Új büntetőjogi szabályozás a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények vonatkozásában

Az új Büntető Törvénykönyv (2012. évi C. törvény;
Btk.) 2013. július elsején lépett hatályba. Jelentősen
módosította – többek között – a kábítószerekkel
kapcsolatos tényállást, valamint a büntetési tételeket.

A módosítás az alábbiakban foglalható össze:

Fogyasztás
A korábbi szabályozás a kábítószer-fogyasztást önmagában nem
büntette, de az egyéb magatartásokon keresztül (tartás,
megszerzésen) a fogyasztás is bűncselekmény volt. Július elsejétől önálló elkövetési magatartásként kerül vissza a fogyasztás a
Btk-ba. A törvény két évi szabadságvesztéssel bünteti az
elkövetőt. Lehetőség van elterelésen való részvételre, azonban a
jogalkotók korlátozták ezen jogintézmény alkalmazását.

Elterelés
Csak az választhatja a büntetőeljárás alternatívájaként az elterelést, aki:
a) két éven belül nem vett részt elterelésben, illetve
b) két éven belül más kábítószerrel visszaélés bűncselekmény elkövetése miatt nem állt büntetőeljárás alatt.

Új mennyiségi szabályozás
A korábbi mennyiségek mellett (csekély, alap- eseti és jelentős) új minősített eset, a különösen jelentős mennyiség megszerzése vagy birtoklása került be a törvény szövegébe.

Büntetés enyhítése
A kábítószer-fogyasztók büntetése korlátlanul enyhíthető, ha az elkövető lehetővé teszi a kábítószert átadó személy kilétének megállapítását.

Designer drogok
A designer drogok egy un. „C” listán szerepelnek. Ezen szerek előállítása, forgalmazása, országba való behozatala illetve onnan való kivitele 3 évig terjedő szabadságvesztéssel bünteBÁCS-KISKUN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
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tendő. A fogyasztókat eddig nem büntették, júliustól azonban a megszerzés és tartás szabálysértésnek minősül az új Szabálysértési Törvény alapján.

Mit kell tudni a kábítószerekről?
-

-

-

-

Az egészségre fokozottan veszélyesek, szervi- és idegrendszeri károsodásokat okoznak.
Hamar kialakul a függőség, ami a személy belső- és külső leépüléséhez, személyiségének eltorzulásához vezet.
A kábítószer-élvezők teljesen
közönyössé válnak önmagukkal és
környezetükkel szemben.
Idővel
olyan
elmeállapotba
kerülnek,
amely rendszerint
akaratlan vagy tudatos önpusztítással végződik.
Egyetlen
céljukká
a
drog
megszerzése válik, amely nélkül
orvosi kezelés hiányában nem
képesek élni.
Ha a kábítószer-fogyasztás megszakad, súlyos fájdalmakkal járó elvonási tünetek, rohamok lépnek fel, amelyet teljes kilátástalanság és elkeseredettség kísér.
A kábítószer rendszeres szedése vagy túladagolása könnyen halált is okozhat.
A szervezetbe jutás módja, az anyag szennyezettsége vagy hamisítása az ugyancsak
halálos kimenetelű AIDS-fertőzés veszélyét idézheti elő.

A kábítószerek fogyasztását jellegzetes tünetek kísérik, melyeket időben felismerve megmenthetjük gyermekeinket, barátainkat, ismerőseinket!

Pszichés tünetek:
-

feldobottság, színes álmok érzése, hallucinációk, látomások,
idegesség, ingerlékenység, szorongás,
depresszió,
pesszimista
hangulat,
levertség, kedvetlenség, közöny,
ok nélküli örömkitörések,
túlérzékenység,
személyiségés
tudatzavar,
figyelem és koncentrációs képesség
zavara, feledékenység,
indokolatlan fáradtság, gyors kimerülés,
teljesítőképesség ingadozása,
álmatlanság, alvászavarok, zavaró álmok,
koordinációs képesség-zavarok, térbeli és időbeli tájékozódás elvesztése,
túl sok, gyakran összefüggéstelen beszéd, ítélőképesség elvesztése,
indokolatlan félelemérzés, pánikérzés.
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Testi tünetek:
-

beesett, hamuszürke arc, bőr elszíneződése, mély
szemgödör,
ismeretlen eredetű tűszúrások, véraláfutások,
szűkebb vagy tágabb pupillák mint általában,
szájszárazság, erős fogyás,
hirtelen megnő az édes italok fogyasztása iránti
igény,
túlzott érzékenység külső ingerekre (fény, zaj,
fájdalom stb.)

Magatartásbeli változások:
-

túlzott költekezés, kölcsönkérés,
pénz és egyéb értékek eltűnése,
a tanulmányi eredmény hirtelen romlása,
családon belüli kapcsolat megromlása,
kritikátlan terv, és cél nélküli „szabadságra” törekvés,
kiégettség, üresség érzés,
korábbi, megszokott életmód megváltoztatása,
saját maga és ruházata elhanyagolása,
illatszerek túlzott használata (elnyomja a drogok szagát),
beilleszkedési zavarok,
kimaradozás, iskolakerülés, munkakerülés,
zárkózottság, új barátok titkolása, elmagányosodás.

Gyanút keltő használati tárgyak:
-

alufólia darabkák (ebbe csomagolják a kábítószert),
színes tabletták, cukordarabkák,
injekciós felszerelés, kis üvegcsék, gyógyszeres dobozok,
szokatlan tárgyak (pl. levélmérleg, konzervdobozok),
megégett kanál, öngyújtó, vatta,
szokatlan szag a lakásban,
kifacsart citromhéjak, citromleves flakonok, kockacukor,
üres, vagy kitöltött orvosi vények (hamisítás),
napszemüveg felesleges használata (eltakarja a szűk vagy tág pupillát).

Amennyiben a témával kapcsolatban kérdése van, hívja osztályunkat az alábbi elérhetőségeken!
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