenie na ich bazie jakichkolwiek „produktów” i ich wprowadzanie na
Zob. M. Nawrocki, Nowelizacje przepisu artykułu 115 K.K. – między stabilnością a zmiennością definicji legalnych w prawie karnym, w: Między stabilnością a zmiennością prawa karnego.
Dylematy ustawodawcy, red. W. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka, Olsztyn 2017, s. 259–260. Zob.
również idem, Definicje legalne w kodeksie karnym, „Państwo i Prawo” 2017, z. 9, s. 89–101.
15

16
Prezentowane rozwiązanie legislacyjne ma krótką historię, gdyż zostało wprowadzone
ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i niektórych
innych ustawy (Dz.U. z 2015 r., poz. 875) i obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Trudno zatem na ten
moment wyciągać dalej idące wnioski odnośnie do jego skuteczności oraz wszystkich pozytywów
i negatywów, jakie niesie jego funkcjonowanie w porządku prawnym.
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rynek17. Rozwiązanie to ma również dość poważne mankamenty. Po pierwsze,
pojawia się pytanie, czy przeniesienie wykazów środków odurzających i substancji
psychotropowych do rozporządzenia wykonawczego nie narusza zakazu nullum
crimen sine lege scripta, jako że określenie (doprecyzowanie) przynajmniej części
znamion czynów zabronionych, których przedmiotem czynności wykonawczej są
ww. środki i substancje, odbywa się nie w ustawie, ale właśnie w akcie podustawowym, jakim jest rozporządzenie wykonawcze. Powoduje to w konsekwencji,
że zakaz karny nie jest w pełni określony przez ustawodawcę, który z założenia
jest predystynowany do stanowienia powszechnie obowiązującego prawa, ale jest
ono (współ)tworzone przez ministra, a więc przedstawiciela egzekutywy – z założenia władzy stosującej przepisy prawa18. Po drugie, można postawić pytanie, czy
zakres przedmiotowy rozporządzenia i tym samym kompetencje ministra właściwego do spraw zdrowia nie zostały określone nazbyt szeroko. Zgodnie bowiem
z projektowanym przepisem, minister ma określić wykaz środków odurzających,
substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, uwzględniając wpływ tych substancji na zdrowie lub życie ludzi lub możliwość spowodowania szkód społecznych. Może się tutaj pojawić zarzut naruszenia zakazu nullum
crimen sine lege certa ze względu na niedookreśloność sformułowania „szkody
społeczne”, które może rodzić wątpliwości interpretacyjne19.
Stając w obronie zaprezentowanego rozwiązania, wskazać należy, że
w nauce prawa karnego nie wyklucza się doprecyzowania ustawowego zakazu
karnego w drodze rozporządzenia20. Taka formuła występuje pod nazwą „przePrzyspieszenie wprowadzania nowych środków i substancji na wykazy jest konieczne.
Jak bowiem wskazuje się w literaturze, nowe dopalacze pojawiające się na rynku mają coraz bardziej złożony skład i występują głównie jako analogi znanych już substancji. Mogą więc być bardziej toksyczne od swoich poprzedników, a tym samym bardziej niebezpieczne – zob. M. Rewera,
Zjawisko psychoaktywnych środków zastępczych jako przedmiot zainteresowania pracy socjalnej,
Stalowa Wola 2016, s. 162–163.
17

Zob. K. Tkaczyk-Rymanowska, Problem tzw. dopalaczy i nowych narkotyków w świetle
zmian normatywnych do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, „Prokuratura i Prawo” 2016, nr 9,
s. 143–144.
18

19

Ibidem, s. 142–143.

„(...) sprecyzowanie blankietowo ujętego w przepisie rangi ustawowej znamienia typu
czynu zabronionego pod groźbą kary przepisem rangi podustawowej, pełniącym wówczas funkcję przepisu uadekwatniającego treściowo znaczenie precyzowanego znamienia, należy uznać za
dopuszczalne. Jest ono bowiem uzasadnione względami pragmatyczno-funkcjonalnymi. Zgoda na
wskazane odesłania do przepisów rangi podustawowej powoduje, iż w prawie karnym nie obowiązuje zasada zupełności źródeł prawa karnego w zakresie jednoznacznego, tj. w pełni precyzyjnego, określania w nich znamion typu czynu zabronionego pod groźbą kary. Obowiązuje w nim
natomiast zasada wyłączności wskazanych źródeł odnośnie do zrębowego wysłowiania w nich
20

70

Mariusz Nawrocki

pisu blankietowego” i jest konstytucyjnie dopuszczalna. Jak bowiem wskazał
Trybunał Konstytucyjny: „Nie podlega dyskusji, że obowiązująca Konstytucja nie
wyklucza stanowienia przepisów represyjnych, które określając czyn zabroniony
odsyłają do aktów podustawowych w celu dookreślenia znamion ustawowych”21.
Warto mieć na uwadze, że przeniesienie ww. wykazów z ustawy do rozporządzenia wiąże się również ze zmianą modelu definiowania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych. Jak
bowiem wskazuje się w literaturze, w porządkach prawnych można spotkać się
z trzema takimi modelami:
4. Model oparty na prawie indywidualnym – polega na wpisywaniu do aktów
normatywnych konkretnych, pojedynczych substancji, które mają dokładnie
zdefiniowaną strukturę chemiczną. Ich dodawanie do aktów prawnych odbywa się w drodze tradycyjnych procesów legislacyjnych22.
5. Model (system) analogowy – polega na wskazywaniu substancji podobnej do
kontrolowanej, pierwotnej substancji z uwagi na strukturę chemiczną. Wymaga podobieństwa w działaniu farmakologicznym (chemicznym). Jeśli taka
substancja powoduje efekt podobny do tych, jakie wywołuje substancja kontrolowana, to taki związek także jest obejmowany kontrolą23.
6. Model (system) generyczny (rodzajowy) – przewiduje objęcie kontrolą nie
tylko konkretnej substancji, ale szerszej grupy substancji opartych na tym
samym szkielecie węglowym, w którym jedynie jakiś podstawnik został podmieniony. Każda substancja oparta na takim szkielecie, będzie „automatycznie” substancją kontrolowaną24.
norm prawnokarnych. Przepisem zrębowo i (w konsekwencji) centralnie wysłowiającym normę
prawnokarną może być wyłącznie przepis rangi ustawowej, zaś przepis rangi podustawowej może
co najwyżej pełnić rolę przepisu uzupełniającego i uadekwatniającego treściowo – a więc przepisu
jedynie precyzującego sformułowania zawarte już w warstwie deskryptywnej przepisu zrębowego,
czyli kluczowego dla odtworzenia owej normy” – Ł. Pohl, Prawo karne. Wykład części ogólnej,
Warszawa 2015, s. 39.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2003 r., P 10/02, OTK-A 2003, nr 6,
poz. 62, LEX nr 80205. W uzasadnieniu tego wyroku TK obszernie odniósł się do problematyki
stosowania przepisów blankietowych w prawie represyjnym (prawie karnym i prawie wykroczeń).
21

22

K. Tkaczyk-Rymanowska, op. cit., s. 132–133.

Ibidem, s. 133. Autorka zauważa, że model ten budzi poważne wątpliwości natury konstytucyjnej z uwagi na niedostateczne dookreślenie tego, co jest objęte zakazem. Wskazuje, że odwoływanie się na zasadzie analogii do substancji „podobnej strukturalnie” czy wywołującej „podobne
efekty” jak substancja bazowa, stanowiłoby niedopuszczalną analogię na niekorzyść ewentualnego
sprawcy dokonującego obrotu tego typu substancją.
23

