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|. l. AlkotnáD/bí|ósi3|ó! szó]ó 1989' éviXWII töfléq, /'jb!'] 1' ! b) p1nÍja
hlar'@, a|,ií".aai ' !i!újn)o::,'k a bün|etJ 'ol.z"bl])' ' + d hozáj '
| 'pcrc]odó ( :\ ' s  lU ' l .n)c|  nóooJ l l ' á ro|  5zó lo  z00] e\|  |  to^e] l  . ,  |8 '
]9' 20' 2l és :]. $'aj' ill.tólets a tsú'tetó TÖNényköryaTől szóló 19?8, évj Iv
tón'é!v (Btk) 2s1, 282|A, 282,ts', 282/C., 283 és 28jrA s'ái
3]koünán)€llenes5é8en.k üólagos vizsgálatá! a2 a]ábbi szempontoka

l.l. A Btk . 2003' é\.j ]], rorvény ]7 20. és 22' $-3ival tEesállapilott ' 282''
282A,, 282rB'' 282/c é, 283rA s.ainak (]) bek€zdésejben a ''lla..jjl8'
.hgedély,, to!ábbá a BÍk' - 2003' éú I]' tönésy 2i' {-ával Eeg']lápjtott ' 28r,
s {l) bek€zdéséDek a) és c) pontjában, valanilt a2 c) poníáDak i, ,lpon!ába! a
' sqóÍ hasaálatru,,. íE s^Írén a b) és d) poltjába!, lal,fiinr áz e) lonljalak 2
a|pan|]ab^n az ''eg/,ne'en íö éhő l"jbítószeúogasztás alkalháw!,, ,Iogiatnak
bIzo o y1ala!. haláJoz.tla' ' taíalllUak. ellentéIe.ck a jogbL/1onsi sga I

Jav6a,,k l\agl a2 .dkotÍnálybiróság álispiisa meg a támadotr
r€ndeltezésehek az ,11ko|]]úD, ). ! (]) beke:dé,'e a]apjá! femál]ó
a1loiÚ.{!ye]le *ségét' és - 1ekiDtetlct a tárgyi összefuggéseke a támadot1
lowéq,i télyá]lásokat te|jesen semmisítse m€g'

t'2. A B&. . 2c03' éi] Il. ttÍvény 2]' $.ával cgai]opíon ' 28]' $ (1)
bekezdesének b) loniia' és e) !o!tjá',& 2' ajpontja ]ehetó!é t.sá' logy báíki.
kétévente egy ízben, báne]y kábílószer csekély menn}'iségét fogyasáá! cimó!.
sabadon (ingyeq !€g! el]eDérÍék f€jében) kilrábassa' másnai( áladhassa' éS
3lanyi jo goÍ választhassi a biilt€tójog1 felelősségre.\,onás elk'.rülését'
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A kábltó.zer hozzáfé'']retővé tételének 2alaíalasigát blztositó ezen
rende|k9zésc!. :!i.nlére]ek u '!lkolnó,! '9' |i.ábó] i elfe ::' i /!) bek.désiből
l €!ezelhelö ál1enr ai1au élelvéde]en levö]egességÚck kóltl.]tnétryéve]

".a|asa r!i' b'Tgy az A.]kotmálybiróság álapitsa Deg a táfiadott
.eld.lkezésel: a]kol:nányellenességét, és 1c!.lrrteíe| a 1áÍe]j osszefiig8ésekÍe a
B& 2003' év! !l lijn'énY 2i ]s-í"l Eleg'llapílot| . 283' $'át telieseú

Jaúso,uk' hily a2 Alkotmanybi!óság állapitsa neg a táEadot!
rendelkezések alkolmanyel]enességéi) é9 teknleBel a táJg]i osszeÍiiggéseke a
Btk' . 200]. éu l]. ton'ény 21. $.á\áI fiÉgállapilott ' 283- !.ár teljesen

