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Prawnokarne aspekty obrotu 
środkami zastępczymi

Streszczenie: 

Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie regulacji karnoprawnych w zakresie obrotu 
środkami zastępczymi. Założeniem autorki jest przedstawienie obecnego stanu praw-
nego oraz jego ocena pod kątem skuteczności przeciwdziałania omawianemu zjawisku. 
W pierwszej kolejności omówiona jest problematyka zdefiniowania dopalaczy, w odwo-
łaniu do pojęć środków zastępczych oraz nowych substancji psychotropowych wprowa-
dzonych nowelizacjami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 2010 oraz 2015 roku. 
Wyjaśnienie obu pojęć pozwala na analizę przepisów administracyjnoprawnych oraz 
wykazanie słabości ich stosowania. Autorka zwraca szczególną uwagę na coraz częst-
sze stosowanie regulacji karnomaterialnych, ze szczególnym uwzględnieniem art. 165 
par. 1 pkt. 2 na podstawie którego został wydany pierwszy wyrok skazujący w przedmio-
towym zakresie. Podstawowym założeniem, jest wykazanie, niedostosowanie regulacji 
prawnych do współczesnych potrzeb praktyki poprzez przedstawienie ich słabości oraz 
zaproponowanie zmian celem zwiększenia efektywności przeciwdziałania handlu środ-
kami zastępczymi.

Słowa kluczowe: środki zastępcze, nowe substancje psychotropowe, prawo karne materialne

1. Wprowadzenie

Z problematyką nielegalnego obrotu tzw. dopalaczami zmagają się organy ścigania 
oraz wymiar sprawiedliwości na całym świecie. W Polsce za początek istnienia do-
palaczy na rynku można przyjąć rok 2008, w którym powstała strona internetowa 

1  Autorka jest doktorantką z zakresu nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu w Katedrze Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej.
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„dopalacze.com” oferująca szeroką gamę produktów o charakterze psychoaktywnym, 
podobnym do działania narkotyków2. Pomimo że strona została zamknięta w prze-
ciągu dwóch lat od czasu rozpoczęcia jej działalności, handel „dopalaczami” kwitnie 
zarówno w sklepach stacjonarnych jak i w Internecie, a idąc głębiej w Darknecie3.

Stopień rozwoju obrotu środkami zastępczymi oraz nowymi substancjami psy-
choaktywnymi jest trudny do zidentyfikowania ze względu na pojawianie się coraz 
to nowszych substancji w obrocie. Europejski Raport Narkotykowy potwierdza wzrost 
omawianego zjawiska. W 2006 roku za pośrednictwem systemu wczesnego ostrzegania 
Unii Europejskiej państwa członkowskie zgłosiły zaledwie 8 przypadków konfiskat 
nowych substancji psychoaktywnych, natomiast już w 2013 roku, liczba ta wzrosła dzie-
sięciokrotnie4. Dane statystyczne Państwowej Inspekcji Sanitarnej również nie przed-
stawiają pozytywnej prognozy. Od 2011 roku do 2015 roku liczba przeprowadzonych 
kontroli wzrosła 3-krotnie, przy czym, w 2011 roku liczba zabezpieczonych opakowań 
produktów wyniosła ok. 1800 sztuk, a w 2015 roku, ponad 73 tysiące5. Szacuje się, 
że do końca 2008 roku, na rynku funkcjonowało ponad 40 stacjonarnych lokali gdzie 
możliwe było zaopatrzenie się w dopalacze. Do 2010 roku, liczba tego typu sklepów 
wzrosła ponad trzykrotnie6. Ponadto szacuje się, że w ciągu jednego roku liczba za-
truć dopalaczami wzrosła dwukrotnie. Według opublikowanych statystyk Główne-
go Inspektora Sanitarnego w 2015 roku średnia krajowa zatruć wyniosła blisko 19% 
przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. Dla porównania, w 2014 roku liczba takich 
przypadków wyniosła ok. 6% na 100 tysięcy7.

Przedstawione powyżej dane świadczą o konieczności uregulowania sytuacji praw-
nej „nowych narkotyków”, celem przeciwdziałania zjawisku. Oszacowanie jego skali jest 
stosunkowo trudne ze względu na występowanie środków zastępczych w Internecie. 
Obecnie, cyberprzestrzeń stała się doskonałym narzędziem do realizacji działalności 
przestępczej a zarazem idealnym sposobem na dotarcie do szerokiego grona poten-
cjalnych klientów. Internet zapewnia anonimowość sprzedawcy poprzez umieszczenie 
na danej stronie internetowej fałszywych danych, adresów, numerów kontaktowych 
czy rzekomo pozytywnych opinii klientów oraz korzystanie ze zmiennego adresu IP8. 