24

Ibidem, s. 134.
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Wydaje się, że projektowane zmiany zmierzają do spetryfikowania w polskim
porządku prawnym modelu opartym na prawie indywidualnym. Nadal bowiem
prawodawca będzie tworzył wykazy konkretnych substancji, które zamieszczone
zostaną w aktach normatywnych. Różnica sprowadza się do zmiany rodzaju tego
aktu. Nie będzie nim już ustawa, a rozporządzenie, a tym samym uprości się procedura uaktualniania tychże wykazów, albowiem prostsza jest formuła zmiany
rozporządzenia względem procedury zmiany ustawy25.
W tym miejscu, nie przesądzając, czy przyjęte w art. 44b ust. 2 ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii, jak również w nowo zaprojektowanym przepisie art. 44f tej ustawy, rozwiązanie delegujące na ministra właściwego do spraw
zdrowia kompetencję do określenia ww. wykazów i tym samym doprecyzowania
znamion typów czynów zabronionych odnoszących się do środków i substancji
zawartych w tych wykazach, jest konstytucyjne, warto mieć na uwadze, że jest
ono niezbędne do skutecznej walki ze zjawiskiem tzw. dopalaczy, a szerzej –
z przestępczością narkotykową. Warto bowiem dostrzegać cały kontekst sytuacyjny, a mianowicie, że zwalczanie tzw. dopalaczy (i szerzej – narkotyków)
nie jest problemem tylko w naszej szerokości geograficznej. Zwalczanie narkobiznesu to problem tak europejski, jak i światowy. Mając na uwadze w szczególności tę okoliczność, że tzw. dopalacze w dużej mierze uderzają w ludzi
młodych, państwo musi posiadać skuteczne środki i metody walki z tym zjawiskiem. W tym względzie ścierają się różne wartości konstytucyjne. Z jednej
strony mamy gwarancje w zakresie odpowiedzialności karnej sprawcy, z drugiej
zaś – bezpieczeństwo (życie i zdrowie) obywateli, głównie młodzieży. Obowiązkiem państwa jest znalezienie „złotego środka”, a więc takie ukształtowanie ram
prawnych, aby efektywnie (a nie tylko efektownie) zwalczać przestępczość narkotykową, nie naruszając przy tym podstawowych praw i wolności człowieka,
25
Wydaje się, że najmniej problematyczny w praktyce jest system (model) generyczny (rodzajowy). Nie wymaga on bowiem częstych aktualizacji wykazów środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych. Co warte podkreślenia, model ten
zasadza się na podobnym założeniu, jaki przyświeca producentom tzw. dopalaczy. Jak się bowiem
wskazuje w literaturze, z chemicznego punktu widzenia „dopalacze” to substancje, które najczęściej powstają poprzez modyfikację podstawowej struktury kontrolowanego narkotyku, w celu uzyskania analogu nieobjętego kontrolną prawną – zob. E. Pieprzyca, R. Skowronek, Cz. Chowaniec,
op. cit., s. 117. Tworzenie nowych „dopalaczy” polega zatem na modyfikacji dotychczasowych.
Model generyczny w swoim kształcie zakłada, że dopalaczem określonego rodzaju będzie substancja, która spełnia daną cechę główną, tj. zawiera w swojej budowie określoną podstawową
strukturę chemiczną. Ewentualne modyfikacje tej struktury (analogi) jak długo nie prowadzą do
zniekształcenia samej podstawy środka, tak długo nie powodują przekształcenia go w (rodzajowo)
inną substancję.
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któremu grozi odpowiedzialność za popełnione przestępstwo. Widząc, że proponowane rozwiązania legislacyjne zbliżają się do pogranicza między prawem
i bezprawiem, należy pamiętać, że państwu granicy tej przekraczać nie wolno.
W demokratycznym państwie prawnym nie istnieje bowiem nic gorszego aniżeli
zinstytucjonalizowane bezprawie organów władzy publicznej.
W projektowanych przepisach widać gradację odpowiedzialności, która
powiązana jest z różnym oddziaływaniem środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych na zdrowie i życie ludzi.
Zasadniczo bowiem nowe substancje psychoaktywne nie stanowią takiego zagrożenia jak „tradycyjne” narkotyki, stąd granice odpowiedzialności karnej w projekcie zmian zostały określone na niższym poziomie26. Widać to wyraźnie na
podstawie przywoływanego już nowo zaprojektowanego przepisu art. 62b ustawy,
wprowadzającego penalizację posiadania nowej substancji psychoaktywnej.
Dodać jednocześnie należy, że pozostałe przepisy dotyczące odpowiedzialności karnej w odniesieniu do nowych substancji psychoaktywnych, np. art. 58
(tzw. udzielanie narkotyku) czy art. 59 (tzw. odpłatne udzielania narkotyku) takiej
gradacji nie przewidują, zrównując tę odpowiedzialność z odpowiedzialnością
przewidzianą dla środków odurzających i substancji psychotropowych.
Warto mieć także na uwadze, że nowelizacji ma podlegać przepis art. 71 ust. 1
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, albowiem również w razie skazania osoby
uzależnionej za przestępstwo pozostające w związku z używaniem nowej substancji psychoaktywnej na karę pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono, sąd będzie miał obowiązek poddać takiego sprawcę leczeniu
lub rehabilitacji w podmiocie leczniczym w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej i oddać go pod dozór wyznaczonej osoby, instytucji lub stowarzyszenia.
Zaprezentowane propozycje zmian w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii należy poczytywać jako zmierzanie w dobrym kierunku, albowiem
zwalczanie zjawiska tzw. dopalaczy zaczyna nabierać rozpędu – stosowane są
26
Zróżnicowanie podejścia do środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych,
a tym samym różne ich potraktowanie z perspektywy odpowiedzialności prawnej, znajduje uzasadnienie w europejskich trendach legislacyjnych. Tendencja taka została bowiem zaprezentowana
we wnioskach Komisji Europejskiej, dotyczących dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady,
zmieniającej decyzję ramową Rady 2004/757/WSiSW z dnia 25 października 2004 r., ustanawiającą minimalne przepisy określające znamiona przestępstw i kar w dziedzinie nielegalnego handlu
narkotykami w odniesieniu do definicji narkotyków (wersja polskojęzyczna: www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20130618.do, dostęp 18.03.2018) oraz dotyczącym rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowych substancji psychoaktywnych (wersja polskojęzyczna: www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20130619.do, dostęp 18.03.2018).
Zob. również K. Tkaczyk-Rymanowska, op. cit., s. 138.
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coraz nowsze metody i środki, a do owej walki włączane są kolejne instytucje.
Warto mieć jednak na uwadze, że w walce z tym zjawiskiem można i wręcz
trzeba pójść o jeszcze krok dalej. Można bowiem zaproponować modyfikację
obowiązku probacyjnego, o którym mowa w art. 72 § 1 pkt 6 k.k., poprzez wyeliminowanie potrzeby uzyskania zgody skazanego na podjęcie terapii uzależnień
(art. 74 § 1 k.k. in fine) w odniesieniu do sprawców, którzy jako osoby uzależnione
dopuszczają się przestępstwa pozostającego w związku z używaniem środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej. Tak
ukształtowany obowiązek probacyjny mógłby zostać wprowadzony wprost do
kodeksu karnego, a tym samym należałoby odpowiednio zmodyfikować przepis
art. 71 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Względnie można by pozostawić
nowe brzmienie przepisu art. 71 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
w kształcie zaproponowanym przez Ministerstwo Zdrowia, wprowadzając jednocześnie przepis (do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii lub kodeksu karnego),
który znajdowałby analogiczne zastosowanie w przypadku orzekania innych kar
niż kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Nie
sposób bowiem wykluczyć, że należałoby poddać terapii uzależnień także osobę
skazaną za przestępstwo pozostające w związku z używaniem przez nią środka
odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej,
ale skazaną na karę inną niż wyżej wskazana, np. karę grzywny albo karę ograniczenia wolności, które przecież nie są obce ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Nadto przepisy części ogólnej kodeksu karnego pozwalają na modyfikowanie
kar nawet w przypadku, gdy przepisy części szczególnej k.k. albo przepisy pozakodeksowe (do których na zasadzie przewidzianej przez art. 116 k.k. stosuje się
przepisy części ogólnej k.k.) przewidują tylko karę pozbawienia wolności, np.
art. 37a k.k. Zatem w aktualnym stanie prawnym dochodzi do swoistego kuriozum, albowiem w przypadku orzeczenia kary grzywny czy kary ograniczenia
wolności nie jest możliwe objęcie sprawcy przepisem art. 71 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a przepis art. 72 § 1 pkt 6 k.k. może być stosowany
wobec sprawcy skazanego na karę ograniczenia wolności jedynie za jego zgodą
(art. 74 § 1 k.k. in fine w zw. z art. 35 § 4 k.k.), chociaż wobec takiego samego
sprawcy (z takim samym uzależnieniem), ale skazanego na karę pozbawienia
wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, sąd ma już obowiązek
poddania go przymusowemu leczeniu odwykowemu27.
27
Podkreślić bowiem należy, że przepis art. 71 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – w przeciwieństwie do art. 74 § 1 k.k. in fine – nie statuuje zgody skazanego jako elementu
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W końcu nie można tracić z pola widzenia i takiego wariantu, że w niektórych
przypadkach nieodzowne może być zastosowanie wobec sprawcy przestępstwa
z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii warunkowego umorzenia postępowania
karnego. W obecnym stanie prawnym poddanie sprawcy terapii uzależnień, w stosunku do którego sąd warunkowo umarza postępowanie karne, jest dopuszczalne
tylko za jego zgodą (art. 74 § 1 k.k. in fine w zw. z art. 67 § 4 k.k.) i pozostaje bez
jakiegokolwiek związku z jego faktycznym uzależnieniem. Jakkolwiek naczelną
zasadą leczenia odwykowego jest jego dobrowolność ze strony osoby uzależnionej, to nie można na gruncie prawa karnego pozostawiać możliwości obligatoryjnego leczenia odwykowego tylko do sytuacji, w których wobec sprawcy
orzeka się karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Wydaje się, że taki obowiązek powinien pojawić się za każdym razem, gdy
sprawca dopuszcza się przestępstwa pozostającego w związku z używaniem przez
niego środków narkotycznych. Skoro to problem narkotykowy sprawcy stanowił
(współ)przyczynę popełnionego przestępstwa, to adekwatną reakcją powinno być
jego zobowiązanie do podjęcia odpowiedniej terapii, skoro dotychczas dobrowolnie jej nie podjął i w konsekwencji dopuścił się czynu zabronionego.
Zaskakujące jest, że choć wiele miejsca poświęca się problemowi uzależnień osób młodych czy też pojedynczego bądź kilkukrotnego zażywania (eksperymentowania) przez nie zarówno narkotyków w tradycyjnym ujęciu, jak
i tzw. dopalaczy, to projektodawcy nawet w najmniejszym stopniu nie skupili
się na wprowadzeniu do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich rozwiązań analogicznych do tych, o których była mowa powyżej. Jakkolwiek ustawa
o postępowaniu w sprawach nieletnich w art. 12 w razie stwierdzenia u nieletniego nałogowego używania innych (niż alkohol) środków w celu wprowadzenia
się w stan odurzenia zezwala sądowi rodzinnemu na umieszczenie nieletniego
w szpitalu psychiatrycznym lub innym odpowiednim zakładzie leczniczym,
względnie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, to faktem jest, że – po
pierwsze – środek ten ma charakter fakultatywny, a – po drugie – nawet jeśli sąd
zdecyduje się na jego zastosowanie, to w kraju nie ma ani jednej placówki, która
może wykonać przymusowo środek orzeczony przez sąd. Wszystkie placówki
w zakresie leczenia uzależnień działają bowiem na zasadzie dobrowolności ze
strony osoby uzależnionej. Z kolei umieszczenie uzależnionego od narkotyków
koniecznego dla możliwości poddania go terapii uzależnień – zob. M. Kulik, w: Pozakodeksowe
przestępstwa przeciwko zdrowiu. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2017, uwagi do art.
71, teza 10. Zob. również wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2014 r.,
II AKa 159/14, LEX nr 1489204.
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nieletniego w szpitalu psychiatrycznym jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy poza
uzależnieniem przejawia on chorobę psychiczną lub inne zakłócenia czynności
psychicznych, które wcale nie muszą występować i bardzo często nie występują
w koniunkcji. Wydaje się zatem, że państwo polskie powinno w pierwszej kolejności zadbać o stworzenie przynajmniej kilku placówek na terenie kraju, w których nieletnich można poddawać terapii uzależnień w oparciu o orzeczenie sądu
rodzinnego. Po drugie, należałoby rozważyć zmianę przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich tak, aby w niektórych sytuacjach istniał przymus
poddania nieletnich takiej terapii, np. w połączeniu ze stosowaniem umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym czy zakładzie poprawczym,
względnie jako jeden z elementów probacyjnych warunkowego zawieszenia
umieszczenia nieletniego w zakładzie poprawczym (np. warunkowe zawieszenie
umieszczenia nieletniego w zakładzie poprawczym w połączeniu ze stosowaniem
nadzoru kuratora sądowego i terapią uzależnień, której postępy nadzorowałby
właśnie kurator, względnie terapia uzależnień w placówce zamkniętej połączona
z nadzorem tej placówki nad nieletnim).
Poczynione w niniejszym opracowaniu rozważania z jednej strony ukazują,
jak wiele w ostatnich latach czyni się, aby walka ze zjawiskiem tzw. dopalaczy była coraz bardziej skuteczna, ale jednocześnie z drugiej strony uwidaczniają jak wiele jest jeszcze do zrobienia. Dekada nieskutecznych zmagań z tzw.
dopalaczami pozwala na co najmniej jeden wniosek, a mianowicie że przyszedł
wreszcie czas, aby do walki z tym zjawiskiem włączyć normy prawa karnego.
Skoro bowiem dotychczasowe rozwiązania prawne, oparte głównie na sankcjach
administracyjnych, nie przyniosły pożądanego rezultatu, należy sięgnąć po rozwiązania bardziej represyjne i sprawdzić, czy one właśnie są w stanie skutecznie
zwalczać problem „dopalaczy”.
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Wprowadzenie
Omawiając problematykę tzw. dopalaczy1 na gruncie polskiego prawa
represyjnego2, nie sposób pozostawić na uboczu problematyki bezpieczeństwa w komunikacji. Uczestnictwo w ruchu lądowym, a także we wciąż
rozwijającym się wraz z postępem cywilizacyjnym ruchu powietrznym
oraz wodnym „użytkowników dopalaczy” częstokroć ma nieodwracalne
skutki społeczne i zdrowotne. Obniżenie zdolności percepcyjnych z powodu
zażycia środka kwalifikowanego jako tzw. dopalacz chyba w żadnej innej
dziedzinie życia nie przynosi tak obrazowych – a przy tym tak społecznie
nieakceptowalnych – rezultatów. Warto zatem ustalić, czy polskie prawo
represyjne w ujęciu teoretycznoprawnym gotowe jest stanąć do co najmniej
wyrównanej walki ze wspomnianymi zachowaniami. Słowem, czy w polskim
systemie prawnym zawarte są czyny zabronione pod groźbą kary, których
przedmiotem zainteresowania są zachowania „użytkowników dopalaczy”
podejmowane w związku z uczestnictwem w ruchu lądowym, powietrznym
czy wodnym. A jeśli odpowiedź na tak postawione pytanie jest twierdząca,
to czy obecne regulacje są dostosowane do możliwości praktyków prawa
karnego walczących w pierwszej linii z zachowaniami godzącymi w bezpieczeństwo w komunikacji.
W niniejszym opracowaniu starał się będę wykazać, że tak zasygnalizowane typy czynów zabronionych pod groźbą kary określonej w prawie karnym
lub w prawie wykroczeń są obecne w polskim systemie prawnym, a nadto, że
są zasadniczo wystarczające do walki z tzw. dopalaczami na polu ochrony bezpieczeństwa w komunikacji. Miejscami wskazywane będą jednak pojawiające
się na etapie wykładni lub stosowania prawa wątpliwości, które powinny, jak
się wydaje, doprowadzić do podjęcia działań nowelizacyjnych.
Pierwsza część pracy ogniskuje się wokół pojęcia „środka odurzającego”,
który uczyniony został jednym ze znamion norm sankcjonowanych zawartych
1
Jedynie sygnalizująco wskazać wypada, że przez tzw. dopalacze w niniejszym opracowaniu należy rozumieć tzw. środki zastępcze, w myśl ich definicji zawartej w art. 4 pkt 27 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2017 r., poz. 783 z późn. zm., dalej
jako „uPN”). Szerzej o ewolucji sposobu pojmowania tzw. dopalaczy w polskim systemie prawnym zob. K. Tkaczyk-Rymanowska, Kilka uwag na temat pojęcia środka zastępczego w aspekcie
teoretycznoprawnym, „Palestra” 2016, nr 13, s. 162 i n.
2
Przez prawo represyjne w niniejszym opracowaniu rozumieć należy prawo zawarte w kodeksie karnym oraz w kodeksie wykroczeń.
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w art. 178 § 1 k.k.3, art. 178a § 1 i 4 k.k.4, art. 179 k.k.5 i art. 180 k.k.6 Pod rozwagę poddano, czy dopuszczalne jest kwalifikowanie zachowania się sprawcy
pod wpływem dopalacza jako realizującego znamiona nakreślonych czynów
zabronionych z rozdziału XXI kodeksu karnego.
Drugą część opracowania poświęcono znaczeniu pojęcia „środka działającego podobnie do alkoholu”, który jest jednym ze znamion typów czynów
zabronionych pod groźbą określonej w prawie wykroczeń kary, a ściślej tych
zawartych w art. 86 § 2 k.w.7, art. 87 § 1 i 2 k.w.8, art. 96 § 1 pkt 3 k.w.9, a nadto
Przepis ten stanowi, że: „Skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w art.
173, art. 174 lub art. 177 znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego
o połowę, a w wypadku przestępstwa określonego w art. 177 § 2 w wysokości nie niższej niż 2 lata,
do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę”.
3

Przepisy te stanowią, że: § 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem
środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. (…) §
4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie
pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za
przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub
pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za
przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
4

5
Przepis ten stanowi, że: „Kto wbrew szczególnemu obowiązkowi dopuszcza do ruchu pojazd mechaniczny albo inny pojazd w stanie bezpośrednio zagrażającym bezpieczeństwu w ruchu
lądowym, wodnym lub powietrznym lub dopuszcza do prowadzenia pojazdu mechanicznego albo
innego pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości, będącą pod wpływem środka odurzającego lub osobę nieposiadającą wymaganych uprawnień, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2”.

Przepis ten stanowi, że: „Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, pełni czynności związane bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu
pojazdów mechanicznych, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
6

Przepis ten stanowi, że: „Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się
w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, podlega karze aresztu, ograniczenia
wolności albo grzywny”.
7

8
Przepisy te stanowią, że: „§ 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie
działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych. (…) § 2. Kto, znajdując się w stanie
po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie
zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni
albo karze grzywny”.
9
Przepis ten stanowi, że: „Właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który
na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu dopuszcza do prowadzenia po-
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zawartemu w art. 87 § 1a k.w.10 pojęciu „środek działający podobnie do tego,
który wprowadza w stan nietrzeźwości”. Podjęto także próbę ustalenia możliwości zakwalifikowania pod nie środka będącego dopalaczem.
W ostatniej części niniejszego tekstu zawarto rozważania dotyczące znaczenia stanu „po użyciu” określonego środka (określenia właściwego regulacjom
z kodeksu wykroczeń) oraz stanu „pod wpływem” określonego środka (określenia właściwego przede wszystkim regulacjom z kodeksu karnego), jak i wzajemnych między nimi relacji treściowych.
Warto jednocześnie podkreślić, że niniejsze opracowanie w wielu miejscach
będzie przytoczeniem już podniesionych w doktrynie lub orzecznictwie poglądów. Co przy tym istotne, wiele z nich wywiedzionych zostało w rzeczywistości
społecznej nieskażonej aż tak jak współczesna (albo nawet w ogóle nieskażonej)
problemem dopalaczy, co prowadzi do tego, że nieakcentowany przez przytaczanych autorów jest często problem tzw. dopalaczy – a analizowany jest li tylko
problem „klasycznych narkotyków”. Poglądy te jednak zachowują w znacznej
większości swą aktualność argumentacyjną także na tle przedmiotu niniejszego
opracowania. Warto wszak zauważyć, że tematyka niniejszego opracowania
dotyka znaczenia określonych znamion czynów zabronionych pod groźbą kary,
które uznać należy za znamiona regulatywne, a więc takie, które nie nadają rzeczywistości nowego znaczenia, a pozwalają jedynie na prawnie opisanie rzeczywistości, która sama przecież ewoluuje, nadając wraz z upływem lat określonym
pojęciom różne znaczenie11. I to właśnie w przeanalizowaniu możliwości walki
z tzw. dopalaczami, a zatem z pewnym novum społecznym, za pomocą norm,
które klasycznie wykorzystywane były do walki narkotykami, tkwi element
nowatorski niniejszego opracowania.
jazdu osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka podlega
karze grzywny”.
Przywołany przepis stanowi, że: „Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1”. Jak widać, przyjęcie w niniejszej pracy, że we wskazanym przepisie prawnym mowa jest o „środku działającym podobnie do
tego, który wprowadza w stan nietrzeźwości”, stanowi pewne uściślenie. Expressis verbis przepis
stanowi bowiem o „środku podobnie działającym do stanu nietrzeźwości”. Wskazane uściślenie
wiąże się z rozróżnieniem określonego stanu danej osoby (np. stanu nietrzeźwości czy stanu pod
wpływem) od środka, który do takiego stanu prowadzi. Pewna niezręczność ustawodawcy, pomijającego tak zakreślone rozróżnienie, a wynikła na tle językowej interpretacji treści art. 87 § 1a k.w.,
musiała być naprawiona w sposób, w jaki przyjęto w niniejszej pracy.
10