I.3. Á Blk 2l]0.. é\i II toNén'! 2l $.áEl tnegál|apnoí . 28] $ (l)
bek.,désének c) p.llLja lehclövé teszi' lrogy a l8 élcté\'él betólt.itÍ szenlély
ak.mikor. b.4ne]] \ábitósze! csekély nenD)isegéíek slát cé|ára tÖnéló
temesaéséhez, .i(iállitásáboz, negszezéséhez, taíásaioz szabadon
1.e]hasháIhasso! l8 é1etévé! be uem lrllTtt szemé]}1, és alanF jogon
\álaszthassa a bútteidjogr fele]ósségr€.Yotrás.Lken]Iéséi

U8]aíezen bekezdés d) polltjiinak l alpoÍtja letetó!€ Íes7j, hoe-a a 18.
21' év kózótj sz.!.él' kété!€nt€ egJ-' izben báme]y kábitosze! csekéi)'
menn!'iségét' fog}lsz1ás cimén, szabadon (in$€n' va8} el]eDéíék lejében)
knálhass3' vasv átgdlrassa 18. életévét be nen töltÓn szenélynek' és alan}'i
jo.lon \ á]asahassa a b.ihtelójogi fe1elósségÍe.vo'"5 elkerulé!.|

A d) poat 2' a:pontja pedig lehetóvé tesi, hog} a:]i' éIe!évét be nem
tÓ]tit! személv k.!é\€Dle e$ ízb€n báÍÚely kábíószeÍ csekély mefu}isegél
fogyasÍás ciné!' szabadon (ingyen, vag.y ellenédék fejében, bámely életkoru)
násnal az iskola tenilelá is kíDálhass., átadhassa, és alanyi ]ogo' válaszdrassa
a bú etójogj fele]ö5ségr€'voíá5 e]keriilését

'A g1'.üekek .éYén !2ló kábitószcrhez jutás' a g:Jemekek sáÍrála
Iónénó kábitósze. juftaiás' és u isko]a tenjletén toíénő kábjtószer juttalás
(alfucsak eg'vszerj) l€hetőségének uvaíalanságát bi4ositó rendelkezések
ettenlélesek o,'i*orIár]y /6 $.áó."? az i!úság éÍdeke1n3k \édelnréhez' és a
17 s (]) bekezdéséb.ü a gyemekek zavaÍalan fejlódéséhez biz(osjtoltjogok|al
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II. '+ '4b!y' ]' ! c) pu1ua alaDjóh, ilLetw a 2]' (3) bekJljsé,ek q po,'d
alapjór a: országg':í|ésl apv}seiől nte8j11e|ó ]oaos,!6óEra :,|:ix|eÚe1' alüli'ou
dr. Elnle Csaba hdn'óh,va:o,' a 2003' évi tr' lijnény 21 l.e' illetóleg a Btk
283, i.a nenze*ózi szcrzódésbe il&ózés szcúponIJáböl Ya]ó üzsgálatát u
alábbiilca l-igyelelmei

II.l. Á Btk .2003' é!'i ]l' ttjn/éD)'2l
c] !oi!a és d) pontjiiMk l' alpoala
krh'Íd.letl a Gr'ermek jogajÍól szó]ó'
E8]ezi]ény (G}€nÍek Eg}€zné!y)
tb8lakakkal

$'ával megáliapitott .]B3 $ G) beke,dés
ell €ntét€s a 1991' éu lxly tóÍaéM)€l
Ne\l Yorkban' 1989, '.)vember 20.án kell

1' CikkéÍe tekilte(c. a 31 Cikkében

l
lKé|en' hogy a AlkotmalybÍróság abpitsa ]reg a Íimadolt

.elde]kezések neDetkózi szezödésbe ütkrzését és Ú A ]:otmány 7 s ít)
bekezdésórc te}. erlel' az Ab!v. 45 $'a a]ap,játr l.!ábbá a tárg\'i
osszefucgésekc ÍigteleBnte| á B1k' . 2003' éü lI' tT:nény 2t s'áva|
negál]apilot . 283 ' (-át leljesen s€nmísí1se nÉg