Przyczyną rozwoju obrotu dopalaczami jest słabość obecnych regulacji prawnych 
w przedmiotowym zakresie na poziomie krajowym i międzynarodowym. Istniejące 
obecnie luki prawne, na gruncie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 

2  P. Jabłoński, A. Malczewski, Dopalacze: Skala zjawiska i przeciwdziałanie, Warszawa 2014, s. 4.
3  M. Safijański, J. Gołębiewski, Zjawisko obrotu dopalaczami w Polsce, Kwartalnik Policyjny, www.kwar 
talnik.csp.edu.pl, 20.05.2017.

4  Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, Europejski Raport Narkotykowy: 
Tendencje i osiągnięcia, 2014, s. 28.

5  Zobacz: Państwowa Inspekcja Sanitarna, www.gis.gov.pl/zdrowie/dopalacze/dane-statystyczne, 
20.12.2016.

6  A. Muszyńska, Prawne aspekty reglamentacji obrotu tzw. dopalaczami, Homines Hominibus 2012, 
Vol. 8, s. 187.

7  Zobacz: http://www.gp24.pl/serwisy/stop-dopalaczom/a/w-2015-wiecej-zatruc-dopalaczami-w-po 
rownaniu-z-ubieglymi-latami,9461563/, 22.12.2016.

8  OECD, The Economic Impact of Counterfeiting and Piracy, 2008, s. 361–362. 
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oraz Kodeksu Karnego, powodują ogromne trudności w przypisaniu sprawcy winy, 
jednocześnie pozwalając handlarzom na legalne prowadzenie działalności. Podstawowe 
problemy związane z kryminalizacją obrotu dopalaczami pojawiają się już na etapie 
zdefiniowania tego pojęcia. 

2. Problematyka terminologii dopalaczy

Zarówno na gruncie prawa krajowego jak i międzynarodowego, żadne ustawodawstwo 
nie posługuje się legalną definicją „dopalaczy”. Jest to termin przyjęty w języku po-
tocznym (w krajach zachodnioeuropejskich ang. designes drugs, legal highs), który nie 
ma charakteru naukowego9. Niemniej jednak pojęcie dopalaczy rozumiane jest jako zbiór 
różnorodnych substancji lub ich mieszanek o rzekomym lub faktycznym działaniu psy-
choaktywnym, które nie znajdują się w wykazie substancji kontrolowanych przepisami 
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii10. Problematyka nielegalnego obrotu dopalaczami 
jest o tyle skomplikowana, że środowisko przestępcze ma doskonałą świadomość istnienia 
luk prawnych, dzięki którym mogą prowadzić swoją działalność, jednocześnie unikając 
odpowiedzialności karnej a nawet administracyjnej. Zasadniczo sprzedawane substancje 
zaopatrzone są w etykiety na których widnieje napis, że jest to produkt kolekcjonerski, 
nienadający się do spożycia. W ostateczności opisywane są jako substancje chemiczne 
służące do badań naukowych lub odżywki roślinne11. Wszelkie jednak oświadczenia lub 
informacje zawarte na etykiecie takiego produktu mają charakter wyłącznie pozorny, cze-
go świadome sobie obie strony, kupujący oraz sprzedający12. Ustawodawca, chcąc ograni-
czyć dostęp do dopalaczy, wprowadził legalną definicję środka zastępczego13 nowelizacją 
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w 2010 roku. Natomiast kolejną nowelizacją z dnia 
1 lipca 2015 roku, zamieszczono definicję nowej substancji psychoaktywnej14, uznając 
w ten sposób dopalacze za narkotyki. Z jednej strony tak sformułowana terminologia po-
zwala na penalizację produkcji, wprowadzania do obrotu oraz reklamy każdej substancji, 
która ma charakter psychoaktywny. Z drugiej strony, obszerny zakres obu pojęć obejmuje 
również substancje, które są dostępne w popularnym sklepie wielobranżowym m.in. klej 

9  P. Jabłoński, A. Malczewski, Dopalacze…, s. 4.
10  A. Muszyńska, Prawne aspekty reglamentacji obrotu…, s. 186. 
11  D. Nowalska-Kapuścik [w:] New Addictions – od dopalaczy do portali społecznościowych, red. D. No-
walska-Kapuścik, wydanie I, 2016, s. 228.