11
Por. S. Żółtek, Znaczenie normatywne ustawowych znamion typu czynu zabronionego.
Z zagadnień semantycznej strony zakazu karnego, Warszawa 2017, s. 294–295.
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Pojęcie „środek odurzający” na gruncie kodeksu karnego na tle tzw. dopalaczy
Rozpoczynając niniejszą część opracowania, warto przypomnieć, że problematyka środków odurzających w polskich kodeksach karnych ma swoje korzenie
w Kodeksie karnym z 1932 roku, w którym ówczesny prawodawca w art. 244
zamieścił znamię „trucizna odurzająca”12, a którego odpowiednikiem zamieszczonym w art. 161 uczyniony został w Kodeksie karnym z 1969 roku „środek odurzający”13. Choć zawarte w tych przepisach normy prawne nie dotyczyły bezpośrednio
ochrony bezpieczeństwa w komunikacji, to sposób pojmowania znamienia „trucizna odurzająca” z art. 244 k.k. z 1932 roku, jak i znamienia „środek odurzający” z art. 161 k.k. z 1969 roku jawi się jako mający wpływ – gdyż tworzący coś
na kształt pojęcia zastanego – na znaczenie obecnego współcześnie w normach
zawartych w rozdziale XXI kodeksu znamienia „środek odurzający”. Warto zatem
wskazać, że już w 1936 roku SN stwierdził (przecinając występujące wówczas wątpliwości), że znamię „trucizna odurzająca” użyte w art. 244 k.k. z 1932 roku należy
rozumieć nie tylko jako obejmujące trucizny z właściwościami odurzającymi,
lecz wszelkie środki odurzające o właściwościach trujących, to jest takie, których
działanie powoduje „stopniowy rozstrój zdrowia”. Stwierdził nadto, że przedmiotowe pojęcie obejmuje środki, których trujące właściwości są ogólnie znane lub
zostaną ustalone w drodze naukowych badań jako środki dla zdrowia szczególnie
niebezpieczne14. W sposób równie szeroki uznano, że interpretować należy znamię
środka odurzającego z art. 161 k.k. z 1969 roku – SN w uchwale z 1973 roku skonstatował wszak, że „Środkami odurzającymi w rozumieniu art. 161 k.k. są nie tylko
środki wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy z 8 I 1951 o środkach farmaceutycznych
i odurzających oraz artykułach sanitarnych (Dz.U. nr 1, poz. 4 z późn. zm.) i w rozporządzeniach wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 2 tej ustawy, lecz
także inne środki, które wywołują stan odurzenia i mogą sprowadzić ujemne skutki
dla fizycznego lub psychicznego zdrowia ludzkiego”15.
12
Przepis ten stanowił: „Kto bez upoważnienia udziela innej osobie trucizny odurzającej,
podlega karze więzienia do lat 5 lub aresztu”.

Przepis ten stanowił, że: „Kto, nie będąc do tego uprawniony, udziela innej osobie środka
odurzającego albo nakłania do zażywania takiego środka, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5”.
13

14
Wskazane orzeczenie zostało opublikowane w „Orzecznictwie Sądów Polskich” 1936,
nr 369 – podaję za S. Redo, Glosa do uchwały SN z dnia 15 lutego 1973 r., VI KZP 78/72, „Państwo
i Prawo” 1976, z. 5, s. 180.
15
Uchwała SN z 15 lutego 1973 r., sygn. VI KZP 78/72, LEX nr 18571. Zob. jednak glosy
częściowo krytyczne do tejże uchwały: S. Redo, op. cit., s. 175 i n. oraz T. Hanausek, Glosa do
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W powiązaniu z tak szerokim rozumieniem środka odurzającego wskazywano w doktrynie (już od roku 1972 r.) na potrzebę wyróżniania wśród nich tzw.
zamienników, czyli „substancji naturalnych lub syntetycznych, nie zaliczanych
do środków odurzających, które jednak w wyniku prostych zabiegów, specyficznych form przyjmowania, odpowiednich stężeń lub syntezy z innymi substancjami – wykazują właściwości identyczne lub bardzo podobne do tradycyjnych
środków odurzających”16 – substancji, które według dzisiejszego nazewnictwa
nazwalibyśmy tzw. dopalaczami (środkami zastępczymi na gruncie uPN).
W obecnym stanie prawnym o środku odurzającym jako znamieniu czynu
zabronionego ustawodawca wspomina w rozdziale XXI kodeksu karnego17. Jest
to jedno z wielu miejsc w systemie prawnym, w którym pojęcie środka odurzającego się pojawia. Najbardziej cenne z punktu widzenia niniejszego opracowania jest użycie pojęcia środka odurzającego w uPN, ustawie, w której wskazano
w art. 4 pkt 26, że środek odurzający oznacza każdą substancję pochodzenia
naturalnego lub syntetycznego działającą na ośrodkowy układ nerwowy, określoną w wykazie środków odurzających stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy
(uPN) – wprowadzając tym samym definicję ustawową przedmiotowego określenia. Na tym tle istotne jest ustalenie, jakie znaczenie należy współcześnie nadać
określeniu „środek odurzający”, które pojawia się w kodeksie karnym.
Artur Tomasz Olszewski wyróżnił18 w tym zakresie trzy podejścia w doktrynie prawa karnego: 1) obejmujące wyłącznie środki wymienione w załączniku
nr 1 do uPN zgodnie z art. 4 pkt 26 tejże ustawy (rozumienie środka odurzającego sensu stricto)19; 2) obejmujące substancję psychotropową oraz środek
Uchwały Składu siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 15 lutego 1973 r., VI KZP
78/72, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 1974, nr 7–8, s. 351 i n.
16
Por. T. Hanausek, op. cit., s. 352 oraz T. Hanausek, W. Wisłocka, Czynnik motywacyjny
jako przyczyna współczesnej narkomanii, „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii” 1972,
nr 1, s. 21.
17
Nie jest to jedyne miejsce w kodeksie karnym, w którym ustawodawca odsyła do pojęcia
środka odurzającego (zob. art. 42 § 2 i 3 k.k., art. 47 § 3 k.k., art. 72 § 1 pkt 5 k.k., art. 93c pkt 5 k.k.
i art. 93f § 2 k.k.), jednak jedyne, w którym ustawodawca zawarł normy sankcjonowane znamienne
przedmiotowym określeniem.

Zob. A.T. Olszewski, Glosa do uchwały SN z dnia 27 lutego 2007 r., I KZP 36/06, „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 12, s. 154.
18

19
Za taką optyką w doktrynie stanęli m.in: K. Buchała, w: Kodeks karny. Część szczególna.
Komentarz, Tom 2, red. A. Zoll, Kraków 1999, s. 405; idem, Zbiegnięcie kierującego pojazdem
mechanicznym z miejsca zdarzenia, w: Rozważania o prawie karnym. Księga pamiątkowa z okazji
siedemdziesięciolecia urodzin profesora Aleksandra Ratajczaka, red. A.J. Szwarc, Poznań 1999,
s. 48; O. Górniok, w: Kodeks karny. Komentarz. Tom III, red. O. Górniok, S. Hoc, S.M. Przyjemski,
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odurzający zdefiniowany w uPN, a także w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków
i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie (rozumienie
środka odurzającego sensu largo)20; 3) obejmujące substancję psychotropową,
środek odurzający lub środek zastępczy określone w uPN, jak również każdą
inną substancję niewymienioną w załączniku nr 1 i 2 do ww. ustawy (np. farmaceutyki), a wywołującą zaburzenia w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego, czego konsekwencją jest obniżenie sprawności kierowania pojazdem
mechanicznym (rozumienie środka odurzającego sensu largissimo)21.
Gdańsk 1999, s. 405; M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, Odpowiedzialność karna za spowodowanie
wypadku komunikacyjnego w świetle regulacji nowego kodeksu karnego z 1997 r., „Palestra” 1999,
nr 3–4, s. 42; K. Krajewski, Pojęcie środka odurzającego na gruncie kodeksu karnego, „Państwo
i Prawo” 2003, nr 11, s. 30–42; A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2003, s. 472; A. Marek, Kodeks
karny. Komentarz, Warszawa 2006, s. 352; F. Kunze, Przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie
nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art. 178a k.k.), w: Nauka wobec współczesnych zagadnień prawa karnego w Polsce. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Aleksandrowi Tobisowi, red. B. Janiszewski, Poznań 2004, s. 155; L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa
2006, s. 241; M. Budyn-Kulik, w: Kodeks karny. Praktyczny komentarz, red. M. Mozgawa, Kraków
2006, s. 341; A.T. Olszewski, op. cit., s. 154 i n. Stanowisko to dalej określane będzie mianem wąskiego rozumienia środka odurzającego.
20
Zob. G. Bogdan, w: Kodeks karny – część szczególna. Komentarz, red. A. Zoll, Kraków
2006, s. 478. Zauważenia jednak wymaga, że G. Bogdan w tym samym dziele (s. 485) opowiedział
się za rozumieniem środka odurzającego sensu stricto, nie zachowując koherencji własnego poglądu – co zresztą zauważył A.T. Olszewski (zob. A.T. Olszewski, loc. cit.). Biorąc pod uwagę, że
zakreślone rozumienie środka odurzającego sensu largo pojawiło się w doktrynie li tylko w przywołanym miejscu, w dalszych rozważaniach stanowisko to będzie pozostawione na uboczu prowadzonych analiz. Antycypując dalsze wywody, wskazać jednak można, że nie sposób odszukać
argumentów za przyjęciem wskazanego, pośredniego, rozumienia środka odurzającego na gruncie
kodeksu karnego.

Za takim zaś rozumieniem środka odurzającego stanęli m.in.: R.A. Stefański, Prawna
ocena stanów związanych z używaniem środków odurzających w ruchu drogowym, „Prokuratura i Prawo” 1999, nr 4, s. 19–20; idem, Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu
i w komunikacji. Rozdział XX i XXI kodeksu karnego, Warszawa 2000, s. 371–372; idem, w: Kodeks
karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 117–221. Tom I, red. A. Wąsek, Warszawa 2006,
s. 598–601; idem, Środek odurzający w rozumieniu kodeksu karnego, „Paragraf na Drodze” 2007,
nr 4, s. 8 i n.; idem, w: Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Warszawa 2015, s.1015;
T. Huminiak, Stan „pod wpływem środków odurzających” i stan „po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu” u kierującego pojazdem, „Paragraf na Drodze” 2004, nr 3, s. 5–16;
A. Skowron, Jeszcze raz krytycznie o środkach działających podobnie do alkoholu, „Paragraf na
Drodze” 2004, nr 11, s. 17; M. Kala, Środki działające podobnie do alkoholu w organizmie kierowcy, „Paragraf na Drodze” 2004, nr 11, s. 41; K. Łucarz, Zakaz prowadzenia pojazdów jako środek
polityki kryminalnej, Wrocław 2005, s. 166–167; R. Góral, Kodeks karny. Praktyczny komentarz
z orzecznictwem, Warszawa 2005, s. 86; W. Kotowski, Alkohol i „środek odurzający” – wnioski de
lege ferenda, „Paragraf na Drodze” 2007, nr 6, s. 55. Stanowisko to w dalszej części opracowania
określane będzie mianem szerokiego rozumienia środka odurzającego.
21
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Przybliżając wąskie rozumienie określenia „środek odurzający” (rozumienie
sensu stricto), warto odwołać się do argumentacji przedstawionej przez K. Krajewskiego22, bowiem w sposób kompleksowy odzwierciedla ona tezy zwolenników wskazanego stanowiska. Autor ten podkreśla, że na gruncie uPN środki
odurzające, substancje psychotropowe i środki zastępcze to całkowicie odmienne
i rozłączne kategorie. Za niedopuszczalne na gruncie wskazanej ustawy uznaje
określanie pojęciem „środek odurzający” także tych substancji, które są w niej
oznaczone mianem „substancji psychotropowej” czy „środka zastępczego”23.
Analizując zaś określenie „środek odurzający”, które zawarte zostało w kodeksie
karnym, autor ten wskazuje, że należy odwołać się do definicji ustawowej „środka
odurzającego” zawartej w uPN. Definicję tę bowiem, jak twierdzi, należy traktować w sposób systemowy, czyli jako obowiązującą na gruncie całego systemu
prawnego24. Szersza interpretacja tego określenia na gruncie kodeksu karnego jest
zaś w ocenie tego autora „niewątpliwie klasycznym przykładem interpretacji rozszerzającej”, będącej przykładem wykładni celowościowej łatającej lukę w systemie prawnym25, która to wykładnia nie znajduje uzasadnienia w innych regułach
wykładni, a nadto może być traktowana jako naruszenie zakazu analogii na niekorzyść sprawcy prowadzące do rozszerzenia zakresu kryminalizacji26 i w konsekwencji do wprowadzenia niespójności systemowej27. Za niedopuszczalne według
tego konceptu wykładniczego uznać w konsekwencji należy kwalifikowanie tzw.
dopalaczy jako „środków odurzających” w rozumieniu kodeksu karnego28.
Wskazane stanowisko było przez dłuższy czas stanowiskiem dominującym w doktrynie. Sam K. Krajewski za swego oponenta (czyli za zwolennika
szerokiego rozumienia środka odurzającego) wskazuje li tylko R.A. Stefań22

K. Krajewski, op. cit., s. 30–43.

23

Ibidem, s. 31.

24

Ibidem, s. 32–33.

25

Ibidem, s. 33.

26

Ibidem.

27

Ibidem.

