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WSTĘP – czyli dlaczego prawo hazardowe? 
 

Pierwszy artykuł - o prawie hazardowym, nie mogło być inaczej. Ta tematyka 

towarzyszy nam nieustannie od prawie 7 lat, a nasza przygoda z tą dziedziną 

rozpoczęła się jeszcze w okresie studiów prawniczych. W trakcie odbywania aplikacji 

adwokackiej Mec. Stępień w ramach współpracy z kancelarią z siedzibą na Malcie 

prowadziła obsługę prawną zagranicznych klientów z sektora gier i hazardu oraz 

miała przyjemność uczestniczyć w szkoleniach i konferencjach branżowych z tego 

zakresu. Zdobyte doświadczenie zawodowe spowodowało, że do chwili obecnej 

kancelaria prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych z branży 

rozrywkowej, będąc jedną z nielicznych kancelarii działających na polskim rynku 

posiadających specjalistyczną wiedzę z tej dziedziny. Sprawy ciekawe, wymagające 

eksperckiej wiedzy, ale i skomplikowane z uwagi na wielość towarzyszących im 

problemów i – jeszcze do niedawna - niejasność regulacji prawnych. 

 

PROBLEMY NA TLE USTAWY 
 

Jak już wyżej wspomniano - w materii prawa hazardowego pojawiło się kilka 

kluczowych dla rozstrzygania spraw z nią związanych problemów. 

 

• BŁĘDY USTAWODAWCY 

Pierwszy z nich dotyczył stosowania konkretnych przepisów ustawy o grach 

hazardowych w krajowym porządku prawnym. Podnoszono, że tzw. techniczne 

przepisy ustawy dla swojej skuteczności musiały być – na podstawie dyrektywy 

unijnej - notyfikowane Komisji Europejskiej zgodnie z przyjętymi procedurami.                  

Z uwagi na fakt członkostwa Polski w Unii Europejskiej konieczne jest przestrzeganie 

przez nasze państwo przepisów prawa europejskiego, w tym dyrektyw unijnych. 

Obowiązek notyfikowania projektów polskich aktów prawnych zawierających 

przepisy techniczne wynika z dyrektywy nr 2015/1535/UE, ustanawiającej procedurę 

udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących 

usług społeczeństwa informacyjnego.   
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W związku z brakiem notyfikacji przepisy te nie mogły być stosowane przez sądy 

polskie, a co za tym idzie – podmioty prowadzące działalność w branży hazardowej 

nie mogły ponosić odpowiedzialności karnoskarbowej za przestępstwo z art. 107 § 1 

kks.  

 

Chaos prawny spowodował, że faktyczne wątpliwości w zakresie obowiązywania 

technicznych przepisów ustawy hazardowej miały nawet takie podmioty jak 

sędziowie czy prokuratorzy sądów powszechnych. Wątpliwe było bowiem, które 

regulacje uznać można za techniczne. W grę wchodziła analiza dwóch przepisów – 

art. 6 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 przywoływanej ustawy.  

 

Dla oceny tej spornej kwestii istotna była przede wszystkim treść orzeczenia Sądu 

Najwyższego z dnia 27 listopada 2014 roku o sygn. akt II KK 55/14, w którym to Sąd 

wypowiedział się, że: 

 

„nie ma wątpliwości, iż przepisy art. 6 oraz art. 14 ustawy o grach hazardowych 

stanowią przepisy techniczne”. 

 

Dla podmiotów z branży hazardowej oznaczało to tyle, że skoro najwyższa krajowa 

instancja sądowa uznała, że przepisy te mają charakter techniczny, a co za tym idzie 

wymagają notyfikacji Komisji Europejskiej, to bez notyfikowania nie mogą 

być stosowane przez polskie sądy. Taka argumentacja była przez pewien czas 

podnoszona w toczących się postępowaniach karnych, stanowiąc jednocześnie 

podstawową linię obrony oskarżonych klientów. 

 

Fakt faktem stan prawny zmieniło orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej z dnia 13 października 2016 roku wydane w sprawie C-303/15,                            

w którym to TSUE zmieniając dotychczasową linię orzeczniczą zaprezentowaną dwa 

lata wcześniej przez Sąd Najwyższy w sposób jednoznaczny uznał, że: 

 

„ art. 6 ust. 1 ustawy o grach hazardowych nie jest przepisem technicznym” 
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 Powyższe rozstrzygnięcie oznaczało tyle, że dla swej skuteczności w polskim 

porządku prawnym przepis ten nie wymagał przejścia procedury notyfikacji. Od 

momentu wydania przedmiotowego orzeczenia nastąpiła diametralna zmiana treści 

orzeczeń wydawanych przez sądy krajowe. Z punktu widzenia obrońcy 

oskarżonych problem był jednak jeden - oskarżeni stawali – i do tej pory stają przed 

sądami – pod zarzutem popełnienia czynu z art. 107 § 1 kks w okresie przed 2016 

rokiem, a zatem przed wydaniem przez TSUE przedmiotowego orzeczenia z 

października 2016 roku (zazwyczaj czasookresy zarzutów dotyczą lat 2013 – 2016, w 

których to branża hazardowa w Polsce przeżywała swój największy rozkwit).  