12  D. Zając, Karalność obrotu dopalaczami w świetle art. 165 k.k., Czasopismo Prawa Karnego i Nauk 
Penalnych, luty 2017, s. 4.

13  Art. 4 pkt 27 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii uznaje za środek za-
stępczy produkt zawierający co najmniej jedną nową substancję psychoaktywną lub inną substancję 
o podobnym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, które może być użyty zamiast środka odurzają-
cego 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 (…).

14  Art. 4 pkt 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii wskazuje, że jest to sub-
stancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w każdym stanie fizycznym, o działaniu na ośrod-
kowy układ nerwowy, określną w przepisach wydanych na postawie art. 44b ust. 2.
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czy sól do kąpieli15. Jednakże niezmiernie ważnym elementem obu definicji jest określenie 
celu dla jakiego dany środek ma być przeznaczony16.

Ważnym podkreślenia jest, że dopóki substancja nie znajdzie się w przewidzianym 
ustawą wykazie, pozostaje ona legalna17. Ustawodawca z zamiarem przeciwdziałania 
obrotowi środkami zastępczymi wprowadził regulacje, które obejmują kontrolą dodat-
kowych 114 substancji chemicznych występujących z dużą częstotliwością w składzie 
produktów oferowanych jako dopalacze18. Od chwili wejścia w życie ustawy każda 
z substancji znajdująca się w załączniku do ustawy posiada status narkotyku19. Powyż-
sza lista jest stale rozszerzana o nowe substancje, które mają wątpliwe pochodzenie oraz 
zastosowanie. Taki zabieg legislacyjny zdecydowanie utrudnia prowadzenie działal-
ności polegającej na sprzedaży dopalaczy, jednakże należy mieć na uwadze, że osoby 
trudniące się ich sprzedażą, w krótkim czasie tworzą nowe produkty, gdy poprzednie 
ich wersje zostają ustawowo zabronione20. 

3. Regulacje prawne penalizujące obrót „dopalaczami”

3.1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

Zwalczanie nielegalnego obrotu dopalaczami jest obecnie jednym z najtrudniejszych pro-
blemów z którym zmagają się organy ścigania oraz wymiar sprawiedliwości. Podstawową 
przeszkodą w ściganiu tego typu przestępstw jest niedostosowanie regulacji prawnych 
do współczesnej praktyki. Aktualnie handel dopalaczami regulowany jest przepisami 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, w świetle których 
nielegalny obrót substancjami zastępczymi zagrożony jest jedynie karą administracyjną. 
Według art. 52a ustawy wytwarzanie lub wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzecz-
pospolitej Polskiej środku zastępczego lub nowej substancji psychoaktywnej podlega 
karze pieniężnej w wysokości od 20 000 zł do 1 000 000 zł21. Według danych statystycz-
nych, w 2015 roku w przeciągu 6 miesięcy wszczęto 1130 postępowań przygotowawczych 
w zakresie walki z dopalaczami, w tym ponad 870 zostało wszczętych z powyższego 
przepisu, natomiast ok. 260 z Kodeksu Karnego22. Nietrudno jest więc zauważyć, że jest 
to regulacja najczęściej stosowana w praktyce. 

15  L. Kapka-Skrzypczak, M. Cyranka, P. Kulpa, M. Skrzypczak, A. Wojtyła, Dopalacze – stan aktualny 
i wytyczne n przyszłość, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2011, Nr 4, s. 207.

16  I. Wrześniewska-Wal, Dopalacze w prawie i laboratorium, Journal of Laboratory Diagnostics 2012, 
Volume 48, No 3, s. 336.

17  K. Krajewski, Ocena ryzyka związanego z nowymi substancjami psychoaktywnymi w świetle procedur 
unijnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, Alcoholism and Drug Addiction 2016, s. 51.

18  Ministerstwo Zdrowia, Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz 
niektórych innych ustaw, kwiecień 2015, www.mz.gov.pl/aktualnosci/sejm-rp-przyjal-projekt-ustawy- 
o-zmianie-ustawy-o-przeciwdzialaniu-narkomanii-oraz-niektorych-innych-ustaw, 2.12.2016.