Podkreślając już w tym miejscu wyjątkowy puryzm (określenie za: R. Małek, Glos do
uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2007 r., I KZP 36/06, „Wojskowy Przegląd Prawniczy”
2007, nr 4, s. 97) tego poglądu, by zobrazować skutki uznania jego słuszności, wskazać można, że
forsujący taki pogląd autorzy nie uznaliby np. amfetaminy za środek odurzający określony w rozdziale XXI kodeksu karnego. Zachowanie uczestnika ruchu, godzące w bezpieczeństwo w komunikacji, pod wpływem amfetaminy, nie mogłoby zostać w konsekwencji uznane za realizujące
znamiona przestępstwa znamienne działaniem pod wpływem środka odurzającego.
28
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skiego29. Taki stan rzeczy trwał do czasu powzięcia przez Sąd Najwyższy w 2007
roku uchwały w sprawie prowadzonej za sygn. I KZP 36/06, której teza przybrała następujące brzmienie: „Pojęcie środka odurzającego w rozumieniu art.
178a k.k. obejmuje nie tylko środki odurzające wskazane w ustawie z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485), lecz również
inne substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, działające na ośrodkowy układ nerwowy, których użycie powoduje obniżenie sprawności w zakresie
kierowania pojazdem”30. W przywołanej uchwale Sąd Najwyższy podkreślił, iż
w polskim systemie prawnym określenia „środek odurzający”, „odurzenie”, „stan
odurzenia” nie są używane w sposób jednolity i nawet na gruncie kodeksu karnego
przydawane jest im różne znaczenie31. Nie sposób przy tym ustalić znaczenia określenia „środek odurzający” z art. 178a k.k.32 li tylko za pomocą językowych dyrektyw wykładni. Sąd Najwyższy spostrzegł przy tym, że wskazany przepis prawny
zawarty jest w rozdziale, który wskazuje na bezpieczeństwo w komunikacji jako
przedmiot ochrony zamieszczonych w nim typów przestępstw33. Bezpieczeństwo
29

Ibidem, s. 32–33.

Uchwała SN z 27 lutego 2007 r., sygn. I KZP 36/06, LEX nr 224613. Zob. glosy aprobujące następujących autorów: R. Małek, op. cit., s. 96–100; K. Łucarz, A. Muszyńska, „Przegląd
Sądowy”, 2008, nr 3, s. 122–130; R.A. Stefański, „Państwo i Prawo” 2007, nr 8, s. 130–135;
K. Wojtanowska, „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 12, s. 141–153; J. Dąbrowski, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2009, nr 2, s. 128–133 oraz glosę krytyczną A.T. Olszewski, op. cit., s. 154–159.
30

31
Wskazano wszak, bardzo słusznie zresztą, że na gruncie kodeksu karnego choćby w art.
72 § 1 k.k. uznaje się, czysto językowo odczytując ustawę, alkohol za środek odurzający. Kiedy
zaś na gruncie innych kodeksowych regulacji w sposób wyraźny oddziela się alkohol od środka
odurzającego – zob. uchwała SN z dnia 27 lutego 2007 r., sygn. I KZP 36/06.

Warte odnotowania zaś jest to, że choć analiza interpretacyjna Sądu Najwyższego poświęcona jest określeniu „środek odurzający” zawartemu w art. 178a k.k., to powinna być ona
uwzględniana także na gruncie wykładni pozostałych jednostek redakcyjnych rozdziału XXI kodeksu karnego znamiennych wskazanym określeniem. Te same bowiem względy funkcjonalne
przemawiają za tym, aby – na gruncie typów czynów zabronionych określonych w innych przepisach, chroniących to samo dobro – szeroko pojmować znamię „środka odurzającego”.
32

Sąd Najwyższy wskazane spostrzeżenie określa efektem przeprowadzenia „wykładni
systemowej”. Bazując na derywacyjnej koncepcji wykładni prawa, wskazać jednak należy, że nie
ma w tym zakresie racji. Zabieg interpretacyjny przez niego przeprowadzony nadal jest bowiem
przejawem językowej interpretacji tekstu prawnego (wykładnią systemową wewnętrzną), a nie
tym, co we wskazanej koncepcji przyjmuje określenie wykładni systemowej (możliwej do nazwania wykładnią systemową zewnętrzną) – zob. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady – reguły
– wskazówki, Warszawa 2017, s. 290 i n. Pozostając na gruncie aspektów teoretycznoprawnych,
marginalnie jeszcze wskazać wypada, że ustalając treść określonych pojęć zawartych w tekście
prawnym, należy odwoływać się do oficjalnej odmiany języka polskiego pisanego, a nie do tego,
co językoznawcy określają mianem języka potocznego (zob. A. Choduń, Słownictwo tekstów aktów
prawnych w zasobie leksykalnym współczesnej polszczyzny, Warszawa 2007, passim).
33
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to zaś, według oceny Sądu Najwyższego, „ma być przezeń [przez normy zawarte
w kodeksie karnym – dop. Ł.B.] chronione w specyficznym kontekście. Chodzi
mianowicie o ochronę tego bezpieczeństwa przed zagrożeniem, wynikającym
z obniżonej sprawności kierowcy, która to obniżona sprawność może mieć różną
postać. (…) Ratio legis art. 178a polega więc na ochronie bezpieczeństwa ruchu
przed zachowaniami kierowców, polegającymi na prowadzeniu pojazdów w stanie obniżonej sprawności psychomotorycznej lub (i) w stanie zakłócenia procesów
psychicznych”34. Powołując się przy tym na pogląd R.A. Stefańskiego, podkreślił,
że: „bezpieczeństwo ruchu wymaga wyeliminowania z ruchu każdego, czyje czynności psychomotoryczne są zakłócone, niezależnie od przyczyny”35. To zaś ma
mieć istotny wpływ na dokonanie wykładni tekstu prawnego. Za niedopuszczalne
w konsekwencji uznać należy wąskie rozumienie określenia „środek odurzający”,
ograniczające go li tylko do tych substancji, które są „środkiem odurzającym” na
gruncie uPN. Odniesiono się nadto do zarzutu sformułowanego w doktrynie przez
K. Krajewskiego (a wyżej nakreślonego) o tym, że szerokie rozumienie wskazanego określenia jest przejawem analogii na niekorzyść sprawy, zręcznie objaśniając, że czym innym jest dokonywanie analogii (określonego wnioskowania
z normy, czyli wyrażenia jednoznacznego, uzyskanego w toku wykładni – istotnie
w prawie karnym zakazanej), a czym innym – z czym według oceny Sądu Najwyższego ma do czynienia podmiot stosujący prawo – dokonywanie wykładni tekstu
prawnego, w którym określone pojęcia nie są precyzyjne na gruncie języka danego
aktu prawnego36.
Drugie z przedstawionych stanowisk wydaje się tym, które należy przyjąć.
Argumentacja przedstawiona przez Sąd Najwyższy, opierająca się w znacznej
mierze na forsowanej w doktrynie przez R.A. Stefańskiego koncepcji, cechuje się
oparciem na solidnych fundamentach wykładniczych. Podkreślić nadto należy, że
za środek odurzający w świetle tegoż stanowiska interpretacyjnego uznana może
być zarówno substancja będąca „środkiem odurzającym” w rozumieniu jego
definicji ustawowej zawartej w uPN, jak i „substancja psychotropowa” w rozumieniu jej definicji ustawowej zawartej w uPN, jak i wreszcie tzw. dopalacz
(czyli środek zastępczy w rozumieniu jego definicji ustawowej zawartej w uPN).
Co więcej, a o czym nie należy zapominać, za „środek odurzający” na gruncie
kodeksu karnego uznana może być także i inna substancja, która obecnie nie
34

Zob. uchwała SN z 27 lutego 2007 r., sygn. I KZP 36/06.

35

Por. ibidem oraz R.A. Stefański, Przestępstwa przeciwko…, s. 371–372.

36

Por. uchwała SN z 27 lutego 2007 r., I KZP 36/06.
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mogłaby zostać sklasyfikowana do odpowiedniej kategorii substancji na gruncie
uPN – istotne jest bowiem działanie tej substancji, przejawiające się w obniżeniu
sprawności kierowania pojazdem poruszającym się w ruchu lądowym, wodnym
lub powietrznym, a nie możliwość jej zaklasyfikowania do odpowiedniej kategorii ustawy narkotykowej.
Tak szerokie pojmowanie wskazanego znamienia rodzić może dwojakiego
rodzaju problemy. Z jednej bowiem strony będą to problemy dowodowe, przejawiające się w wykazaniu przez organy ścigania, że dana substancja winna być
określana mianem „środka odurzającego”, zwłaszcza jeśli o takowej nie wspomina ustawodawca na gruncie uPN (o czym w dalszej części opracowania).
Z drugiej zaś strony problemy objawiające się w postępowaniu osób kierujących
pojazdami, które przy tak szerokim pojmowaniu znamienia czynu zabronionego
mogą być w błędzie – i to błędzie usprawiedliwionym – co do tego znamienia
(art. 28 k.k.) czy wręcz co do bezprawności swego zachowania (art. 30 k.k.)37.
Biorąc przy tym pod rozwagę ważące się na szali potrzeby surowości karania
zachowań godzących w bezpieczeństwo w komunikacji, przemawiające za możliwie szerokim pojmowaniem wielokrotnie już przytaczanego określenia „środek
odurzający”, a z drugiej zaś elementy gwarancyjne, gwarantujące obywatelom
określoność przepisów prawa zawierających typy czynów zabronionych pod
groźbą kary, uznać, jak sądzę, można forsowaną koncepcję – pomimo dostrzeganych wątpliwości – za właściwą.
Reasumując ustalenia poczynione w tej części pracy, wskazać należy, że
substancja będąca tzw. dopalaczem może być uznana za „środek odurzający”
w rozumieniu nadanym wskazanemu określeniu przez ustawodawcę w rozdziale
XXI kodeksu karnego.
Pojęcie „środek działający podobnie do alkoholu” na gruncie kodeksu
wykroczeń na tle tak zwanych dopalaczy
Na wstępie tej części pracy wskazać należy, że jej tytulatura jest celowo
zawężona względem tego, co powiedziano we wprowadzeniu. Zaakcentowano
już, że fragment prowadzonych analiz poświęcony będzie znaczeniu zawartego
Por. K. Wojtanowska, op. cit., s. 143, która przytacza tezy z nieopublikowanej rozprawy
doktorskiej (R. Pawlik, Pełnienie czynności związanych bezpośrednio z zapewnieniem ruchu pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego – zagadnienia
teoretyczne i praktyczne, Kraków 2006, s. 212–222).
37

88

Łukasz Buczek

w art. 86 § 2 k.w., art. 87 § 1 i 2 k.w., art. 96 § 1 pkt 3 k.w. znamienia „środek działający podobnie do alkoholu”. Pewne zdziwienie może budzić jednak to, że tytuł
niniejszej części opracowania pomija zawarte w art. 87 § 1a k.w. znamię „środek
działający podobnie do tego, który wprowadza w stan nietrzeźwości”38. Uzasadniając taki zabieg redakcyjny, li tylko tytułem przypomnienia wskazać wypada,
że zgodnie z art. 115 § 16 k.k. stan nietrzeźwości zachodzi, gdy – posługując się
wskaźnikiem opartym na badaniu krwi – zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość39. Tak
zakreślone w kodeksie karnym definicyjne określenie stanu nietrzeźwości uznać
należy za wiążące także interpretatora tekstu kodeksu wykroczeń. Wiąże w konsekwencji na gruncie wykładni art. 87 § 1a k.w. Dokonując wykładni znamienia
„środek działający podobnie do tego, który wprowadza w stan nietrzeźwości”,
należy baczyć na to, że w świetle założeń ustawodawcy jedyną substancją, która
wprowadza w stan nietrzeźwości, jest alkohol. A skoro tak, to zawarte w art. 87
§ 1a k.w. znamię „środek działający podobnie do tego, który wprowadza w stan
nietrzeźwości” należy interpretować identycznie jak znamię „środek działający
podobnie do alkoholu”40.
Na tle interpretacji znamienia „środek działający podobnie do alkoholu” pojawiły się w doktrynie stosunkowo zbieżne stanowiska. Aby je nakreślić, wspomnieć
należy, że na podstawie art. 129j ust. 5 PrD41 wydane zostało w obecnie obowiązującym stanie prawnym rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 r.
w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków
Co warte odnotowania, znaleźć mogą się i tacy autorzy, którzy przyjętą w niniejszej pracy
treść znamion czynów zabronionych pod groźbą kary określoną w prawie wykroczeń uznają za nieuprawnione ich wzbogacenie treściowe. Oprzeć się wszak mogą na tym, że analizowane w tej części pracy znamiona to w ustawie – stricte językowo ją odczytując – li tylko jedno znamię, zawarte
w każdej z zakreślonych norm prawnych, tj. znamię „podobnie działającego środka”. Zwolennicy
takiej koncepcji nie będą jednak w stanie w pełni owego znamienia odczytać, albowiem nie byłoby
ono w takiej postaci logicznie zupełne. Wszak „podobnym” jest się do czegoś, a więc i „podobnie
działający środek” musi być logicznie zrelatywizowany w toku wykładni do środka uznanego przez
ustawodawcę za właściwy do uczynienia z niego elementu, do którego się porównuje inne środki.
38

39
Zob. nadto zawartą w art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r., poz. 487) definicję „stanu po
użyciu alkoholu”.
40
Mając na uwadze podniesione spostrzeżenie, wydaje się, że zaproponowanie zmiany redakcyjnej art. 87 § 1a k.w. zasługuje na rozważenie. Przepis ten mógłby przybrać następujące
brzmienie: „Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem
podobnie działającego do alkoholu środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania
lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1”.
41

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 98, poz. 602 z późn. zm.).
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i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie42. W świetle
treści § 1 tego rozporządzenia środkami działającymi podobnie do alkoholu są:
opioidy, amfetamina i jej analogi, kokaina, tetrahydrokanabinole oraz benzodiazepiny. Rozporządzenie Ministra Zdrowia, w pierwszej jego wersji normatywnej43
wydane zostało, jak spostrzega A. Skowron, „pod wpływem opinii publicznej
domagającej się uregulowania problemu, jakim był niedostatek instrumentów
pozwalających walczyć z osobami kierującymi pojazdami, głównie samochodowymi, pod wpływem narkotyków i innych »środków odurzających«”44. Określono wówczas, że środkami działającymi podobnie do alkoholu są: opiaty,
amfetamina i jej analogi, kokaina, tetrahydrokanabinole, benzodiazepiny oraz
barbiturany. Co zaś istotne, wyraźnie wówczas zaakcentowano, że są to środki,
które mogą być oznaczone, tzn. mogą zostać wykryte lub określone ilościowo.
I tylko takie środki działające podobnie do alkoholu znalazły się w ówczesnym
wykazie ministerialnym. Jak zaś wskazywał na tle takiego nazwania katalogu
środków zawartych w rozporządzeniu R.A. Stefański, a contrario wypływał
z tego wniosek, że nie są to wszystkie środki, których działanie jest podobne do
alkoholu45. Wyraźnie przy tym autor ten zauważał, że upoważnienie ustawowe
do wydania wskazanego rozporządzenia upoważniało do określenia wykazu
środków działających podobnie do alkoholu, gdzie w rozporządzeniu określono
co innego – środki działające podobnie do alkoholu, które mogą być oznaczone,
mimo że ustawa nie określała takiego ograniczenia46. Dopuszczał w konsekwencji nieuwzględnianie przez sądy stosujące prawo treści normatywnej wskazanego
rozporządzenia i dokonywanie niezależnej od niego wykładni znamienia „środek
działający podobnie do alkoholu”47 – to jest wykładni znacznie szerszej wskazanego określenia niż ta, która wiązałaby się z bazowaniem na treści normatywnej ówczesnego rozporządzenia. Według takiego rozumienia znamienia „środek
działający podobnie do alkoholu” za w pełni dopuszczalne jawiło się uznawanie
42

Dz.U. poz. 948, dalej jako „rozporządzenie Ministra Zdrowia”.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu środków
działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie (Dz.U. nr 116, poz. 1104).
43

44
A. Skowron, op. cit., s. 18. Zob. też w tymże miejscu poczynione uwagi na temat ewolucji
kształtu normatywnego wskazanego rozporządzenia.