 

Pojawia się więc pytanie, czy osoba prowadząca hazardową działalność mogła 

przewidzieć, że stan prawny - wskutek wydania przez TSUE odmiennego orzeczenia 

- zmieni się w przyszłości i art. 6 ustawy uznawany do tej pory za techniczny i 

wymagający notyfikacji stanie się nagle przepisem o charakterze nietechnicznym? 

 

• BRAK UMYŚLNOŚCI 

 

Odpowiedź na powyższe pytanie jest pośrednio związana z drugim problemem, który 

dotyczy strony podmiotowej popełnianych przestępstw. Czyny z art. 107 kks mogą 

być popełnione wyłącznie umyślnie – bądź w zamiarze bezpośrednim, bądź w 

zamiarze ewentualnym. 

 

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawową definicją pojęcia umyślność (art. 4 § 2 Kodeksu 

karnego skarbowego): 

 

„czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma ZAMIAR jego popełnienia, 

 to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia na to się godzi” 

 

Czy zatem można stwierdzić, że oskarżony działając w zamiarze bezpośrednim lub 

ewentualnym popełnił przestępstwo w jednej z poniższych sytuacji: 

 

• oskarżony dysponował opinią sporządzoną przez prywatnego biegłego,                 

z której treści w sposób bezsprzeczny wynikało, że urządzenia konstruowane 
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przez spółkę zarządzaną przez oskarżonego są urządzeniami zręcznościowymi 

i nie podlegają pod przepisy ustawy hazardowej 

 

• oskarżony nie dysponował co prawda żadną opinią o charakterze prywatnym, 

ale swoją świadomość prawną kształtował na podstawie treści: 

 

à ORZECZEŃ SĄDÓW POWSZECHNYCH wydawanych przez sądy na terenie 

całego kraju wobec zarządzanej przez niego spółki lub też wobec niego samego,                                

z których treści bezspornie wynikało, że przepisy ustawy hazardowej nie znajdują 

zastosowania z uwagi na fakt ich nienotyfikowania,  

 

à STANOWISKA PROKURATORA GENERALNEGO wydanego w dniu 31 lipca 

2013 roku, o sygn. akt PG VIII TK 95/12, P 32/12, które zostało opublikowane na 

stronie internetowej Prokuratury Generalnej, z którego wynikało, że: 

 

„przepisy art. 89 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 ustawy o grach hazardowych nie będą 

mogły zostać zastosowane w sprawie sądu meriti, ponieważ ustawowy zakaz  

urządzania gier na automatach poza kasynami gry, jako sprzeczny z prawem Unii 

Europejskiej, de facto nie obowiązuje – zatem nie można go egzekwować.” 

 

à OPINII PRAWNYCH sporządzonych przez wybitnych prawników, z których 

wynikało to samo, co ze stanowiska Prokuratora Generalnego. 

 

Czy taka osoba - przeciętny obywatel nieposiadający specjalistycznej wiedzy 

prawniczej - nie mogła pozostawać w usprawiedliwionym przekonaniu co do 

legalności prowadzonej działalności i przed rozpoczęciem przedsięwzięcia 

gospodarczego nie dołożyła należytej staranności w celu upewnienia się, że swoim 

działaniem nie będzie naruszała przepisów obowiązującego prawa? 

 

• „NIE DWA RAZY O TO SAMO” 

Odrębnymi problemami tej materii jest kwestia prawomocnego skazania za czyn 

polegający na urządzaniu gier na automatach poza kasynem gry w związku z art. 6 § 
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2 kks a konieczność umorzenia kolejnych postępowań toczących się przeciwko temu 

samemu oskarżonemu, a obejmujących ten sam czasookres popełnionych czynów - na 

podstawie przesłanki powagi rzeczy osądzonej res iudicata, jak również kwestia 

ponoszenia karnej odpowiedzialności za urządzanie gier na automatach poza 

kasynem gry przez osobę, która nie reprezentowała spółki w chwili popełnienia 

zarzucanego czynu. 

 

PODSUMOWANIE 
 

Reasumując, działając w przedmiotowych procesach w charakterze obrońcy 

oskarżonych, nie jesteśmy przekonani czy obywatele powinni ponosić 

odpowiedzialność karną za błędy i niejasności procesu ustawodawczego oraz za 

pozostawanie – naszym zdaniem – w uzasadnionym przekonaniu o legalności 

prowadzonej przez siebie działalności, a co za tym idzie w usprawiedliwionej 

nieświadomości karalności, o której mowa w przepisie art. 10 § 4 kks. 

 

 

 Jesteśmy ciekawi, co sądzą Państwo o przedstawionych problemach  

z perspektywy przeciętnego odbiorcy norm prawnych. 
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Polub - www.facebook.com/adwokatsandrastepien 

Obserwuj - www.instagram.com/adwokatsandrastepien 

Odwiedź – www.sandrastepien.pl 

 
          

 

 

 

 

 