II'2. ABtk ' 200j é\i ]l' torvén) 21' s.ával megállapito1r :33 s (1) bekezdéS
c) poltJa. és d) lonÍjálak i alponua ellentétes az 1998' é!i L' töNé.n\€l
khirdeteí Egyesú]l Nemzetek s2€N€zete keretébei a kabiószerek é5
ps'chotlop anya8ok lillott fo.galnuása elleni, 1998. december 20.áü Bécsbe[
kelt Egyezmény (Kábitószer Eryezoény) ]' cil* j bekczdéséDek f) poffjában'
a B& 283 ' ( ] ) bekezdés d) pontjánal 2, alpontja pedig a Kábitószer EgezÍrédy
'? Cikk 5 bekezdéseuek g) pon|jában fog]alrakt(al.

tri|e,l, ho$J az A']kotmlin)'bjróság á]lapílsa ]:]eg 3 tlinadott
reDde]kczések nemzeiközi szeüódésbe ijlktzósét és az A]kotnály 7' .Á (1)
bekezdésére iekintettel. az Abtv' 45 $'a a']apj.!, továbbá a targyi
összefij8géselae fig}elemnel a Btk..200j' é!'i D toí!€rlv 2i, ö áva]
ne3allapíott ' 283 $ ál teljesen semisitse íneg'

^?r9n, hogy e Ab!v. 4' $ (t) bekczdésébe! fogjaji3|? fig]elesjnel
A]kotmálybÍógíg áiapÍtsa meg, níszerint a joga]kotó sze.v a lemzelkó7j
szeÉődésból s,ár.oazó jogalkotói f €ladalát e]i1ulasaottJ. é5 . haIáidó
megje]tlésével ' !íü: í'l feladatá!ák teljesitésére.

lI'3. Á joga]kotó a Btk' 283 s.li!ak' a 2003 é\i tr. tón'ény 21. 5.a átali
negáilapjtásával eg}idejü]eg a Gy€Ím€k Eg]€zmény 33 cikkébel, és a
Kábjtószel Eg]ezaé.y 3 ci|| 5' bckezdésének ' és g) poít]ábd elóií
Jo galkotói fe]adaiát elaulasaoía.
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ln{io|'oIás

I'l'..'Bik .200] é!i I1 ttNéíy 1i'20 és 22. .li.aival ne!állapítot . 282 '
]s] A. 282/ts'' 28}c. és 283r,A' J.ajnak (]) bekezdés.ije! a '',aróJá8'
.,!EdéÓ' '', továbbá a B&' . 2003, éü fi' ttrény 21' $.ávál 1nJgállapjtott - 283'
s í l ) bekezdésének a] és c) pontjában' vaimiít az e) poDtjá]rai l ' alpoltjában a
,,sd!át |lÚ| ók:L/o ''' ilyszin!én a b) és d) polljábo' va|anúi ?.) po!!ának 2'
a]panÍjában ú ''epíÍíeseh ujnéhő kübítószer'ÍaEr'asnjs a|kaix)ávl,, foea|rnak
bEonyta]an' halá'ozallm taía]mú.a.k, ezéÍl€ltenléteseka jogbE:olság-qa1

A B!k' . 2003 évi I1'

''282|!4" ! (I/ Ah ho|ósdqi
arzdt keftsk dil( biihiata

i'].1. áz Alkotmány 2 $ (]) bekezdése ÍaÍ.lfiazza, hofy ',Á ^Idgat
X.1 :|á rs ! s 4 ÍÍ48. e h' denjakfu tikus j oqálla ,,.

l.t.2. Az iídÍtvályban tán'dottjogszabá]ybelyeka, alábbjak:Lt lalta]hazá}:

A B* . 200j' é1i iI. tórvény l], s.a által megállapiton. 282 i il) bekezdéSe:
,'282' s (]) Áh ható&á8i aEedéb nélhúl k'bnós:eú lemesa, e1óól]í1, ,Je?gére:' W|' e
o|laiEba behr:, afuah h96,, w8! @ a4:áqleful.úh óLIs,' bün|e,rl !1@ e!. '! .| é|i3
lerts!]ó sa5a|!kig''2É1is!.l b,,|dendó',.

tonény 18' $.a által megáIlapitolt - 282/A $ (1)

enE.déI' wlful knbnóEart kb,,]' á|ad'Jorilaleba hT:, wa,
k|Nd e|, * knl étó! ,lolc d't leÚedő Íabads*|esaésél

Á Btk . 2003' éü II' tÖn,ény 19' {.a áLtal negál]apílott 282E, 0 (i)

.'2a2/B' s (|) ). a tiln,,yo]ad,k é]elé,i| b.|ol|i'|l n.néU, aki ,:enn)!icad)Í él.|ev, be
hÚ| ló!1bk slnéb lelhdÍfu'k,aáwl ldósiEi enq.la! }ú]k 1 klibi|ús1ea |!mesa' c].iú||i|,
D.8s3re1, ú,|' o: o6!á8b.l be}1a!' ofrd klvis' ü ./s,lig lenilelé,| aÚis;. b|fuele1 klve l el'
- \il ' vlbl '\rk év'8 k\edo gbd&?íAlésel b,nt.leüd.'

A Btk' . 2003, évi lI' tÓrvély 20' 0-a á]ta1 megállapjictl 282/C' $ (1)

',282/c s (, !!: LnLnóÍ?r-,..88a s2hé,' dki haaósógi atgeda! ,é!k iln,ib*rÍ íanheÉ'
é!|,ilil' negsEr?. |a|t a: a|Íógba behe' Thún h|jn' az oftz|ig lenjulé, ót;isz' ',ségeí
k/jel el' és téI é|i3 trk]nj :.abad:Lig'.g1é5lll büilelendő'''



A Btk . 2003. évi II lóNé|)y : ], s-a álr!| me8á1la!'1o1Í 28j':.3:
',233' s (]) t:efu bu,'el|lla k,[ n.s:clfcl |js:dé1és n,al'

c) oki $l;i]! m.D'ysigii *.'iló':zn sojl'l hL]a1ől.na fu!,l52:, el&'Ia, negs.e|.'
hg lad 1232. 5 b.k a pa"tj
b) dAi aké;f ,Efuryiígn kóbiút. eEJülíe| önénó j: ,nóWt!0grulú3
n|kuh,iyu| ii}úl 'oer add r82/A' s (ó) blk d/ Pa,l'
c) a 4 li:dÚ,Dlcanik elelévé| beúfuói| s,eh!b' dii li:ém,.!!xc|k é1e1é'!1 bZ ,.n
bhöÍ 'lD;, 1']h@'lá&^al 6el.l! nein}iÍgi kób,ó,e.! sajfu hawólú!
|cm.s:l. tlóó]|il| negszarez wg) .d| [2328 s (7) bek d) pd|j'

! !: a o:e,ÚÍ'a]ec;k élé|é,e| be|ó|]ö!í, de hlea,?g'iri éleldé1 n,q nen
haladbi] '2Úé!y, ah |i'leryTltadik ébté|.l be ieh |albn ü,h|!I},.k'

2, .: . hfus:a".gÉdik ékÍéyil hé8 neb ha]ddot !:,nél!' dki oL1a|ási,
koIeve|isl' g).|D}.bólé|i és ge,hébrnnhi' kEnntr!ódén Jé]a|1,l.k
zik:únra re,de, épiilél |cru|élé},' juelél.g @l\ú,bne|i?r *ö| ,eze|éb.n

cslke, ne,hységíI Mbi|ószerl eE]ü|Bü riintL4 kábí|ósu|'lósr6'Jú' !|kalfuóvdl
kDúI wg fu.d l'82E' s n) bele:des b) pdú a]ső Jo|dtldld' ht a bún6elekné,' a
(2) bek2lés a) wg: b) Pon|jábd ú,ÍEit),
é) o: a kib,óneÚiigEő slhéb' dli