R.A. Stefański, Glosa do wyroku z dnia 7 lutego 2007 r., (V KK 128/06), „Orzecznictwo
Sądów Polskich” 2008, nr 6, s. 152.
45

46

Ibidem, s. 154

47

Ibidem.
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zachowania w stanie po użyciu (albo w stanie pod wpływem) tzw. dopalacza
za przekraczające któryś z sygnalizowanych czynów zabronionych w kodeksie
wykroczeń – jeśli oczywiście inne względy za tym przemawiały. Zasadnie przy
tym wskazywano, że stworzenie zamkniętego katalogu środków działających
podobnie do alkoholu „jest nieracjonalne z uwagi na praktyczną nieograniczoność substancji mogących oddziaływać na organizm w sposób analogiczny do
alkoholu, to znaczy oddziałujących negatywnie na układ nerwowy, poprzez upośledzenie sprawności psychomotorycznej kierowcy”48.
Pomimo tak zakreślonej krytyki, w obecnym stanie prawnym katalog środków działających podobnie do alkoholu zawartych w rozporządzeniu Ministra
Zdrowia nadal jest katalogiem zamkniętym, a przy tym katalog ten określony
został jako katalog środków działających podobnie do alkoholu – a zatem już
bez wskazywania, że zawiera on tylko takie środki, które mogą być oznaczone.
Przyjęte obecnie rozwiązanie – ze względów kryminalnopolitycznych – uznać
należy za niesłuszne i wymagające natychmiastowej nowelizacji. Uzasadniając
tak wyłożony postulat, wydaje się, że wystarczy wyjaśnić, iż jako interpretacyjnie wysoce problemowe – a wręcz niemożliwe – w obecnym stanie prawnym jawi się uznawanie innych niż wymienione w § 1 rozporządzenia Ministra
Zdrowia środków za środki działające podobnie do alkoholu – i to zarówno tzw.
dopalaczy, jak i znacznej części klasycznie rozumianych narkotyków49. O ile
48
T. Huminiak, Pojęcie „środek działający podobnie do alkoholu” i „środek odurzający.
Kolejne uwagi, „Paragraf na Drodze” 2005, nr 5, s. 10.

Przy czym za funkcjonalnie możliwą do zaakceptowania uznać można taką interpretację
znamienia „środek działający podobnie do alkoholu”, która różnicowałaby znaczenie wymienionego
znamienia w zależności od rodzaju ruchu, w którym porusza się sprawca. Odnotować warto bowiem,
że wspominane kilkukrotnie rozporządzenie Ministra Zdrowia, określające wąsko wykaz środków
działających podobnie do alkoholu, czerpie swe upoważnienie ustawowe z Prawa o ruchu drogowym,
a zatem z aktu prawnego o podstawowym znaczeniu dla zasad ruchu drogowego, ale już nie dla zasad
ruchu wodnego, czy powietrznego – a które także są przedmiotem zainteresowania norm prawnych
zawartych w Kodeksie wykroczeń. Nie sposób przy tym odszukać takich regulacji, które by w aspekcie ruchu wodnego czy powietrznego nakazywały w sposób zawężający pojmować znamię „środek
działający podobnie do alkoholu” (por. A.T. Olszewski, op. cit., s. 156–157, który sugeruje do innych
rodzajów ruchu niż ruch drogowy stosować rozporządzenie Ministra Zdrowia, acz odnosi się przy
tym do jego wersji aktualnej na 2008 r.). Prowadzić mogłoby to w konsekwencji do uznania, że czym
innym jest środek działający podobnie do alkoholu na gruncie ruchu drogowego (tj. tym, co określono
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia), a czym innym środek działający podobnie do alkoholu w ruchu
wodnym lub powietrznym (tj. jakimkolwiek innym niż alkohol środkiem, który wpływa na zdolności
psychomotoryczne sprawcy podobnie jak alkohol – a w tym np. tzw. dopalacz). Interpretacja ta jednak
ma jedną, istotną wadliwość – temu samemu terminowi nakazywałaby nadawać dwa odmienne znaczenia w zależności od różnicowanej typem ruchu grupy norm sankcjonowanych zawartych w jednym akcie prawnym, przez co wykładnia ta jest możliwa do zaakceptowania li tylko ze względów
funkcjonalnych, a jej efekt jest tylko daleko dostrzeganym pragnieniem.
49
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nowelizacja rozporządzenia nie powinna ze względów formalnych nastręczać
zbyt wielu trudności – bowiem jest ona znacznie prostsza do wprowadzenia od
nowelizacji aktu prawnego rangi ustawowej – o tyle ze względów materialnych
jawi się jako trudna do przeprowadzenia. Minister Zdrowia powinien głęboko
rozważyć, jak uczynić zadość ciążącemu na nim upoważnieniu (połączonemu
z nakazem skorzystania z tego upoważnienia) z art. 129j ust. 5 pkt 1 PrD do
określenia wykazu środków działających podobnie do alkoholu, aby był to
wykaz przydatny w praktyce organów wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza,
że wykaz ten powinien być połączony z określeniem warunków i sposobów
przeprowadzania badań na obecność takich środków w organizmie. Ewentualnie należałoby się zastanowić nad stosowną zmianą upoważnienia ustawowego
w sposób, który byłby skorelowany z aktualnie zapowiadanym – a przy tym
ideowo słusznym – zaostrzeniem represji państwa względem osób użytkujących tzw. dopalacze50. Idealne rozwiązanie jawi się jako wyjątkowo trudne do
przedstawienia.
Stan „pod wpływem” określonego środka a stan „po użyciu”
We wprowadzeniu zasygnalizowano już, że ostatnia część niniejszego opracowania poświęcona została rozważaniom na temat objaśnienia tego, czym jest
stan „pod wpływem” określonego środka (właściwy co do zasady regulacjom
z kodeksu karnego51) oraz czym jest stan „po użyciu” określonego środka (właściwy regulacjom z kodeksu wykroczeń).
Z pomocą w tak zakreślonej tematyce przychodzi orzecznictwo Sądu
Najwyższego, który to w 2007 roku skonstatował, że: „Stanem pod wpływem
środka odurzającego jest taki stan, który wywołuje – w zakresie oddziaływania
na ośrodkowy układ nerwowy, zwłaszcza zakłócenia czynności psychomotorycznych – takie same skutki jak spożycie alkoholu powodujące stan nietrzeźwości.
Od tego stanu odróżnia się stan po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu, a więc i środka odurzającego, który – w zakresie skutków jest równoważny
Zob. zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy o zmianie
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii autorstwa Ministerstwa Zdrowia VIII kadencji Sejmu RP
oznaczony w wykazie jako UD310.
50

Co do zasady, gdyż w przybliżonym już art. 87 § 1a k.w. ustawodawca zakazał prowadzenia na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu innego niż mechaniczny
pojazdu w stanie pod wpływem środka działającego podobnie do tego, który wprowadza w stan
nietrzeźwości.
51
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stanowi po użyciu alkoholu”52. Problemu teoretycznoprawnego nie sprawia
pojmowanie stanu „pod wpływem” środka odurzającego czy „pod wpływem”
środka działającego podobnie do tego, który wprowadza w stan nietrzeźwości
(art. 87 § 1a k.w.). Stan „pod wpływem” powinien być pojmowany w sposób,
który nakreślił Sąd Najwyższy w przywołanym judykacie, a zatem jako stan
cechujący się takim zakłóceniem czynności psychomotorycznych, jakie występuje przy stanie nietrzeźwości. Spowodowany zaś może zostać np. zażyciem tzw.
dopalacza53.
O wiele większe trudności teoretycznoprawne rodzą się na tle pojmowania
stanu „po użyciu” określonego środka (a ściślej – środka działającego podobnie
do alkoholu), jak i rozgraniczenia wskazanych stanów, co z praktycznego punktu
widzenia jest wielce niekorzystne dla jednolitości linii orzeczniczej i samej pewności prawa, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę wcześniej poczynione rozważania na temat znaczenia znamienia „środek działający podobnie do alkoholu”.
Choć w obecnym stanie prawnym za niewłaściwe uznać można kwalifikowanie
zachowania sprawcy w stanie „po użyciu” tzw. dopalacza za wypełniające znamiona czynu zabronionego znamionującego się zachowaniem w stanie „po użyciu” środka działającego podobnie do alkoholu, to z uwagi na to, że stan prawny,
co wcześniej wskazywano, może ulec w tym zakresie zmianie, warto nakreślić
rodzące się na tym tle wątpliwości.
52
Wyrok SN z dnia 7 lutego 2007 r., sygn. V KK 128/06, LEX nr 257849. Odnotowania
w tym miejscu jednak wymaga, że SN w przywołanym judykacie z 2007 r. nieco odmiennie niż
w niniejszej pracy postrzega określenie „środek działający podobnie do alkoholu”, co w obecnym
stanie prawnym – ze względów przedstawionych w poprzedniej części artykułu – jawi się jako
niemożliwe do zaakceptowania.

O względach prawa dowodowego w tym zakresie SN konstatuje w innym judykacie, że:
„w aktualnym stanie prawnym, sąd rozpoznający sprawę o przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione pod wpływem środka odurzającego, każdorazowo musi ustalić,
czy środek ten miał realny wpływ na sprawność psychomotoryczną kierującego pojazdem w stopniu podobnym, jak w sytuacji znajdowania się pod wpływem alkoholu. Praktycznie zatem w każdym przypadku stwierdzenie tego środka w organizmie, będzie więc konieczne dokonywanie ustaleń dowodowych w zakresie zachowania się osoby badanej w chwili zdarzenia, często połączone
z ekspertyzą biegłych. Trudności te nie mogą bowiem usprawiedliwiać odstępstwa od podstawowej, gwarancyjnej zasady prawa karnego nullum crimen sine lege scripta. Dopóty zatem, dopóki ustawodawca nie określi – jak ma to miejsce w przypadku alkoholu – jakie stężenie progowe
środków odurzających uznaje za równoznaczne ze stanem znajdowania się pod ich »wpływem«,
trudności tych nie będzie można uniknąć i sąd orzekający w każdej takiej sprawie będzie musiał
ustalić, czy środek ten in concreto oddziaływał na kierującego pojazdem w stopniu, który zakłócał
jego czynności psychomotoryczne w sposób analogiczny, jak w przypadku znajdowania się w stanie nietrzeźwości” – wyrok SN z 4 października 2013 r., sygn. IV KK 136/13, LEX nr 1379930.
Zob. też T. Huminiak, Stan…, s. 11, 16; idem, Praktyczne problemy weryfikacji zarzutu kierowania
pojazdem pod wpływem środka odurzającego, „Paragraf na Drodze” 2004, nr 8, s. 40 i n.
53
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Kwestią szczególnie sporną w doktrynie, a przez to bardzo interesującą, jest
to, jaka zawartość środka działającego podobnie do alkoholu sprawia, że mamy
do czynienia ze stanem „po użyciu” tego środka i w jaki sposób dwa wspomniane
stany są w systemie prawnym rozgraniczone.
Z jednej wszakże strony wskazuje się, że stan „po użyciu” to sytuacja, w czasie której w organizmie sprawcy znajdował się, w jakimkolwiek stężeniu, środek
działający podobnie do alkoholu. Pogląd tak zakreślony opiera się na koncepcji
tzw. zera tolerancji dla osób, które pod wpływem niewłaściwych substancji prowadzą pojazdy w ruchu komunikacyjnym, czyniąc tym samym zagrożenie54.
Z drugiej zaś strony barykady są ci autorzy, którzy uznają, że nie jest wystarczające dla stwierdzenia stanu „po użyciu” środka działającego podobnie do
alkoholu jego ujawnienie w organizmie sprawcy. Autorzy ci bowiem wskazują,
że nie ma jakiegoś generalnego wzorca zakłóceń czynności psychomotorycznych ze względu na zażycie jakiejś substancji, przez co same granice przyjęte
przy stanach związanych z alkoholem są pewnym uproszczeniem, zwłaszcza że
sprawcy są mniej lub bardziej oswojeni z alkoholem. W samej zaś toksykologii
nie jest możliwe wprowadzenie wartości progowych w przypadku wszystkich
typów substancji55. Podnosi się nadto, że koncepcja pierwsza, tzw. zero tolerancji dla zawartości jakiejkolwiek ilości środka działającego podobnie do alkoholu
w organizmie, jawi się jako naruszające fundamentalne założenia konstytucyjne,
które zachowane być mogą jedynie przy wprowadzeniu czegoś pokroju niekaranego odurzenia środkiem działającym podobnie do alkoholu (na kształt niekaranego stanu nietrzeźwości alkoholowej)56. Ryszard A. Stefański dodaje przy tym,
negując zasadność pierwszego stanowiska, że: „Nie uwzględnia się, że ten ostatni
stan [stan „pod wpływem” – dop. Ł.B.] wymaga takiego oddziaływania środka
na organizm, który powoduje zakłócenie równe temu, jakie wywołuje stan nietrzeźwości, a więc nie jakikolwiek wpływ. »Stan po użyciu (…)« z punktu widzenia zakłóceń czynności psychicznych ma być taki sam, jaki znamionuje stan po
użyciu alkoholu. Może nie być – przy małych ilościach żadnych zakłóceń”57.
54
Zob. m.in. T. Huminiak, Stan…, s. 14; L.K. Paprzycki, Stan po użyciu i stan pod wpływem
środka odurzającego, „Paragraf na Drodze” 2012, nr 1, s. 27.
55