19  Zobacz: http://isp.policja.pl/isp/aktualnosci/7424,Zmiana-ustawy-o-przeciwdzialaniu-narkomanii.
html, 4.12.2016.

20  Zobacz: www.dopalaczeinfo.pl/strony/co_to_sa_dopalacze, 2.12.2016.
21  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1486), s. 49.
22  Zobacz: www.rp.pl/Prawo-karne/308079882-Raport-Prokuratury-Generalnej-o-dopalaczach.html# 
ap-2, 20.12.2016.
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Rzadziej sprzedawcom dopalaczy stawiane są zarzuty z art. 62 ustawy, który kry-
minalizuje posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych pod 
groźbą kary pozbawienia wolności do lat 3. Według ustawy23, środkiem odurzającym 
lub substancją psychotropową jest każda substancja pochodzenia naturalnego lub syn-
tetycznego działająca na ośrodkowy układ nerwowy, określona w wykazie środków 
odurzających stanowiącym załącznik odpowiednio nr 1 i 2 do ustawy24. Przepis ten nie 
obejmuje swoim zakresem środków zastępczych czy nowych substancji chemicznych, 
w związku z czym jedyną podstawą pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za po-
siadanie jest wykazanie na podstawie stosownej opinii fizykochemicznej obecności 
w dopalaczu substancji objętych wspomnianym wykazem. Przepisy karne omawia-
nej ustawy mają nikłe zastosowanie do problematyki dopalaczy, dlatego należałoby 
postulować wprowadzenie do art. 62 u.p.n. pojęć środków zastępczych oraz nowych 
substancji psychoaktywnych celem zdelegalizowania posiadania tychże środków25. 

3.2. Ustawa z dnia 9 czerwca 1997 roku – Kodeks Karny 

Analiza przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii potwierdza, że nakładanie 
kar finansowych nie jest efektywnym środkiem prewencyjnym, a ograniczenie kom-
petencji organów ścigania przyczyniają się do rozkwitu obrotu dopalaczami. Według 
danych Państwowej Inspekcji Sanitarnej każdego roku zwiększa się liczba zawiadomień 
dotyczących dopalaczy, skierowanych do organów ściągania (w 2011 roku, otrzyma-
no 24 zawiadomień, natomiast w 2015 roku liczba przekroczyła 130 zawiadomień)26. 
Podążając za tendencją rozpatrywania nielegalnego obrotu dopalaczami pod kątem 
przestępstw skierowanych przeciwko życiu i zdrowiu, należy poddać analizie art. 165 
KK, który kryminalizuje zachowania związane ze sprowadzeniem stanów powszechnie 
niebezpiecznych dla życia lub zdrowia27. 

3.2.1. Studium przypadków

Na podstawie art. 165 par. 1 pkt. 2 Kodeksu Karnego we wrześniu 2015 roku zapadł 
pierwszy, precedensowy wyrok skazujący, wydany przez Sąd Okręgowy w Koszalinie. 
Sprawa dotyczyła członków grupy przestępczej, którzy handlowali m.in. substancja-
mi chemicznymi stanowiącymi składnik dopalaczy. Badania przeprowadzone przez 
Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Narodowy Instytut Leków wykazały w sprzeda-
wanych dopalaczach obecność szkodliwych dla zdrowia substancji. Na tej podstawie 
prokuratura postawiła podejrzanym zarzut z art. 165 par. 1 pkt. 2 KK. Koszaliński 
sąd uznał winę oskarżonego i wymierzył mu karę półtora roku pozbawienia wolności 

23  Mowa tutaj o ustawie z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. 
24  Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1486, s. 6.
25  K. Tkaczyk-Rymanowska, Problem tzw. dopalaczy i nowych narkotyków w świetle zmian normatywnych 
do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, Prok. i Pr. 2016, Vol. 9, s. 132‒133.

26  Zobacz: http://gis.gov.pl/zdrowie/dopalacze/dane-statystyczne, 21.12.2016.
27  A. Wolska, Ł. Bagiński, Problematyka prawna obrotu tzw. dopalaczami, Kwartalnik Krajowej Szkoły 
Sądownictwa i Prokuratury 2016, Zeszyt 2 (22), s. 21.
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w zawieszeniu na 4 lata, 5 000 zł grzywny oraz przepadek 20 000 zł korzyści majątkowej 
z przestępstwa28. 

