Zadanie publiczne współfinansowane ze
środków otrzymanych z Powiatu Lublinieckiego
Zadanie publiczne współfinansowane ze
środków otrzymanych z Powiatu Lublinieckiego

CZĘSTOCHOWSKIE STOWARZYSZENIE

ETOH

INFORMATOR PRAWNY

NR 3

2020

1
XXXXXXXXXXXXXXXX

NR 3

INFORMATOR PRAWNY
Częstochowskiego Stowarzyszenia ETOH

PRZESTĘPSTWA
NARKOTYKOWE

2

.

Szanowni Państwo zapraszamy do
zapoznania z informatorem
----------------------------------------------------Częstochowskiego Stowarzyszenia ETOH
dotyczącym PRZESTPCZOŚCI
NAROKTYKOWEJ

.

.

Przestępstwa narkotykowe

Posiadanie środków odurzających po raz pierwszy zostało karnie zabronione w
ustawie z 1997 r., o przeciwdziałaniu narkomanii. Jednak w tym akcie prawnym w
art. 48 ust 4 zezwalano na posiadanie nieznacznej ilości narkotyków na własny
użytek. Rozwiązanie takie miało uchronić przed sankcją karną przede wszystkim
osoby uzależnione. Przyjęto jednak, że taki stan rzeczy ułatwia rozprowadzanie
narkotyków. Dilerzy bowiem, którzy w rzeczywistości rozprowadzali masowo środki
odurzające posiadali właśnie przy sobie nieznaczną ilość narkotyków w rozumieniu
przytoczonego artykułu ustawy z 1997 r. Taki stan rzeczy trwał do wejścia w życie
ustawy z dnia 26 października 2000 r., o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz. U. Nr 103, poz 1097, art. 1 pkt 23) która skreśliła przedstawiony
powyżej art. 48 ust 4 ustawy o przeciwdziałaniu narkomani z roku 1997.

Co jest karalne ?
POSIADANIE NARKOTYKÓ W
Karalnym jest jakiekolwiek posiadanie narkotyków. Zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy kto, wbrew
przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub psychotropowe podlega karze pozbawienia
wolności : od miesiąca do lat 3.
Jeżeli sprawca posiada znaczną ilość takich środków sąd może wymierzyć karę w granicach od 1 roku
do 10 lat pozbawienia wolności. Zgodnie z utrwalonym już orzecznictwem znaczna ilość środków
odurzających to taka, która jednorazowo jest w stanie zaspokoić potrzeby kilkudziesięciu. Tak na
przykład hodowanie marihuany w 5 doniczkach w domu będzie kwalifikowane jako znaczna ilość,
chociaż rośliny nie będą duże. Zdarzają się różne pomysły jak hodowanie marihuany we własnym
domu w szafie. Wskazać należy że przepisy prawa polskiego zabraniają stanowczo hodowli
posiadaniu , przetwarzaniu wytwarzaniu środków odurzających. Trzeba pamiętać o tym że
Należy jednak zaznaczyć, że o właściwej kwalifikacji prawnej czynu sąd będzie decydował
indywidualnie w każdej konkretnej sprawie. Ustawa stanowi także, że w wypadku mniejszej wagi
sprawca podlega tylko karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.
Przypadek mniejszej wagi w praktyce sadowej występuje bardzo rzadko.

Handel narkotykami
Art.
55
Ustawy
penalizuje
czyny polegające
na
przywozie,
wywozie,
wewnątrzwspólnotowym nabyciu lub wewnątrzwspólnotowej dostawie środków
odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej. Z wewnątrzwspólnotowym
nabyciem mamy do czynienia wtedy, gdy narkotyki są przemycane z terytorium
jakiegokolwiek kraju UE na terytorium Polski. Wewnątrzwspólnotowa dostawa to sytuacja
odwrotna – z terytorium Polski na teren jakiegokolwiek kraju UE. Przywóz i wywóz to z
kolei sytuacja, gdy narkotyki są przywożone z terytorium kraju spoza UE na teren Polski lub
wywożone z Polski do kraju spoza UE. Przestępstwo to potocznie nazywa się handlem
narkotykami bądź też przemytem. Jest zagrożone karą grzywny oraz kary pozbawienia
wolności do lat 5. Jeśli ilość przemycanych narkotyków jest znaczna albo czyn popełniony
zostaje w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej sprawca podlega grzywnie i
karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata. Wtedy przestępstwo traktowane
jest jako zbrodnia co oznacza
że sąd nie ma możliwości orzeczenia krótszej
kary .Maksymalnie sąd może wymierzyć wtedy karę aż 15 lat pozbawienia wolności! Duże
znaczenie ma przy tym przestępstwie też to, że jeśli sąd zakwalifikuje przestępstwo z
surowszego przepisu to jest to zbrodnia a nie występek, a zatem przy wymierzaniu kary sąd
będzie w bardziej rygorystyczny sposób oceniał sprawcę.
Przestępstwo handlu narkotykami ustawodawca uznał za tak poważne, że postanowił, iż
karalne jest nawet przygotowanie do jego popełnienia, za co grozi kara grzywny,
ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Gdy sprawca poczynił
przygotowanie do handlu znaczną ilością narkotyków sąd będzie mu mógł wymierzyć karę do
3 lat pozbawienia wolności.
Zgodnie z Ustawą karalne jest także wprowadzanie środków odrzucających, substancji
psychotropowych lub słomy makowej do obrotu albo też same uczestniczenie w obrocie.

