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W odpowiedzi na pismo z dnia l września 2014 r., nr GMS-WP-173-193/14, 

dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy -Prawo farmaceutyczne oraz 

ustavv:1' o przechFdziafaniu narkomanii, przekazanego do zaopiniowania Prokuratorowi 

Generalnemu '' trybie art. 3 ust. l pkt 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. 

o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, t.j., z późn. zm.), uprzejmie 

przedstawiam następujące stanowisko. 

Przedlożolly projekt ukierunkowany jest na implementację do porządku 

prawnego postanowieil Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 20 11162/UE 

z dnia 8 czen,ca 20 11 r. zmieniającej dyrektywę 200 1/83/WE w sprawie 

wspólnotowego kodeksZ-l odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych 

u ludzi ·- 11' zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów 

leczniczvch do legalnego łańcucha dystrybucji. Projektodawcy przewidują 

wprowadzenie do systemu prawnego definicji sfałszowanego produktu leczniczego 

oraz dctinicj i suhstancj i czynnej, wytwarzania produktu leczniczego i vvytwarzania 

substancji czynnej. Jednocześnie projektodawcy proponują wprowadzenie przepisów 

karnych konstytuujących osiem typÓ\V przestępstw o znamionach opisanych w art. l 
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ust. 53 -56 projektu (proponowane art. 124b- 127a ustawy zmienianej- ustawy z dnia 

6 września 200 l r.- Prawo farmaceutyczne). 

Proponowane przepisy karne budzą pewne zastrzeżenia, w tym zwałszcza z 

punktu widzenia prawidłowej implementacji powołanej wyżej Dyrektywy. Należy 

bowiem zauważyć. że pail.stwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobowiązane 

na mocy przyjętego art. 118a do wprowadzenia sankcji mających zastosowanie w 

przypadku naruszeil. przepisów krajowych przyjętych na mocy analizowanej 

dyrektywy, które mąją być .,skuteczne, proporcjonalne i odstraszające". Tymczasem 

projektodawcy zak-ladąją wdrożenie wyłącznie norm prawa karnego materialnego, co 

w sposób bezpośredni może rzutować na brak skuteczności przyjętych rozwiązań w 

obszarze szeroko rozumianej działalności korporacyjnej mającej za przedmiot 

wytwarzanie produktó\v leczniczych i substancji czynnych. Należy bowiem pamiętać, 

że odpowiedzialność karna jest odpowiedzialnością o charakterze indywidualnym, co 

oznacza. że proces dowodowy koncentruje się na ustaleniu konkretnej osoby 

odpowiedzialnej za naruszenie normy prawa karnego. Tymczasem szereg zachowań 

objętych hipotezą projektowanych norm prawa karnego materialnego może być 

podejmowanych przez różnego rodzaju podmioty o strukturze korporacyjnej (np. 

spółki prawa handlowego posiadąjące osobowość prawną), do działalności których 

projektowane normy nie znajdą zastosowania. Tym samym poza reglamentacją prawną 

o charakterze represyjnym znajdzie się cały szereg działań bezpośrednio sprzecznych z 

regulacją administracyjną projektu (ustanawiającą określone normy zachowań 

obowiązkowych). 

Należy przy tym podkreślić, że jednym z zasadniczych motywów przyjęcia 

dyrektywy stanowiącej podstawę opracowania omawianego projektu jest dążność do 

przeciwcizialania szczególnie niebezpiecznemu zjawisku występowania sfałszowanych 

produktów· leczniczych również w legalnym łańcuchu dystrybucji (motyw 3 powołanej 

na wstępie Dyrektywy), a więc przy współudziale podmiotów profesjonalnych. 

Zakładane wprowadzenie wyłącznie reglamentacji prawnokarnej może zatem okazać 

się dysfunkcjonalne \V perspektywie realizacji celów, jakie legły u podstaw przyjęcia 

omawianego aktu prawa europejskiego. Wydaje się, że optymalnym instrumentem 
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regulacyjnym omawmneJ materii wmny stać s1ę normy prawa administracyjno

karnego. przy ewentualnym wzmocnieniu zabezpieczenia w drodze reglamentacji 

prawnokarnej. 

Szczególnie wyraźnie podniesiony problem zarysowuJe Się 

w odniesieniu do penalizacji zachowal1 polegających na podejmowaniu działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania lub importu produktu leczniczego lub produktu 

leczniczego terapii zaawansowanej bez wymaganego zezwolenia (projektowany 

art. 125 ust. l ) bądź prowadzeniu działalności w zakresie wytwarzania, importu lub 

dystrybucji substancji czynnej bez uzyskania wpisu do stosownego rejestru 

(projektowany art. 125a). Wskazane typy zachowal1 to przestępstwa formalne 

z abstrakcyjnego narażenia dobra prawnego na niebezpieczeństwo. Należy zauważyć, 

że powołane wyżej czynności sprawcze mogą być podejmowane zarówno przez osoby 

fizyczne, osoby prawne, jak i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawneJ. Wprowadzenie wyłącznie reglamentacji prawnokarnej zawęża zakres 

zastos(nvania normy prawnej wyłącznie do osób fizycznych podejmujących wskazaną 

wyżej dzialalność wbrew określonym obowiązkom administracyjnym, co wydaje się 

nie spelniać \vynike:~jącego z prawa europejskiego wymogu wprowadzenia skutecznych 

instrumentów· prawnych (sankcji) wymuszających przestrzeganie określonych procedur 

dotyczących obrotu produktami leczniczymi i substancjami czynnymi. Wypełnienie 

wymagaó. konstytuowanych przez prawo europejskie nie może polegać na 

bezrelleksyjnym doborze instrumentów reakcji prawnej, z pominięciem szczególnych 

uwarunkowat1 dotyczących reglamentowanej sfery życia społecznego - te ostatnie zaś 

wskazują, że obrót farmaceutyczny dokonywany jest w większości przypadków przez 

podmioty o zlożonej strukturze organizacyjnej. 

Należv zatem postulować ponowne przeanalizowanie projektowanych 

regulacji o charakterze represyjnym, przy czym kierunek ewentualnych zmian winien 

zmierzać, jak się wydaje, do zastąpienia regulacji prawnokarnych regulacjami prawa 

administracyjno-karnego, przy ewentualnym uzupełnieniu regulacji normą prawa 

karnego (wytwarzanie sfałszowanego produktu leczniczego lub sfałszowanej 

substancji czynnej). 
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Uzupełniająco należy wskazać, że proponowana w projektowanym art. 124b 

(typ przestępstwa 'vyt,varzania sfałszowanego produktu leczniczego lub sfałszowanej 

substancji czynnej) sankcja karna jest nieprawidłowa. Podnieść należy, że zasadniczo 

w Kodeksie karnym zagrożenie karą pozbawienia wolności do lat 5 nie występuje 

w alternatywie z karami nieizolacyjnymi (karą grzywny lub karą ograniczenia 

wolności), z jednym wyjątkiem przewidzianym w art. 270 § l k.k., dość powszechnie 

krytykowanym w piśmiennictwie prawniczym. Typ sankcji zagrożenia kamego do 5 lat 

pozbawienia wolności ukształtowany jest jednorodnie jako wyłączne zagrożenie karą 

pozbawienia wolności (od 3 miesięcy do lat 5). Wskazany model sankcji wydaje się 

również lepiej oddawać wysoki abstrakcyjny stopień społecznej szkodliwości 

zachowania objętego dyspozycjąprojektowanej normy prawnej. 

Andrzej Seremet 