A. Skowron, Glosa do wyroku SN z dnia 7 lutego 2007 r., V KK 128/06, LEX/el. 2012.

P. Nowak, Wykładnia znamion „stan pod wpływem środka odurzającego” oraz „stan po
użyciu środka działającego podobnie do alkoholu” w świetle konstytucyjnego wzorca kontroli, „Paragraf na Drodze” 2013, nr 1, s. 25–26.
56

57
R.A. Stefański, Glosa do wyroku SN z dnia 4 października 2013 r., IV KK 136/13, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2014, z. 5, s. 656.
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Drugi z poglądów jawi się jako prawidłowy. Pierwszy zaś powinien być
odrzucony choćby z tego powodu, że prowadziłby do uznawania stanu człowieka
za stan „po użyciu” określonego środka, nawet jeśli środek ten został wprowadzony do organizmu nawet przed kilkunastoma dniami, a w dniu krytycznym
znajdował się w organizmie w śladowych, nic nieznaczących ilościach. W konsekwencji podnieść należy, że gdy system prawny będzie już gotowy na uznawanie
tzw. dopalaczy za środki działające podobnie do alkoholu, to nie każde stwierdzenie w organizmie kierującego pojazdem sprawcy tzw. dopalacza powinno
prowadzić do uznania tego człowieka za sprawcę czynu zabronionego.
Podsumowanie
Nie miejsce w tej części pracy na powtarzanie tych wszystkich wniosków,
do jakich doprowadziły przeprowadzone analizy. Tytułem podsumowania
wystarczy wskazać, że polski system prawny jest zasadniczo gotowy, by stanąć
w szranki z użytkownikami tzw. dopalaczy, kierującymi pojazdami w ruchu
lądowym, wodnym lub powietrznym. Problemy, jakie mogą stwarzać wysunięte
w niniejszym opracowaniu wnioski, pojawiać się będą bardziej na etapie stosowania prawa, aniżeli na etapie jego wykładni – a najczęściej zaś na etapie prawa
dowodowego, które powinno nieustannie zabiegać o to, aby nadążać za rozszerzającym się w społeczeństwie katalogiem dostępnych substancji, które mogą
w jakimś zakresie godzić w bezpieczeństwo w komunikacji.
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The issues of the so-called legal higs against
the background of security protection in communication
in criminal law and misdemeanor low

Summary
This study is devoted to the issues of legal highs, or more precisely – determining
whether the behavior of users of such means in the context of communication are the
subject of interest to the norms of Polish repressive law. As a consequence, in the paper
first are outlined the sanctioned norms contained in the Penal Code and the Code of Petty Offenses, which may cover such behaviors. In the main part of the article, the importance of problematic prima facie marks was established, while emphasizing exponential
and evidential-process problems. The general conclusion is that the Polish legal system
is basically ready to fight with users of legal highs on the analyzed ground, although the
weapon possessed for this fight requires some polishing.
Keywords: legal higs, drug-related crime, security in communication
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Obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej
użyciem środków zastępczych jako przykład
możliwej reakcji prawa cywilnego na obrót
tak zwanymi dopalaczami

Streszczenie
Podstawową funkcją prawa cywilnego, a szerzej prawa prywatnego, jest regulacja stosunków prawnych pomiędzy podmiotami prawa polegająca na ocenie ich powstania, zmiany lub ustania. W przeciwieństwie jednak do prawa publicznego nie
dysponuje instrumentami ochrony przed obrotem dopalaczami o takiej samej skuteczności. Nie oznacza to, że regulacje cywilnoprawe są bezradne wobec tego społecznie
szkodliwego zjawiska. Możliwe jest bowiem wyróżnienie płaszczyzny prewencyjnej
oraz następczej wymierzonej przeciwko obrotowi tymi środkami zastępczymi. Pierwsza z nich będzie związana głównie z administracyjnoprawną reglamentacją handlu
wspomnianymi substancjami. Nie budzi żadnych wątpliwości, że przedmiotem sprzedaży nie powinno być każde dobro wpisujące się w art. 535 i 555 k.c. Z kolei druga
skierowana będzie przeciwko producentom, dystrybutorom oraz sprzedawcom, którzy
pod pozorem legalności doprowadzają do wyrządzenia szkody na osobie.
Słowa kluczowe: środki zastępcze, przyczynienie do wyrządzonej szkody
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Wprowadzenie
Jak stwierdził A. Stelmachowski, prawo cywilne jest „prawem życia
codziennego (...)”1. Słowa te nad wyraz trafnie ujmują istotę prawa cywilnego.
Specyfika regulacji cywilnoprawnych powoduje, że – w przeciwieństwie do
prawa publicznego – nie są w stanie uregulować instrumentów reglamentujących obrót dopalaczami, które w takim samym stopniu jak rozwiązania administracyjnoprawne pozwalałyby na wyeliminowanie bądź ograniczenie tego
społecznie szkodliwego zjawiska. Nie oznacza to, że regulacje cywilnoprawe
są bezradne wobec obrotu tymi substancjami. Konieczne jest jednak podejście,
które będzie bardziej odpowiadać istocie i celom prawa prywatnego. Nie budzi
przecież wątpliwości twierdzenie, że jedynie systemowo spójne oraz kompleksowe podejście regulacji prawnych do produkcji, dystrybucji i sprzedaży dopalaczy pozwoli na skuteczne zwalczanie tego procederu. Oczywiście, głównym
źródłem środków służących walce z dopalaczami jest i będzie prawo administracyjne. Jednakże nie będzie ono wystarczające, a tym bardziej skuteczne, bez
wspierających uregulowań cywilistycznych i karnistycznych. Wysoce utrudnione jest reglamentowanie działalności podmiotów, które z założenia nie są
skłonne przestrzegać jakiejkolwiek regulacji prawnej bądź są gotowe podjąć
wszelkie starania, aby te regulacje obejść.
Podjęcie przez polskiego ustawodawcę walki z producentami tych substancji
nie było i nie będzie zadaniem prostym2. Przede wszystkim dlatego, że jakakolwiek regulacja prawna wymierzona przeciwko temu społecznie negatywnemu
zjawisku musi odpowiadać wartościom wynikającym z zasady demokratycznego
państwa prawnego. Poza tym walka z handlem środkami zastępczymi oznacza
walkę z naturą człowieka. W tym też sensie prawo staje się instrumentem narzucającym określonym kręgom społecznym, czy wręcz wymuszającym na nich, odpowiednie postawy moralne, aby ostatecznie doprowadzić do wyeliminowania tego
procederu z obrotu gospodarczego. Trywialnie można byłoby skwitować zamiary
ustawodawcy, posługując się podstawowymi regułami ekonomicznymi, bowiem
tam, gdzie nie ma popytu na dobra i usługi, nie będzie również na nie podaży.
Z tego też względu, że prawo cywilne koncentruje się na relacjach między
autonomicznymi oraz w zasadzie równorzędnymi podmiotami, można wskazać
1

Zob. A. Stelmachowski, Wstęp do teorii prawa cywilnego, Warszawa 1984.

Zob. analiza problemów polskiego ustawodawstwa zwalczającego obrót dopalaczami
u M. Wojciechowskiego, Pewność prawa, Gdańsk 2014, rozdz. 2. pkt. 2.5. Postulat ogólności
prawa, Lex (dostęp 14.02.2018).
2
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dwie płaszczyzny przeciwdziałania sprzedaży dopalaczy, które określić można
jako płaszczyznę prewencyjną oraz następczą.
Płaszczyzna oddziaływania prewencyjnego prawa cywilnego
Punktem wyjścia dla prewencyjnej roli prawa cywilnego w walce z dopalaczami jest precyzyjne wskazanie środków lub ich pochodnych, z których są
tworzone. Słabość tego aspektu wynika jak dotąd z braku właściwej regulacji
administracyjnej oraz karnoprawnej wobec obrotu substancjami, których używanie może prowadzić do uzależnień3.
Nie powinien dziwić pogląd, że nie wszystko powinno być przeznaczone
na sprzedaż, a co za tym idzie, nie wszystko, co nosi cechy rzeczy, należy uznać
za przedmiot sprzedaży4. Wspomniana reglamentacja administracyjnoprawna
pozwoli na kanwie prawa cywilnego wyznaczyć, przynajmniej w tej kwestii,
katalog dóbr znajdujących się w obrocie i z niego wyłączonych. W ustawie
z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii5 uregulowano zasady
dotyczące obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii. Chodzi tutaj głównie
o środki odurzające, substancje psychotropowe oraz ich tzw. prekursory, a także
– nie bez wątpliwości terminologicznych – środki zastępcze6. Obecnie znacznym
problemem jest legislacyjne zwalczanie oraz redukowanie obrotu specyfikami
powszechnie nazywanymi dopalaczami, których normatywnie określa się jako
środki zastępcze7. Zgodnie z art. 4 pkt 27 u.p.n środkiem zastępczym jest produkt
Zob. M. Nawrocki, Zwalczanie tak zwanych dopalaczy normami prawa karnego w ustawie
o przeciwdziałaniu narkomanii, zawarty w niniejszej publikacji; D. Błachut, B. Szukalski, Dopalacze – właściwości chemiczne, skala zagrożeń i przeciwdziałanie rozpowszechnianiu, „Przegląd
Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2012, nr 6, s. 133.
3

4
O historii kształtowania się regulacji prawnej obrotu tzw. dopalaczami oraz ocenę stanu
prawnego po 2015 r. zob. A. Wolska, Ł. Bagiński, Problematyka prawna obrotu tzw. dopalaczami,
„Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” 2016, nr 2, s. 14 i n. www.kssip.gov.pl/
sites/default/files/kssip_2-22-2016_do-druku2.pdf (dostęp 3.02.2018); K. Tkaczyk-Rymanowska,
Problem tzw. dopalaczy i nowych narkotyków w świetle zmian normatywnych do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, „Prokuratura i Prawo” 2016, nr 9, s. 131 i n.
5

Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 783 ze zm., dalej u.p.n., zob. art. 31 i n.

6

Zob. art. 4 pkt 16, 25, 26 i 27 u.p.n.

Zob. K. Tkaczyk-Rymanowska, Problem tzw. dopalaczy i nowych narkotyków w świetle
zmian normatywnych do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, „Prokuratura i Prawo” 2016, nr 9,
s. 131 i n.
7
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zawierający co najmniej jedną nową substancję psychoaktywną lub inną substancję o podobnym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, która może być użyta
zamiast środka odurzającego lub substancji psychotropowej lub w takich samych
celach jak środek odurzający lub substancja psychotropowa, których wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie jest regulowane na podstawie przepisów
odrębnych8. Niestety, dotychczasowy sposób uaktualniania katalogu substancji
zakazanych lub dziś uelastycznianych poprzez nową definicję substancji zastępczych nie nadąża za praktyką. Przyjęta przy obecnym brzmieniu u.p.n. strategia
walki z dopalaczami pozwala w zasadzie uznać środki zastępcze za res extra
commercium. W rezultacie omawiane substancje nie mogą być kwalifikowane
jako przedmiot sprzedaży. Dokonane czynności prawne dotyczące wspomnianych substancji należy uznać na podstawie art. 58 k.c. za bezwzględnie nieważne.
W taki też sposób można wyrazić wpływ administracyjnoprawnych ograniczeń
na skuteczność dokonywanych czynności cywilnoprawnych. Ze względu na konsekwencje nieważności bezwzględnej dla czynności prawnych nie można tutaj
mówić nawet o potencjalnym żądaniu otrzymania ceny jako świadczenia pieniężnego, które jeśli zostanie spełnione, będzie kwalifikowane jako nienależne. Próby
sądowego dochodzenia już spełnionych świadczeń pieniężnych będą podlegać
przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa na podstawie art. 412 k.c.
Płaszczyzna reakcji następczej prawa cywilnego
Na tej płaszczyźnie regulacje prawa cywilnego będą miały bardziej znaczące zastosowanie. Jednakże następcze oddziaływanie regulacji prywatnoprawnych będzie pojmowane w dość specyficzny sposób, aczkolwiek właściwy prawu
cywilnemu, i dotyczyć będzie kilku kwestii. Po pierwsze, roszczeń osób, które
odniosły szkodę na skutek zażycia tych substancji. Po drugie, wykorzystania
w walce z tym procederem innych instytucji prawa cywilnego ze względu na
właściwe tej dziedzinie prawa rozumienie bezprawności.
Społeczna odpowiedzialność producentów i dystrybutorów tych – niekiedy
jedynie upozorowanych na legalne – środków ma swój wyraz przede wszystkim
w ponoszeniu odpowiedzialności odszkodowawczej wobec osób poszkodowanych, dlatego tej kwestii zostanie poświęcone najwięcej miejsca. W tej bowiem
8
O definicji środka zastępczego zob. K. Tkaczyk-Rymanowska, Kilka uwag na temat pojęcia środka zastępczego w aspekcie teoretycznoprawnym, „e.Palestra” 2016, poz. 23/A, www.e.palestra.pl (dostęp 20.01.2018).
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materii zastosowanie regulacji cywilistycznych będzie wiązało się z dotkliwszymi
skutkami wobec osób uczestniczących w procesie wytwarzania i wprowadzania
na rynek tych substancji. Z tego również powodu, że niedoskonałość regulacji
prawnych, które z założenia mogą przekreślić możliwość pociągnięcia podmiotu prawa do odpowiedzialności administracyjnoprawnej albo karnoprawnej,
mogą być indyferentne na kanwie prawa cywilnego. Nie można przecież zapomnieć o tym, że stosunki publicznoprawne, co do zasady, nie wykraczają poza
treść norm prawnych. Organy władzy publicznej mogą podejmować działania,
a w szczególności rozstrzygać o prawach albo obowiązkach, wyłącznie w granicach
i na podstawie prawa. Z kolei w prawie karnym posługiwanie się nieprecyzyjnymi określeniami rodzi wątpliwości związane z wymogiem konstytucyjnej
dostatecznej określoności przepisu oraz tego, co jest zabronione pod groźbą kary
(wynikająca z art. 47 Konstytucji zasada nullum crimen, nulla poena sine lege).
Ponadto w prawie cywilnym bardzo istotny jest także inny system normatywny,
który nakazuje zgodność nawiązywanych stosunków prawnych, kształtowanie
ich treści oraz korzystania z praw podmiotowych z zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami)9. Powoduje to, że prawo cywilne (w przeciwieństwie
do prawa administracyjnego oraz karnego) jest elastyczniejsze i szybciej adaptuje się do nowych realiów, zwłaszcza przy rozstrzyganiu nagannych moralnie,
ale formalnie zgodnych z prawem, stanów faktycznych. W tym miejscu warto
wyróżnić szeroką skalę oddziaływania regulacji cywilistycznych, gdy ochrona
indywidulanego interesu odnosi również pozytywne skutki wobec pozostałych
bliżej nieokreślonych uczestników stosunków cywilnoprawnych. Wystarczy
wskazać strategię gminy Łódź do występowania przeciwko właścicielom lub
najemcom nieruchomości zajmującym się sprzedażą dopalaczami na podstawie art. 144 k.c. dotyczącego zagadnienia immisji10. Nietrudno wyobrazić sobie
potencjalną możliwość stosowania art. 23 w zw. z 24 k.c. w celu walki z negatywnymi skutkami sprzedaży środków zastępczych, które mogły naruszać dobra
osobiste (np. wizerunek) gminy jako osoby prawnej.
Nie może także zostać niezauważona okoliczność, że sprzedawane dopalacze nie zawierają w zasadzie listy składników lub ich skład jest niezgodny ze
składem faktycznym, nie wspominając nawet o nazwie substancji czynnej (nowej
Co do relacji tych terminów zob. Z. Radwański, M. Zieliński, w: M. Safjan, System Prawa
Prywatnego. Prawo cywilne – część ogólna, t. 1, Warszawa 2012, s. 398.
9