Drugim, niezmiernie ważnym orzeczeniem w zakresie przeciwdziałania nielegalne-
mu obrotowi dopalaczami, jest wyrok wrocławskiego Sądu Okręgowego, który skazał 
handlarza środkami zastępczymi na 2 lata bezwzględnej kary pozbawienia wolności. 
W tej sprawie prokuratura również postawiła zarzuty czterem mężczyznom, którzy zaj-
mowali się sprzedażą dopalaczy. Według ustaleń sądu, osoby te pozyskiwały omawiane 
substancje od nieustalonych osób, a następnie były one przekazywane do sprzedaży 
pracownikom innego lombardu29. Sąd wysunął tezę, równocześnie przyznając rację 
prokuraturze, że sprzedaż dopalaczy to przestępstwo polegające na sprowadzeniu za-
grożenia dla życia i zdrowia. Podobne zarzuty, z tego samego przepisu kodeksu karnego, 
usłyszał gdańszczanin, który w mediach uznawany był „królem dopalaczy”. Mężczyzna 
prowadził swoją działalność już od ponad dwóch lat. Z uwagi na fakt, że biegli jed-
noznacznie stwierdzili, iż posiadane przez podejrzanego substancje stwarzają bezpo-
średnie zagrożenie dla życia i zdrowia, prokuratura uznała słuszność w postawienia 
zarzutów z art. 165 par. 1 pkt. 2 KK30. 

3.2.2. Analiza pojęcia „wprowadzenia do obrotu” 
na podstawie art. 165 Kodeksu Karnego

Mając na uwadze powyższe orzeczenia, należy rozważyć czy stosowanie art. 165 
par. 1 pkt. 2 w przedmiotowym zakresie jest zasadne. Słabości regulacji administra-
cyjnoprawnych oraz ich nieskuteczność w ściganiu handlarzy dopalaczami, popycha 
organy ścigania oraz wymiar sprawiedliwości do poszukiwania regulacji zawartych 
w innych aktach prawnych. Jednym z takich rozwiązań jest posiłkowanie się art. 165 
par. 1 pkt. 2 Kodeksu Karnego31. Stroną przedmiotową przestępstwa jest sprowadzenie 
niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób, które jest powiązane ze zjawi-
skiem obrotu środkami zastępczymi. Ocena spełnienia przesłanki zagrożenia życia 
lub zdrowia jest co do zasady zobiektywizowana32. Analizowany przepis nie zawiera 
koniunkcji pomiędzy poszczególnymi znamionami przestępstwa, tak więc spełnienie 
choćby tylko jednej z trzech przesłanek daje podstawę do uznania, że sprawca czynu 

28  Zobacz: www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/wyrok-skazujacy-za-dopalacze-na-podstawie-kodek-
su-karnego,579966.html, 15.12.2016.

29  Zobacz: www.tvn24.pl/wroclaw,44/wroclaw-dwa-lata-wiezienia-dla-handlarza-dopalaczami,617796.
html 15.12.2016.

30  Zobacz: www.tvn24.pl/pomorze,42/gdansk-zatrzymano-krola-dopalaczy,700209.html, 20.12.2016.
31  Art. 165 par 1 pkt 2: „Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla 
mienia w wielkich rozmiarach: wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia sub-
stancje, środki spożywcze lub inne artykuły powszechnego użytku lub też środki farmaceutyczne nie 
odpowiadające obowiązującym warunkom jakości podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy 
do lat 8”. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks Karny (Dz.U. 2013 poz. 1247 i Dz.U. 2015 poz. 396); 
stan prawny na dzień 8 kwietnia 2015 r.

32  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 16 marca 2004 roku, sygn. akt II AKa 407/2003, www.
lexlege.pl/orzeczenie/56847/ii-aka-407‒03-wyrok-sadu-apelacyjnego-w-lublinie/, 2.12.2016. 
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wyczerpał znamię przestępstwa z art. 165 par. 1 KK33. Działanie sprawcy polegające 
na wytwarzaniu lub wprowadzeniu do obrotu szkodliwych dla zdrowia substancji może 
być uznane za przestępstwo wyłącznie w przypadku zaistnienia skutku w postaci zagro-
żenia dla życia lub zdrowia publicznego większej ilości osób34. Wątpliwości w zakresie 
prawidłowego rozumienia pojęcia „szkodliwych substancji” wykluczyło orzeczenie 
Sądu Apelacyjnego w Krakowie, które wskazuje, że zachowanie sprawcy – wprowadze-
nie do obrotu szkodliwych dla zdrowia substancji – tylko wtedy wypełni dyspozycje 
z art. 165 par. 1 pkt. 2 KK, gdy zostanie wykazane, że „szkodliwość substancji” ma taki 
charakter i wagę, że czyni konkretnym i realnym zagrożenie dla życia lub zdrowia 
ludzkiego w poważnym stopniu mając charakter niebezpieczeństwa powszechnego35. 
Natomiast znamię wielości osób jest pojęciem ocennym i powinno być oceniane przy 
uwzględnieniu okoliczności konkretnego przypadku. Jednakże zarówno literatura jak 
i orzecznictwo wyznaczyło orientacyjne wartości liczbowe, które pozwalają ustalić czy 
przesłanka wielości osób została spełniona czy też nie. Dla oceny wielości osób przyjęto, 
że jest to liczba od 6 do 10 osób36. Powyższe rozważania sprowadzają się do konklu-
zji, że aby podejrzany mógł odpowiadać z art. 165 par. 1 pkt. 2 KK, niezbędnym jest, 
w pierwszej kolejności, wykazanie skutku pod postacią sprowadzenia niebezpieczeń-
stwa dla życia i zdrowia z jednoczesnym wykazaniem ilości osób, których te dobra 
zostały naruszone. Pomimo że stosowanie tego przepisu nie wymaga indywidualizacji 
konkretnych osób, jak jest to wymagane w przypadku stosowania art. 160 KK, to wy-
kazanie wystąpienia elementu „wielości osób” może okazać się trudnym zadaniem.