l' j.lc .js @,4{5éE!1 a! nen nv5 hem']g'at k'bi!ós:P|/ sdjó' hbÚ|á!a|!irL
k|,Esa' dd.i|lil' fuegstéz, 14rt É o\!ágrd b?hoz' ah,úh klv'9' t dszdE
k|uhlól áNiÍ [l82/c' ! (l) bek r,s (5) bek a) Pú4. lhlöie!
2' cy}eb nenryjkEű kóbÍöÍ*| e8lad6ak |óúénő kJi|ó'zÜÍograsz|íl
alkdfrdvl lifu'l vg álad [281c' ! (2) b.k és (5) bek x, !rkl]'

, E . k'bi1ócerÍ,g8ó s,Úély' ah É e) ], alP@|t degha|ó|ofun
bI:ncvlekhéfu'el ösdefligg^bdl kéíév nalú^ágy*1|é,1é1 frek sil'osotrba"
b,h|e|endó. hi, binelel!,iny kde| .l'

" 1,|\?' h a: d:r )Tk], ni|"t ntcEhofuLjlB Th|frol fja,ola' ,ag ]".\lább ho! |'.fuP,l
'.ÚlJanab' Iabtlo' p 'Juqgö.ket ga{La ké,c16b?n' MbÍ^:Ü.h,'' l dlol llal' fus
z l Lú ásb d É e? sj ! 1, w 8, h e 8e I ö. ó!.e l, i l t)Eos t ó'ol 8 |jt I arjei v t r é sa'

Q) Á: (I) bekedés b) é' d) Pon,g' wlh)ht .) Po",álÚL 2' atpon,a ,ek
d$aln@h'ló' ha ar eláw|6.l gekben a 6elelha, .Iköwnsa negelióú ki| éwn béli|l
legqlább eg) d|bla1rndl *óbi|ólzeftcl yjsnaélé! ,idi r,dilall bÚfu|óliÚ^ 4erelébeh c

krveó búÚe|(i.8i Íe]clósngéI n28ánzpi|o!üi*, w3, v.le ':rni?n o ,jdeÚe]ésl

A B&' . 2003' é\.i ]I' tóNény 22' 5.a atal e8álapí|oti 2sj/A' ! (])

"283/A s Q) .4h ,malkód slrzódés Ésr.hdj|iú,a k'aIlbt! jogshbi:j'bdh a Mb,óy'ct
Ii|lou e|óáll@ha: húln,l !.gl ary'L].'! ne8h0lo..:o'! ú^'tÚ! húóÍáli aBeJé\
nélhi eloil]n n.E, 1..z' tÚl |,:hMl' Íolgdlonbd ho:' ül tt' '''''l*' d üfdzba
be|@' ú,dn kryis2' ats!óg lqúle|éh |iÍis,' í!pg,Íén. aki jo+',abá,l t]óÍas he8sa{ésé9él
]l'Ph @yagal h.1|óg'tsi 'E.dél,4I 

"efr 
PnfuI*g'nn.! álb{ bij,le||.| Lj.}ve| e|' és ö1 ápig

k rj ?a' 9 a bad'i FLr sli s 9 I bú n t e tz n d ó "



l ' l ' J . ' ' ' { /  i ldíhán}1etót  á l | '1)podl j '  szer in l  a  'ndr l \  ln}a|  Brnadon
k'''Je[i./.jlkbcn .:. ln'ó 4' |;cd' ' "'l':L! 1 ' .qJl ]'', .üldÍC''' e< J
''.4últsü ,ór|éhő kóbí|ós:.rji 9.as21!is alkóhr.|fa!'' tr.!ah:!:: 'etnelégilik ki
J ]ogb|2lons.g alNolmlimos ko\.ieImélyét