10
www.dzienniklodzki.pl/wiadomosci/lodz/a/lodz-znalazla-sposob-na-sklepy-z-dopalaczami,11966820/ (dostęp 20.02.2018).
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substancji psychoaktywnej). Pomija się również jakiekolwiek ostrzeżenia dotyczące potencjalnych skutków ubocznych czy interakcji z innymi substancjami.
Marketingowe zabiegi producentów lub sprzedawców zmierzają do pełnego
uwiarygodnienia dopalaczy jako bezpiecznych oraz legalnych produktów, przemilczając fakt o ich negatywnym oddziaływaniu farmakologicznym na organizm
człowieka (począwszy od problemów ze snem, przez depresje, a skończywszy na
zatruciu, a nawet śmierci)11.
Taki stan rzeczy wiąże się z koniecznością rozstrzygnięcia wątpliwości
prawnych dotyczących sytuacji prawnej nabywcy tych substancji w związku
z przysługującymi roszczeniami za szkody na osobie i ich wysokości, w tym
zasad odpowiedzialności zbywcy w świetle zbiegu odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej i odpowiedzialności za niebezpieczny produkt. Nie bez wątpliwości pozostaje kwestia przyczynienia się poszkodowanego-użytkownika do
wyrządzonej sobie szkody, a przez to także dopuszczalność roszczeń osób najbliższych w przypadku jego śmierci.
Wprowadzenie substancji zastępczej do obrotu pod pozorem legalności
jako zdarzenie sprawcze w prawie cywilnym
Substancje zastępcze wprowadzane są do obrotu pod pozorem innego produktu, który w pierwszej kolejności w ogóle nie sugeruje związku z psychoaktywnymi właściwościami. Znane są już przypadki wprowadzenia tych substancji pod
postacią proszków lub suszu w pozornie nieistotnych opakowaniach z etykietką
„rozpałki do grilla”, „kadzideł”, „pokarmu dla ryb” albo „soli do kąpieli” wraz
z zastrzeżeniem, że produkt nie jest przeznaczony do spożycia przez ludzi12. Wszelkie te starania mają jedynie na celu stworzenie pozoru legalnej sprzedaży tych
artykułów jako zwykłych produktów chemii domowej lub do użytku domowego.
Z doniesień medialnych oraz szeroko zakrojonych akcji społecznych powszechnie
11
E. Pieprzyca, R. Skowronek, Cz. Chowaniec, Problemy analityczne i interpretacyjne
związane z diagnostyką zatruć „dopalaczami”, „Prawo i Prokuratura” 2018, nr 3, s. 116; A. Chodorowska, Rynek „dopalaczy” w Internecie a ochrona konsumenta, w: Ochrona prawna konsumenta
na rynku mediów elektronicznych, red. M. Królikowska-Olczak, B. Pachuca-Smulska, Warszawa
2015, Legalis (dostęp 3.02.2018).
12
E. Pieprzyca, R. Skowronek, Cz. Chowaniec, op. cit., s. 116 wskazują, że na etykietach
przeważnie widnieje informacja „nie do spożycia przez ludzi”, „nie badano w kierunku bezpieczeństwa stosowania i toksyczności”. Ponadto Autorzy wymieniają, że „dopalacze” są przyjmowane
donosowo, doustnie (tabletki, kapsułki, roztwory), poprzez palenie, dożylnie, domięśniowo, a czasem także doodbytniczo.
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znany jest już fakt, że „dopalacze” ze względu na nieznany skład chemiczny są
groźniejsze od powszechnie znanych i typowych substancji psychoaktywnych (np.
kokainy). Niebezpieczeństwo związane z ich zażywaniem potęgowane jest tym
bardziej, że współczesna medycyna ma problemy z natychmiastowym diagnozowaniu toksyczności ich oddziaływania na ludzki organizm, a także przewidywania
reakcji zachodzącej pomiędzy tymi substancjami a innymi środkami spożywczymi
oraz farmakologicznymi. Oczywiste jest także, że skład, jeśli w ogóle został ujawniony, nie jest zgodny z prawdą. Można zatem zaryzykować tezę, że ta naganna
praktyka powinna zostać użyta przeciwko producentom i dystrybutorom13.
Stąd też dla rozważań nad cywilnoprawną sytuacją nabywcy za szkody
na osobie oraz ich wysokości istotne jest, w jaki sposób ta substancja została
wprowadzona do obrotu. Jeśli użytkownik zamierzał nabyć środki zastępcze,
aby następnie posłużyć się nimi podobnie do narkotyków, wówczas zgodnie
z maksymą volenti fit non iniuria taka osoba nie zasługuje na ochronę prawną.
Pierwszą bowiem okolicznością, którą należy stwierdzić, oceniając tę kwestię,
jest przesądzenie, czy nabywca kupuje te środki ze świadomością, że zawierają one substancje zastępcze, czy też jako produkt spożywczy lub inny artykuł powszechnego użytku. Jeśli bowiem nabywca daje wiarę instrukcjom lub
opisom na opakowaniu produktu, którego znamiona „legalnego” wprowadzenia
do obrotu upozorowano, wówczas sytuacja ulega zmianie. Nie powinno bowiem
budzić jakichkolwiek zastrzeżeń, że produkt używany zgodnie z jego przeznaczeniem i w sposób wskazany przez producenta nie będzie szkodliwy dla życia
lub zdrowia. Obecnie w obrocie gospodarczym powszechnie dostępne są takie
środki, jak kleje lub rozpuszczalniki, które mogą stanowić źródło substancji psychoaktywnych lub oddziaływać w sposób zbliżony.
W tym też sensie podszywanie nielegalnych substancji pod dopuszczalne prawnie towary stanowi swoiste iunctim pozwalające na dochodzenie
roszczeń cywilnoprawnych. Z tego względu należy zgodzić się ze stanowiskiem SN wyrażonym na kanwie art. 165 § 1 pkt 2 k.k.14 Przy ocenie wpływu
obrotu „dopalaczami” na możliwe roszczenia podmiotów poszkodowanych
A. Chodorowska, op. cit., powołując się na literaturę krajową oraz zagraniczną, wskazuje,
że sukces marketingowy [w 2015 r. – dop. Sz.S.] dopalacze zawdzięczają samemu faktowi ich legalności oraz dostępności, a także anonimowość kupującego, jaką może zapewnić zakup przez Internet.
13

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 2017 r., sygn. I KZP 5/17, Legalis,
z glosą B. Gadecki, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2017, nr 11, poz. 115, s. 137; zob. D. Zając,
Karalność obrotu dopalaczami w świetle art. 165 k.k. (analiza dogmatyczna), „Czasopismo Prawa
Karnego i Nauk Penalnych” 2017, poz. 1.
14
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istotne są co najmniej dwie okoliczności. Po pierwsze, wykorzystywanie
analizowanego środka zgodnie z opisem oddziałuje na użytkownika w sposób niebezpieczny dla jego życia i zdrowia. Po drugie, przy powszechnym
dostępie do tego produktu nie ma znaczenia stan wiedzy o faktycznym jego
przeznaczeniu.
Odpowiedzialność za substancje zastępcze w ujęciu cywilnoprawnym
Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że cywilistyczna analiza
obrotu dopalaczami i następstw, jakie powodują, prowadzi do jednego wniosku.
Wszystkie reżimy odpowiedzialności sprawcy szkody wobec poszkodowanego
uregulowane w kodeksie cywilnym mogą znaleźć zastosowanie przy ocenie tej
newralgicznej kwestii. Będzie ona jednak możliwa dopiero po stwierdzeniu,
że omawiane substancje zostały wprowadzone pod pozorem legalności do
obrotu gospodarczego, a więc zanim zastosowano wobec nich przepisy ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii. Taki wniosek uzasadnia obecne brzmienie u.p.n.,
w której chociaż uelastyczniono definicję środków zastępczych, to nadal niezbędne stało się przeprowadzenie żmudnych ekspertyz i wpisanie danej substancji na listę substancji zakazanych.
Zważywszy na obecną świadomość społeczną w zakresie tego, czym jest
„dopalacz”, a tym bardziej jakie skutki może powodować dla życia i zdrowia
człowieka, przypisanie odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę nie będzie
rodzić większych wątpliwości przy ocenie wystąpienia określonych w art. 361 k.c.
przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej – wspólnej reżimowi kontraktowemu ex contractu oraz ex delicto. Kwestie dowodowe związane z ustaleniem
zdarzenia szkodzącego, adekwatnego związku przyczynowego oraz szkody
wydają się co do zasady oczywiste. Tak samo kształtuje się ustalenie właściwej
zasady odpowiedzialności15. Istotny dla tej materii problem powstanie jednak
przy ustalaniu wysokości świadczenia mającego na celu naprawienie wyrządzonej szkody. Prowadzi to do konieczności zmierzenia się z zagadnieniem przyczynienia się użytkownika tych substancji do wyrządzonej sobie szkody. Obowiązek
posłużenia się tą konstrukcją uzasadniony jest ogólnym założeniem, że jeżeli
Szerzej o zasadach odpowiedzialności i jej znaczeniu dla reżimu odpowiedzialności z tytułu niewykonania albo nienależytego wykonania zobowiązania oraz z tytułu czynu niedozwolonego zob. M. Kaliński, w: System Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań – część ogólna, t. 6, red.
A. Olejniczak, Warszawa 2018, s. 50 i n.
15
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sam poszkodowany swoim zachowaniem wpłynął na powstanie lub zwiększenie
szkody, powinien ponosić konsekwencje swego zachowania16.
Przyczynienie się do powstania szkody w drodze spożycia albo użycia w inny
sposób substancji zastępczych

Treść art. 362 k.c. nie pozostawia tutaj żadnych złudzeń. Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej
naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności,
a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.
W doktrynie oraz judykaturze zgodnie przyjmuje się, że analizowane zagadnienie przyczynienia się poszkodowanego musi być współprzyczyną zdarzenia
powodującego szkodę17. Świadczy o tym głównie określenie „przyczynienie
się” użyte w art. 362 k.c. Chodzi zatem o kauzalny udział zachowania poszkodowanego w procesie przyczynowym prowadzącym do powstania szkody. Nie
zmienia to jednak faktu, że zachowanie poszkodowanego oceniać należy z wykorzystaniem teorii normalności następstw wynikających z koncepcji adekwatnego
związku przyczynowego18. Związek ten musi zachodzić między zdarzeniem
w postaci wprowadzenia „dopalacza” do obrotu (który obciąża producenta lub
dystrybutora) wraz z użyciem tego środka przez poszkodowanego (jako dodatkowym kauzalnym ogniwem prowadzącym łącznie do wyrządzenia szkody)
a szkodą. Innymi słowy, zachowanie się użytkownika substancji zastępczych
zwiększa prawdopodobieństwo wywołania szkody, pozostając w koincydencji
z zachowaniem poszkodowanego jako współprzyczyną szkody. Dla zobrazowania powyższego problemu należy wskazać, że samo wejście do placówki sprzedającej dopalacze lub wejście w ich posiadanie nie stanowi jeszcze podstawy do
zmniejszenia należnego odszkodowania z powodu przyczynienia się, jeżeli już
w tej placówce (np. poprzez dym z kadzidła) albo przez wadliwe opakowanie
środki te zaczęły oddziaływać na poszkodowanego. Istotne będą jedynie takie
16
Należy podzielić pogląd wyrażony przez E. Bagińską, Teoria odpowiedzialności częściowej (proportional liability) jako koncepcja sprawiedliwego rozłożenia ciężaru odpowiedzialności
deliktowej – wprowadzenie do problematyki, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2016, t. XXXV, s. 51
i n., zgodnie z którym można w tym przypadku mówić o zachowaniu funkcji sprawiedliwego rozłożenia ciężaru odpowiedzialności. Zob. Z. Banaszczyk, w: Kodeks cywilny. T. I. Komentarz. Art.
1–44910, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2018, kom. do art. 362, nb. 4
17
Zob. A. Koch, w: Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1-44911, red. M. Gutowski, Warszawa 2016, kom. do art. 362 nb. 3 i n. i przywołane tam pozycje bibliograficzne oraz orzecznicze.
18