Ponadto, aby sprawca mógł być pociągnięty do odpowiedzialności karnej na podsta-
wie art. 165 par. 1 pkt. 2, koniecznym jest zakwalifikowanie dopalaczy do jednej z grup 
produktów określonych w omawianym przepisie tj. szkodliwe dla zdrowia substancje, 
środki spożywcze lub inne artykuły powszechnego użytku lub środki farmaceutyczne 
nie odpowiadające obowiązującym warunkom jakości37. Najczęściej dopalacze kla-
syfikowane są jako szkodliwe dla zdrowia substancje lub szkodliwe środki spożywcze, 
mimo braku przeprowadzenia badań, które potwierdziłyby ich szkodliwość dla życia 
lub zdrowia. Podstawą jest wykazanie obecności szkodliwych substancji w dopalaczu, 
ze szczególnym uwzględnieniem możliwości powstania skutku o który mowa w oma-
wianym przepisie w przypadku jego zażycia38. 

Polski model prawnokarnej kontroli produkcji oraz wprowadzania do obrotu 
szkodliwych dla zdrowia substancji jest skierowany głównie przeciwko ich wytwór-
com, importerom oraz producentom. Jest to ogromna luka prawna, która nie została 

33  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 31 stycznia 2013 roku, sygn. akt. II Aka 7/13 
(Lex nr 1289404). 

34  K. Grabowski, Kryminalizacja czynów mających za przedmiot dopalacze, Czasopismo Prawa Karnego 
i Nauk Penalnych 2010, s. 128.

35  Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 11 grudnia 2013 r., sygn. II AKZ 483/13 
(Lex nr 1402863) 

36  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 16 marca 2004 roku… 
37  D. Zając, Karalność obrotu dopalaczami …, s. 3.
38  Ibidem, s. 7.
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dostrzeżona przez organy ścigania oraz wymiar sprawiedliwości, wydając już dwa wy-
roki skazujące na podstawie omawianego przepisu, albowiem kryminalizacja dotyczy 
wyłącznie dwóch zachowań: wyrabiania oraz wprowadzenia do obrotu. Zasadniczy 
problem wiąże się z rozumieniem bądź interpretacją pojęcia „wprowadzenia do obro-
tu”, którego nie można utożsamiać z dokonywaniem dalszego obrotu substancją lub 
produktem. Zgodnie z orzecznictwem, wprowadzenie do obrotu oznacza pierwszą 
transakcję wyrobem – przekazanie go przez producenta lub importera po raz pierwszy 
do obrotu39. W związku z tym sprawcą czynu zabronionego, w zespół znamion którego 
wchodzi „wprowadzenie do obrotu”, może być tylko osoba, która pierwotnie wprowa-
dziła towar do obrotu. W konsekwencji nie ponoszą odpowiedzialności karnej z tak 
skonstruowanego przepisu kolejni zbywcy towaru40. Pojęcie „wprowadzenie do obrotu” 
na gruncie kodeksu karnego charakteryzuje się wąskim zakresem ochrony karnopraw-
nej, ponieważ nie jest ono zdefiniowane w art. 115 KK, który stanowi objaśnienie wy-
rażeń ustawowych. Zgoła odmienna sytuacja występuje na gruncie przepisów ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii, ponieważ tam ustawodawca wyraża wolę rozciągnięcia 
pojęcia „wprowadzenia do obrotu” na dalsze transakcje poza pierwszą, czyniąc to wy-
raźnie w treści tego aktu prawnego odwołując się do odpowiednio skonstruowanej 
definicji legalnej41. I tak, w art. 4 pkt. 34 u.p.n. termin ten został zdefiniowany jako 
udostępnianie osobom trzecim, odpłatnie lub nieodpłatnie środków odurzających, 
substancji psychotropowych, prekursorów, środków zastępczych lub nowych substancji 
psychotropowych. Na gruncie tej ustawy uzasadnionym jest penalizowanie dokony-
wania dalszego obrotu omawianymi substancjami. Natomiast postawienie zarzutów 
podejrzanemu z art. 165 par. 1 pkt. 2 wymaga dokładnego zweryfikowania, którym 
ogniwem w obrocie jest osoba podejrzana. W jednym z omówionych kazusów handla-
rze, którym wymierzono bezwzględną karę pozbawienia wolności, pozyskali zakazane 
substancje od innych osób, a te zostały przekazane jeszcze innym podmiotom. W za-
istniałej sytuacji nieuzasadnionym jest wydanie wyroku skazującego na podstawie 
omawianej regulacji karnej.