0] Y A|:!n'Ú\ ']' s ' l I bekc4és€ lzo| a joga1lam.{Jg-ó| ( a jogallm|sag(,\ebo' ko\ed:c/,k.a ro2.:z.on(ae r iover:rn..v..  j" i"rx*,"*
\o\eleb envébó] Lkddo e'\?l,.okal y Á]kolmÚfbÍosaf trr jonle'eben
reszletese! is kjfeÍelte

4 8.,l?' h?lkLlT +'|1"1 lJ" a Jr]tElol.'ll '| ]ogb:: 'E a: óh- ,tl'\Trbdll a )Tgalkol koP|esscg é t.a] .nnat bEla:

:' '.,,!." ^ '' .".s )r.@btb', , '',,8"."'' ,8:i;i;i;':i*": ':::,:::;, "íx;,l:d1lfu]aa4 i t elínz|ólha@r kE. n.L a lüa. nln?, fu'dn t.|' ]g9.. l| 3a ]\B |] l  \Bd '9 ' :  ó j ' .  l l ' loc-  nf l5 '  \a.J l  AB5Io9] 8.]

A Jgbaonsa8 al'onnán) 5 kove'elmcny.ber aJo8. ".lanfia| Vemben.
-:T:: .ece 

m]'|a.\1 roeg  ̂ jog veloJa haún {/aba2, l] ln |cenvé!e{ A
:;1kr. 

e2:1. k ,lonbo/it robb(or ^z i^eolrel j. ;bi re.ete rz

i;:lj;':Tfi:;":?*J'a' 
l|'Jt\< fe'ldc|c ̂  'Jogoali|:|;' :r: !u.Unlá

. ," ' . . ' I-: l :"::: i ' 'q '"eléb'Intelóan)a! '-Jo8e.eIeoen'Ab(|| lcIoanvagiJog
j7]oal)a. a Fregh'áLroón.ngú Íevel oy|o{iljak' iro$ e|Üle iaü.r ó;.le\a;
Nl'arulodlodl'' 

.!.a$|s elicruh..löeii lehal szdonteJbelje. .e8aenek ATun|eto|oq kodifi*aciÁ g.vakolla|i |eÚ'.gc es']c.ol' bo.l' *". .r"""'.
Teae!. firas':lol, ho31 nuld az e|jaJ. j, \ ]n( ./e11é]I'

lnln0 a talos]B 
-számaJl \:láso(ü Ie$e v .',1,dans'! le.e]fien;k

Íenrma]oi]\]üoz'. i]let\e meB&iléséh.. frrzodo erdek cnen..rt.esene< - ao|'-on]rtas0a'l' - a IchetósÉgét

. 
Á iogjzabá|y k'.ziű|úal ság" ien sPe|ulaL\ he.r d Jors/abá|)nuxooe.ere . vagrts ajog aka' nazfua"E. rehar aJogátatnazi eneieÁvennrr

cs Íend:z€rrnu - nem pedig lel)7e5s7e]otl . bc)áLá5áva' js I:.:(|lJ!. e|\áral
::T.. 1 ]"c PaÍ'..l 'e,' on}é!E\ a||.j]Msa!at gal|i d log

ffii;.::á:l:"**' 
*'*ó j..galkaL'vo| Ine.b'lárczonsá.. ko\(l.|be;\e

' '' '" '' 
Ha.{.lq:a'bat| liru:aq l-,ú a'l n,l eloDt' dbfuú ú-] a'-;':ab1).,l'Ú.l^ezá? a lqJlk,|ddó belaá@ |:ea hku|"\l]Eto \'b'b\,i,L.,,,. o s.,''"'i =ooo',trÚ\?g4 ad a ribj?b'] irEaAb Mn L'iÍ'.' a l!Í]übafu ;o;.!Aaln@\ 2I';Ó

s rarratta a tog.ssoe..nto. :. t5o! b,ra a pebpoM8,, ...6, 8:990 ABhal ABH 1993' ó08l