Zob. P. Sobolewski, w: Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz, Nb. 2, red. K. Osajda, Legalis.
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zachowania poszkodowanego, które aktywnie zwiększają prawdopodobieństwo
wystąpienia szkody, a więc zażycie takiego produktu lub skorzystanie z niego
w inny sposób w celu wywołania psychoaktywnych właściwości.
Prowadzi to do kolejnego istotnego zagadnienia, które wiąże się z rozpoznaniem prawnie relewantnych zachowań poszkodowanego. Zgodnie z art. 362 k.c.
można wskazać na dwa warianty. Pierwszy wariant dotyczy przyczynienia się
do powstania szkody. Zachowanie poszkodowanego stanowi czynnik inicjujący
wystąpienie szkody, który łącznie z przyczyną obciążającą sprawcę prowadzi do
powstania tej szkody. Chodzić tutaj będzie właśnie o decyzję poszkodowanego
o użyciu albo zażyciu tych środków zastępczych, ewentualnie połączeniu ich
z innymi ogólnodostępnymi używkami, np. z alkoholem. Drugi wariant zachowania się prowadzący do obniżenia odszkodowania polega na przyczynieniu się
poszkodowanego do zwiększenia rozmiarów szkody. Ważna jest w tym miejscu
konstatacja, że w ujęciu kauzalnym to zdarzenie będzie kwalifikowane nie, jak
wcześniej, jako współprzyczyna powstania szkody, ale jako przyczyna pogłębienia jej rozmiaru. Wydaje się, że najbardziej typowym przykładem będzie
podjęcie nieudolnej próby samodzielnego przeciwdziałania skutkom zażycia
substancji zastępczych poprzez branie innych ogólnodostępnych środków farmaceutycznych na zbliżone dolegliwości, np. w przypadku pojawienia się bólów
migrenowych podjęcie próby zwalczenia ich środkami przeciwbólowymi, które
zwiększą spektrum uszkodzeń.
Redukcja wysokości należnego odszkodowania

Samo stwierdzenie wystąpienia opisanych wyżej zdarzeń kauzalnych nie
jest wystarczające, aby doprowadzić do zmniejszenia wysokości należnego
poszkodowanemu świadczenia. W doktrynie prawa cywilnego oraz w dotyczącym tego zagadnienia orzecznictwie wciąż aktualne są cztery wykluczające się
zasady przypisania zachowaniu poszkodowanego skutków przyczyniania się
do wyrządzonej sobie szkody, które stanowi uzasadnienie dla podjęcia procesu
badania zasadności zmniejszenia należnego odszkodowania.
Należy wyraźnie wyeksponować, że zarysowane wątpliwości dotyczą tego,
czy ustalenie przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody automatycznie zmniejsza odszkodowanie. Nie ulega wątpliwości, że instytucja przyczynienia się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody nigdy nie
prowadzi do całkowitego zniesienia obowiązku naprawienia szkody.
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Omawiana instytucja jest o tyle istotna, że nie stanowi przejawu tzw. prawa
sędziowskiego, ponieważ stosowanie art. 362 k.c. przez sąd jest obligatoryjne,
a więc nie zależy od swobodnego uznania sądu uzasadnionego okolicznościami
sprawy19. Chociaż w doktrynie i orzecznictwie nie ma zgody co do jednolitej
koncepcji przyczynienia się poszkodowanego do powstania lub powiększenia
szkody, należy opowiedzieć się za stanowiskiem o obiektywnej nieprawidłowości zachowania się poszkodowanego20. Koncepcja obiektywnej nieprawidłowości zakłada, że przy ocenie zmniejszenia odszkodowania należy brać pod
uwagę jedynie takie zachowania poszkodowanego, które są niezgodne z prawem
lub zasadami współżycia społecznego oraz pozostają w adekwatnym związku
przyczynowym z powstaniem lub powiększeniem szkody. W rezultacie nie jest
potrzebne stawianie poszkodowanemu zarzutu podjęcia subiektywnie nieprawidłowej decyzji, chociaż w danych okolicznościach mógł postąpić inaczej.
Ponadto wskazana koncepcja nie obejmie przypadków, w których zachowanie
poszkodowanego pozostaje w adekwatnym związku przyczynowym z doznaną
szkodą (np. wsypanie do wody „soli do kąpieli”), ale nie można zarzucić temu
zachowaniu nieprawidłowości.
Po ustaleniu, że można poszkodowanemu przypisać przyczynienie do
powstania lub powiększenia szkody, następuje odpowiednie zmniejszenie
odszkodowania. W tej kwestii nie ustalono wiążących wytycznych pozwalających bezspornie ustalić matematyczne proporcje doprowadzenia do powstania
lub zwiększenia szkody obciążających sprawcę i poszkodowanego. Ustawodawca w art. 362 k.c. in fine nakazuje porównać stopień winy poszkodowanego
i sprawcy szkody. Chociaż w literaturze wskazuje się, że jest to sformułowanie
w tym przepisie użyte niewłaściwie21, to wydaje się, iż problem redukcji wysokości świadczenia odszkodowawczego w postępowaniach z użyciem „dopalaWyrok SN z 26 lutego 2015 r., sygn. III CSK 187/14, LEX nr 1659240. K. Zagrobelny,
w: E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2017, Nb. 18, Legalis.
19

20
O pozostałych koncepcjach zob. Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część
ogólna, Warszawa 2016, s. 99–100. Wyróżnia się także koncepcję kauzalną, koncepcję zawinionego przyczynienia, koncepcję uzależniającą przyczynienie się od adekwatnego związku przyczynowego oraz zasady odpowiedzialności sprawcy. Krótka charakterystyka wraz ze wskazaniem
podstawowej literatury oraz orzecznictwa zob. Z. Banaszczyk, w: Kodeks cywilny. T. I. Komentarz.
Art. 1–44910, red. K. Pietrzykowski, Nb. 5, Legalis.

por. P. Sobolewski, w: Kodeks cywilny..., red. K. Osajda, Nb. 13, Legalis, który stwierdza, że posługiwanie się terminem stopnia winy w odniesieniu do poszkodowanego jest skrótem
myślowym, ponieważ niewłaściwe kierowanie własnymi sprawami, prowadzące do powstania lub
powiększenia szkody, nie jest zachowaniem kwalifikowanym jako zawinione.
21
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czy” będzie doskonałym przykładem na jego trafność. Otóż nie powinno budzić
większych zastrzeżeń, że producentowi/dystrybutorowi przypisze się winę
umyślną, zaś poszkodowanemu-użytkownikowi niekiedy nie będzie można
przypisać tożsamego stopnia winy, jeśli w ogóle będzie można postawić mu
jakikolwiek zarzut. Nie można bowiem stawiać znaku równości między możliwością postawienia zarzutu zawinionego zachowania a zarzutem niestarannego
kierowania własnymi sprawami, które doprowadziło do stosowania art. 362 k.c.
Stąd też sens brania pod uwagę wszelkich okoliczności, w tym stopnia winy
obu stron, prowadzi do wniosku, że przy ustaleniu wysokości przyczynienia
się należy brać pod uwagę ciężar gatunkowy przewinienia obu stron. Z tego
względu można wyróżnić trzy prawnie relewantne stany istotne dla stosowania
art. 362 k.c.
Po pierwsze, sprawcę i poszkodowanego obciąża wina umyślna. Biorąc pod
uwagę, że przyczynienie się nie może znieść obowiązku naprawienia szkody,
należy wskazać, że najdalej idąca redukcja wystąpi właśnie w tym przypadku.
Taka sytuacja znajdzie zastosowanie, gdy użytkownik nabywa nowo wprowadzony środek zastępczy, co do którego Inspekcja Sanitarna nie zaczęła podejmować stosownych czynności kontrolnych.
Po drugie, poszkodowanemu będzie można zarzuć wyłącznie winę nieumyślną. Jej stopień zaś odzwierciedlać będzie naganność zachowania poszkodowanego wraz z towarzyszącą mu motywacją, która z kolei wpłynie na stopień
miarkowania przyczynienia się do wyrządzonej szkody. Jako przykład można wskazać mieszanie środków zastępczych z innymi legalnymi używkami (np. alkohol).
W tym przypadku ustalenie stopnia przyczynienia będzie odwrotnie proporcjonalne do zarzutu stawianego poszkodowanemu. Niewykluczone, że przyczynienie
w skrajnych przypadkach będzie mieć wyłącznie symboliczny wymiar.
I wreszcie po trzecie, poszkodowanemu nie będzie można zarzuć winy.
Sytuacja taka wystąpi, gdy użytkownik skorzysta ze środka zastępczego zgodnie
z zaleceniem ujawnionym na opakowaniu (np. zmiana barwy ognia) i na własną
rękę rozpocznie przeciwdziałanie negatywnym skutkom wpływu tych substancji
na organizm. W tych sytuacjach przyczynienie się do wyrządzonej szkody nie
powinno być brane pod uwagę.
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The obligation to repair the damage caused by drug
related substance as an example of a possible civil law
response to the so-called “designer drugs”

Summary
The basic function of civil law, and more broadly private law is the regulation
of legal relations between legal entities deciding on their effective creation, change or
termination. However, unlike public law, it does not have instruments to protect against
the turnover of legal highs with the same effectiveness. This does not mean that civil
law regulations are helpless against this socially harmful phenomenon. It is possible to
distinguish between a preventive and follow-up plane against turnover with these substitutes. The first of these will be mainly related to the administrative regulation of trade
in these substances. There is no doubt that the object of sale should not be any good that
appears in art. 535 and 555 c.c. In turn, the second one will be directed against producers, distributors and sellers who, under the guise of legality, cause damage to the person.
Keywords: designer drugs, contribution to the damage caused
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Głos w dyskusji

W projekcie przepisów prawnych, przygotowanych przez działający przy
Mieście Lesznie Zespół, którego autor niniejszego głosu był członkiem, mających na celu zwalczanie tzw. dopalaczy zaproponowano wprowadzenie rozdziału 6b pt.: „Zwalczanie środków zastępczych przez jednostki samorządu
terytorialnego”. W rozdziale tym umieszczono nowy typ wykroczenia wskazany
w art. 52b ust. 1 o następującej treści: „Kto w ramach lub pod pozorem prowadzenia działalności gospodarczej udziela innej osobie środki zastępcze służące
do odurzania człowieka, zwłaszcza sugerując jednocześnie inne ich właściwe
przeznaczenie, podlega karze grzywny do 100 000 zł”. Ustęp drugi regulacji
wskazuje iż: „Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne”. Z kolei w ustępie trzecim wskazano, iż: „Tej samej karze podlega, kto nie stosuje się do nakazu
określonego w art. 52c oraz nakazu określonego w art. 27c pkt 2 Ustawy z dnia
14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej”.
Poniżej pragnę przedstawić kilka argumentów przemawiających za wskazanym uregulowaniem proponowanego wykroczenia oraz omówić niektóre znamiona ustawowe tego czynu.
W praktyce handel tzw. dopalaczami przebiega w sposób następujący.
Sprawca prowadzący bliżej nieokreśloną działalność gospodarczą wynajmuje
lokal użytkowy, a następnie dokonuje w nim sprzedaży produktów, które nazywane są „przedmiotami kolekcjonerskimi” lub „amuletami”. Nazwy te mają
stwarzać pozór, iż oferowane produkty nie są przeznaczone do spożycia przez
*
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ludzi. Oczywiście zarówno sprzedający, jak i kupujący mają pełną świadomość,
iż pod nazwą kryją się różnego rodzaju „dopalacze”. Po ujawnieniu przez organy
ścigania tego procederu sprzedający, licząc na uniknięcie odpowiedzialności
karnej, najczęściej tłumaczy się, iż na opakowaniach nie znajduje się informacja o tym, iż dana substancja jest przeznaczona do spożycia. Przerzuca w ten
sposób niejako winę za skutek spowodowany zażyciem substancji wyłącznie na
nabywcę. Jednocześnie próbuje w ten sposób uniknąć obowiązku przeprowadzenia wymaganych odrębnymi przepisami badań produktów spożywczych. Stąd
propozycja zawarcia we wskazanym wyżej przepisie zwrotu „zwłaszcza sugerując jednocześnie inne ich właściwe przeznaczenie”. Jej celem jest uniemożliwienie sprawcy tłumaczenia się, iż sprzedawany produkt nie był przeznaczony do
spożycia przez ludzi.
Użyte w art. 52b ust. 1 słowa: „w ramach lub pod pozorem prowadzenia
działalności gospodarczej” pozwalają na objęcie ściganiem nie tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, ale także zatrudnionych
przez nie pracowników. Powyższa regulacja ma na celu uniknięcie często spotykanej w praktyce sytuacji, gdy właściciel przedsiębiorstwa nie przebywa w miejscu prowadzenia działalności i najczęściej ukrywa się przed organami ścigania,
zatrudniając do bezpośredniej sprzedaży różne przypadkowe osoby, które często
nawet nie znają swego pracodawcy. By uniknąć wątpliwości interpretacyjnych,
warto byłoby rozważyć uszczegółowienie tego przepisu poprzez dodanie zwrotu:
„przez siebie lub inną osobę”. Takie sformułowanie normy prawnej ma także
na celu penalizowanie zachowań polegających na sprzedaży „dopalaczy” przez
osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, np. na straganach czy
też przenośnych stoiskach, których wygląd może wprowadzić nabywców w błąd
i wzbudzić w nich przekonanie, że sprzedaż dokonywana jest w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
W art. 52e projektu nowelizacji wprowadzono jako oskarżyciela publicznego organy samorządu terytorialnego, tj. wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta, oraz upoważniono je do delegowania tej roli na osoby przez nie upoważnione, a w szczególności Straż Gminną. Podstawą tej regulacji jest przekonanie,
iż organy te mogą sprawniej i szybciej reagować na ujawnione przypadki handlu
dopalaczami, a także dysponują odpowiednimi środkami na pokrycie kosztów
postępowań – w szczególności badań zabezpieczonych substancji. Oczywiście
w praktyce odnosiłoby się to do władz dużych miast (wojewódzkich lub byłych
wojewódzkich), gdyż tam z reguły otwierane są sklepy, w których prowadzona
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jest sprzedaż środków zastępczych. Z praktyki wiemy, że osoby handlujące
dopalaczami nastawione są na osiągnięcie maksymalnego zysku w jak najkrótszym czasie. Liczą się bowiem z szybką reakcją organów ścigania po ujawnieniu
punktu sprzedaży. By taki zysk osiągnąć, konieczne jest prowadzenie działalności w dużych skupiskach ludzkich, co w praktyce eliminuje mniejsze miejscowości – dysponujące mniejszymi budżetami.
Prowadząc prace nad sformułowaniem nowych przepisów, mających na
celu zwalczanie procederu handlu „dopalaczami”, kierowano się przede wszystkim doświadczeniami uzyskanymi w prowadzonych przez wiele lat postępowaniach przygotowawczych. W ich toku spotykano się wielokrotnie z różnymi,
nieprzewidzianymi wcześniej przez ustawę sytuacjami, a także z różną, często
pomysłową, linią obrony przyjmowaną przez osoby podejrzane. Starano się także
przewidzieć przyszłe możliwe sposoby działania sprawców w celu zminimalizowania ryzyka częstej nowelizacji wskazanych przepisów.