Z uwagi na fakt, że omawiany przepis nie pozwala na pociągnięcie do odpowie-
dzialności karnej osób, które trudnią się detaliczną sprzedażą środków zastępczych 
lub nowych substancji psychotropowych, czyli dokonują dalszego obrotu produktem, 
organom ścigania pozostaje furtka prawna pod postacią art. 160 Kodeksu Karnego42. 
Strona przedmiotowa jest znacząco węższa od wcześniej omawianej regulacji, dlate-
go przypisanie sprawcom winy na podstawie art. 160 k.k. nastręcza wiele trudności. 
Jednakże, w celu ochrony życia i zdrowia publicznego, sprzedawcom dopalaczy co-
raz częściej stawiane są zarzuty z art. 160 k.k.43 Przypisanie odpowiedzialności karnej 

39  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2005 r., sygn. I KZP 13/04.
40  Uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2005 roku, sygn.. I KZP 29/05.
41  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2014 roku, sygn.. akt. V KK 272/13.
42  Art. 160 par. 1 k.k.: „Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub cięż-
kiego uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. 

43  Zobacz: Policja.pl, Dopalacze – ryzykowna zabawa, www.policja.pl/pol/aktualnosci/92042,Dopalacze- 
ryzykowna-zabawa.html, 10.12.2016.
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za czyn z tego artykułu wymaga wykazania w działaniu sprawcy bezpośredniości spo-
wodowania niebezpieczeństwa utraty życia lub zdrowia. Oznacza to, że „zachowanie 
sprawcy powinno być natychmiastowe, realne oraz konkretnie istniejące w sytuacji 
już stworzonej bez dalszych możliwych działań”44. W odniesieniu do problematyki 
obrotu dopalaczami niezbędnym jest wykazanie, że dokonanie czynności polegającej 
wyłącznie na udostępnieniu danego produktu stwarza bezpośrednie zagrożenie dla 
życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu45. Dla realizacji znamion przestępstwa 
z art. 160 KK konieczna jest również indywidualizacja osób pokrzywdzonych. Niezbęd-
nym jest wykazanie konkretnych osób, które zostały narażone na niebezpieczeństwo 
określone w dyspozycji normy prawnej46. Element ten często jest pomijany w praktyce 
organów ścigania, z góry zakładając iż sprzedaż środków zastępczych zawsze wiąże się 
z narażaniem na niebezpieczeństwo danej ilości osób. 