l
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Bjzon!1a]al tll általálos' i1le&t |oL!á]yos t'ÍL:nÍ 1bgahakka]
rcrhelto! Dcga]koio. jocszabály esetfu ored€ícő.n íe4!1]i a bizonya]ad,
kEzámjlhata.}an, sali ].kj\' (tetszéSszerilri) joga]ka]!u ás \ 3: z.]r'e'

b) A /roldJds' J,E?Íi', (néLhilisér] bizon}laia! jogfo!.]on A toBénri
lcny.]láj íem ]laDr.:.za meg e fogalo tda]nát' kövji:lezejkéPpen nün
állaPilIraló mes' Io.g] a.jogalkotó fu]ye! halósáe1a és eí3. ]éLyre goldolt A,|'l2]8 

számn lÓlTá]l]avdLat ainisÍe.i indoko]á* sem ad :ligÜrlásl, csüpijn
Úa \ivalkozik. !lc:] e!'a ko.ábbj akoto1án}bi.óságr dc.té:bő] ok|l]va a
..harósági e1ójrás'. h.'!tbe a ''hatlsági elgedély'- kerül. n] ván u e]öbtli
b'zolyLalan jogli galon

Ug}-'úL{Iol a .ga]kotó nejn \'zsgá]m' hog} nir€ .,.!.]te a koraLrbi
loga]trar' i]]etve !e1:: !i2s8á1ta az áI1ala hiva|*ozott ÁB |'.iá:oz!t e]vfuását
taÍalnril.g A Lrecse|é]t fogalomból |ovábbra sem den,l l(!' hogy Írrlyc!
szmez€lTól' ni]ye! tea]mú engedél}Íól \"D szó. c engedi:'\.zet1ség Dri]yen
Ílódotr vá]ik ]Egi95e.]ttó\é' njként kdzlik azt a blrt.ló joes2abáy
cjlrzeEjerve]' A , ha:ósógi eheedél!,'(üc'aaúg}, miÍt a 'Iatósági e]óííás'')
Önmagábal lcn l.]ret kÖt€lezó a" ál]ampolgárok!' Íem teki hetó
].gszabálvlak, nem íogható fel áhalánosan kötelező jog{oÍáskélt lvd: Á
lTgalkotáyó] Szó1o i987 é!i x' iÓrvély 1' s (1) bek,)' l]z.l e a]apo! telráI
ala|i hjátr],oságck .kából tekintendók á]koman}e]]etlesr :k a lli1atkozo1t
b ' f |e 'o jo. joom'. '  Í 'o a/]000g].  l  Aah" l

c) L ,,s.!Jír h6s:nóiJ!Í.t,'. és az ''egliilÍes.n íÓrténő kái]|tós!?/'fog,1!,!ás
alr'lüáyaj,, foga]'úak tú] álta]áDosak, a joea1kalnuó beLá1ása sze|jnt
ht*jesahetőek vag] ;-szii1ríthetőeL vasyis b'zorrytálan iartalÍ]úak

A tÖn'ály szabályoása sze.intj ,,saját has?1úldtra,'te/|)iesztés előáIlíl^,
neqsz?tzésl fuxa, ú. ofr:\ba b.hozataL onfial ki;-i1e]' a: o]:1j. lerijletén
'aló ól!'/el o]yan ilatósági isneletet (negisrnerést) fetélele7. ame]y nag} szimú
- a tÖÍvénybeí nen 'rsgtogai!íMott ' kÖrii]meníól 1ilgg.