4

Czyn taki podlega karze grzywny oraz pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. W
wypadku mniejszej wagi grożąca kara to grzywna, ograniczenie wolności albo pozbawienie
wolności do roku. Jeśli z kolei przedmiotem czynu jest znaczna ilość wprowadzanych
środków, substancji lub słomy makowej grożąca kara wynosi od 2 do 12 lat pozbawienia
wolności. Podobnie, jak w przypadku handlu narkotykami (przemytu) karalne jest także
przygotowanie.
Wykrywalność tego typu przestępstw jest bardzo duża a orzekane kary są bardzo surowe i dotkliwie
gdyż mają uświadamiać potencjalnym przestępcom nieopłacalność popełniania różnych przestępstw.
Wykrywalność jest duża ponieważ zawsze znajdzie się mały świadek koronny który zezna na waszą
niekorzyść. Małym świadkiem koronnym jest osoba która w zamian za ujawnienie informacji
nieznanym organom ścigania o przemytach narkotyków w zamian za nadzwyczajne złagodzenie
kary ujawni wszystko jak było i wskaże dane personalne konkretnych osób.
To tego typu przestępstw dochodzi czasami jakby się zdawało w sposób niby niewinny. Wtedy kiedy
wasz kolega, przyjaciel prosi was o dostarczenie paczki, przejechanie samochodem z terytorium
Holandii na wycieczkę do Polski. Zazwyczaj w samochodzie ukryte są narkotyki w kole samochodu, w
zbiorniczku spryskiwacza w innych schowkach. Ktoś może was poprosić o podwiezienie kilku butelek
wody do Polski a w rzeczywistości w butelkach będzie znajdowała się płynna amfetamina . Za
dostarczenie takiej ,,wody” do Polski grozi od razu kara pozbawienia wolności w wymiarze nie
krótszym niż 3 lata a dodatkowo kara grzywny i przepadek korzyści majątkowej który później będzie
trzeba spłacać latami.

ZALECENIA JAK NIE NARAZIĆ SIĘ NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNĄ
1. Odrzuć chęć chwilowego przeżycia przyjemnych wrażeń.
2 . Odrzuć ciekawość poznania tego, co nieznane, tego, co niedozwolone.
3. Wykorzystuj swoje umiejętności atrakcyjnego organizowania czasu wolnego.
4. Bądź asertywny i nie ulegaj wpływom grupy rówieśniczej i presji środowiska rówieśniczego
jak również środowiska osób których nie znasz ze względu na dużą potrzebę akceptacji.
5. Nie uciekaj od problemów w szkole i domu.
6. Nie ucieczka od problemów emocjonalnych takich lękliwość, nieśmiałość, niskie poczucie własnej
wartości. Podziel się tym problem z rodzicami przyjacielem, pedagogiem szkolny,
7.Nie naśladuj osób starszych które postępują w sposób nie właściwych.
8. Unikaj podejrzanych środowisk rówieśniczych jak też osób starszych które mogą działać na twoją
szkodę.

UZWAŻAJ NA FENTANYL I JEGO POCHODNE
Mała domieszka tej substancji w „towarze”może być zagrożeniem dla Twojego życia
Fentanyl o wiele łatwiej przedawkować niż heroinę. To substancja, która spowodowała wiele
zgonów w ostatnim czasie wśród młodzieży. Odpowiedzialność karna jest taka sama jak za
inne narkotyki. Fentanyl może występować pod różnymi nazwami (biała heroina, fent,
chińska heroina), w postaci proszku, suszu bądź plasteliny do palenia. Zachowaj ostrożność i
nie zażywaj żadnych substancji. Nie kieruj się ciekawością to podstawowa zasada.

DOPALACZE
Dopalacze to potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje
psychoaktywne, które nie znajdują się na liście środków kontrolowanych przez ustawę o
przeciwdziałaniu narkomanii Spożycie ich ma na celu wywołanie w organizmie jak
najwierniejszego efektu narkotycznego substancji zdelegalizowanych.
Zażywanie dopalaczy jest bardzo niebezpieczne dla życia i spowodowało w Polsce w
ostatnich latach wiele zgonów wśród młodzieży. przypadki zgonow dotyczyły użycia
produktow „dopalaczowych”:ABC+Coccolino+FreshFunky+pentedron;alfa-PVP+BB22+THJ-018+MXE+ flubromazepam; Mocarz, Rozpałka do grilla lub nazwie NN (3-MMC,
AB-CHMINACA,
GBL). Nie bierz i nic nie przyjmuj od znajomego. Musisz wiedzieć o tym że nic za darmo
nie ma. Dopalacze wyniszczają i silnie uzależniają organizm człowieka. Jako toksyny niszczą
wątrobę i innego organy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Wyjście z
nałogu wiązać się będzie z bardzo kosztową terapią i bolesnymi wyrzeczeniami.
POMOC W NAGŁYCH PRZYAPADKACH
Jeżeli zachowanie osoby, którą znasz lub innej
budzi Twój niepokój, nie wahaj się –
wezwij pomoc, dzwoniąc na pogotowie pod numer 999 albo 112. Wzywając pogotowie,
poinformuj, że może być potrzebny nalokson Jeżeli ktoś w Twoim otoczeniu przestanie
oddychać, niezwłocznie wezwij pogotowie i zacznij
reanimację – 30 ucisków klatki
piersiowej i 2 wdechy. Uciski robisz w ten sposób że splatasz dłonie kładziesz na środek
klatki piersiowej i wykonujesz uciski z odpowiednią siłą żeby nie złamać poszkodowanemu
żeber.
Jeśli nie wiesz jak działać i masz wątpliwości zapisz się do Punktu Nieodpłatnego
Poradnictwa Obywatelskiego lub Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na wizytę w formie
telefonicznej lub stacjonarnej. Na terenie Częstochowy funkcjonuje 9 Punktów w których
uzyskasz pomoc. Danie punktów znajdziesz w bazie teleadresowej
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