Uzasadnionym jest kwalifikowanie sprzedaży dopalaczy z art. 156 KK w sytuacji za-
istnienia skutku w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zażyciem 
środków zastępczych. W takim stanie rzeczy należy wykazać związek przyczynowy 
pomiędzy skutkiem a działaniem sprawcy polegającego na udostępnianiu pokrzywdzo-
nym omawianych substancji47. Dla przypisania sprawstwa z art. 156 par. 1 KK spraw-
ca musi obejmować świadomością przynajmniej możliwość spowodowania swoim 
zachowaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu innej osoby i chcieć takiego skutku 
bądź na nastąpienie takiego skutku się godzić. Postać ciężkiego uszkodzenia ciała nie 
musi być wyraźnie sprecyzowana w świadomości sprawcy, dlatego też postać zamiaru 
sprawcy może zbliżać się do konstrukcji zamiaru ogólnego48. Godnym podkreślenia 
jest, że przestępstwo stypizowane w art. 156 Kodeksu Karnego ma charakter skut-
kowy, a mianowicie wymaga realnego wystąpienia jednego ze skutków wskazanych 
w tym przepisie49. Nie jest więc dopuszczalne domniemywanie zaistnienia danego skut-
ku. Jednocześnie, jak zostało już wspomniane, dopalacze cechują się przejściowym 
negatywnym wpływem na zdrowie, a mianowicie stanem odurzenia, który wyłącza 
możliwość kontrolowania ciała bądź powodującym utratę przytomności, jednakże nie 
są to rodzajowo określone zachowania wymienione enumeratywnie w art. 156 k.k.50 
Substancji psychoaktywnych zawartych w dopalaczu nie można utożsamiać z sub-
stancjami mającymi wyłącznie właściwości zagrażające życiu lub zdrowiu danej osoby 
w rozumieniu omówionych powyżej przepisów. 

44  M. Filar [w:] Kodeks Karny. Komentarz, red. M. Filar, Warszawa 2012, s. 749.
45  A. Wolska, Ł. Bagiński, Problematyka prawna …, s. 24. 
46  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2011 roku, sygn. II KK 177/11, OSNKW 2012/3/29. 
47  A. Wolska, Ł. Bagiński, Problematyka prawna …, s. 24.
48  Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 28 listopada 2013 roku, sygn. VIII Ka 653/13 
(Lex nr 1715641).

49  Kodeks Karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Warszawa 2017, Legalis, 20.05.2017.
50  D. Zając, Karalność obrotu dopalaczami…, s. 7.



Paulina Musiałowska

110 

4. Podsumowanie 

Główny problem niniejszego artkułu sprowadza się do pytania: czy stosowanie obec-
nych regulacji zapobiega obrotowi środkami zastępczymi oraz nowymi substancjami 
psychoaktywnymi oraz czy zasadnie są one stosowane do omawianego zjawiska. Na pod-
stawie przeprowadzonej analizy przepisów należy wysunąć twierdzenie, że wyłączenie 
dopalaczy spod procedury karnej a włączenie do procedury administracyjnej nie wydaje 
się być dobrym rozwiązaniem z uwagi na fakt, że uprawnienia Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej, jako podmiotu odpowiedzialnego za zwalczanie obrotu dopalaczami, kończą 
się na nałożeniu kary finansowej bądź wydaniu decyzji administracyjnej o zamknięciu 
sklepu. Niestety taki rodzaj sankcji nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Obecnie orga-
ny ścigania, dostrzegając nieskuteczność regulacji administracyjnoprawnych, odwołują 
się do przepisów zawartych w Kodeksie Karnym, które pozwalają na pociągnięcie danego 
podmiotu do odpowiedzialności karnej. I tak w praktyce coraz częściej stosowany jest 
art. 165 par. 1 pkt 2 Kodeksu Karnego, który rzekomo pozwala na kryminalizację ob-
rotu omawianymi substancjami. Jednakże, aby pociągnięcie do odpowiedzialności kar-
nej danego podmiotu za handel dopalaczami było uzasadnione, należałoby postulować 
zmianę treści art. 165 par. 1 pkt. 2 Kodeksu Karnego poprzez kryminalizację zachowania 
polegającego na dokonywaniu obrotu środkami zastępczymi. Innym rozwiązaniem jest 
precyzyjne zdefiniowanie pojęcia „wprowadzenia do obrotu” w ustawowym słowniczku 
pojęć w art. 115 KK. Takie sformułowanie przepisu usunie wszelkie wątpliwości stoso-
wania tej regulacji karnej w przedmiotowym zakresie. 

*  *  *

Criminal Law Aspects of Trade of Legal Highs

The article is dedicated to the subject of national criminal regulations of illicit trade of legal 
highs. The main aim of the author is to present the current state of law and its assessment 
of the role in preventing this crime. In the first instance, the author discuss the issue of defin-
ing the term legal highs, in reference to the terms: substitutes and new psychotropic substance 
introduced by law in 2010 and 2015. The explanation of both concepts allows for analysis 
of the administrative law and demonstration the weaknesses of their application. The author 
pays particular attention to the increasing use of criminal law, with particular emphasis the Ar-
ticle 165 of the Penal Code on the basis of which, it was pronounce the first verdict of guilty. 
The basic assumption is to portray an inefficiency of regulations and propose new solutions in 
order to increase their effectiveness.
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