A ',JaJd',, üga].aa éft€lemsze.űon eg} adotI szenél}íe kÓIlátozÓt! ám a
pusáa .áva]ó hilatkozás .,ad hominem'' jel]egú' vagyrs a jog alka]nazása Den
más' Ú!l ú eljáás !lá \otrt Személy eze! én'elésének |atósá3 á!úlj elfog3dása
|illetvc e| neir iogadása) Iv,íildkettö egydánl cáf.]!at3lLa!. iüetve
'guol]iatat]an \ia8]js, ha vala|i báme]y kábíószer .s3kélr' (il]et!e a
kábitószeíiiggó a ,'raerobb..) meMyiségérő] aá .liil]a' hc3-v sajá! magálak
Emesztefte' szsÍ.a.. tanoía stb ' akkor eze! állítA elveiése vag] €lfogad]ása a
|3tóság be]afjsá!ól figg, .jirl.:..]-. igazo]ás! lagy cJojiij ]e\€lósége a
iralósá$ak nlnos Nl.g1ircíÜ3' ij -latóság azon á]litása. ]lTJ lalali va]meb

l,

l
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kábíószeÍ csckii.i mennyiség.i neB saját nra8ánal te.!res::et1e' szerea..
níona stb' u9aucs.k a hatóság neeloslalal]a lle|átásáói úg8' melJkk

Vag-vjs mind az c|árás alá !o szené]y' Ínrlld pedig a !a:óság oldaláÍó]
nézve a násik által ieln táÚad]Dtó. jogszabá]},ban íelkin:.]t éIv pusaa
kjntondásának (iS Ícá igazolliatóságáúal) nn a josszbá1y sztjvegc
kiszo]gálbtva ̂ 7 indllvánÍévók áuásPo t]a sz.liDt seo E jogs2abállik
szolegéi. sem a \ óság döntésen nefu ]ebet ad honineE eláitani. Ez t!á!
naeában a joeszabálvbJ .lóre1átt,atat]a!íá, tehát kiszámithak|lanná tes?i e
rexd.lkezés lanalmál, .:tclyból kÖ\€tkezó€n fe'níll a ksz:íthalatlan és
szubj.ki! (tetszess,.int: jogálkalmuás !eszél)..

{ rend.lkezés lá, haBtlansá8át nu'atja' bog]' ta]aján |amel), iií'J{
sa'b.]ekiv jo8alkalDü]]: komo]y kockjLzatot rejt bagábÚ i]a üg'vatljs a
]o8ajkalnuas kfili|a né] :ül t €.e1 enged a ,,sa]dl 

'.ra m1ó hi1,z*.zásnak' akkor
ezzel m]' a jogot alakiL'ja. hisz€l a kivételból álta]ánoí l.aeái Ha pe{|ig a
logalkalmazáS túllo mljfoDtollást kíváí kovetni á , JaJ'l,,-ra $ió hivalkozá]
lne5rélésénél' aklol leú.e ol)'an .negálIapÍa,la iú' mely nem á]Iala meg6ner!
iényeken' lÉnem álula h.]Iort niEoÍd.áson a]aPul'

E s,abáiyoás ,zoHi\dl' hogj/ a batoúg eÜáásál kjszámíÉalatlalrlá leszi
és sabjekivil'sra késaJ|i' esr/idejiiles éS szÜkségszeriíen }atos:gi megalkuvás
ía]aku]ásánoz is lelcl GÍe u ansáeldmi ,'dÍoglávézök,.es€i. apilda, áol
a lifulá]t melD]riség! . és fajtájú (l] drogok kiskcr€skedelfu rn€gszetzése
legá]is, án a készlet f.eltöltésé! szolgáló ..nag]kel€skedelmi', Ie\ék€lységek
(beszerzés. szá]lÍtás sLb] éÍelenszenien úár nem legáLsak' A2 állalni
djogpolitila á]ta] domtnált holland büni6tó]og a mai napig rcm tudla c helyzcl
]ogi reldezetlenségét roegsziinteEli' Ezélt ]obb hjján a ho]].nd bl!ftrldózo
ha!ósások szemet h!n)n,k a dÍogkivézók készleteiDek fe}tc].tsé| volgáló
levékenvségek láná|) )

',Á: Álhn,órybróxi?lat hek a no|n6.i|.8r l b"n,agáb!,' |fun t éflé]|'EsnlT' a
iú1ábosn.) és ne8vdló'nó |ÚD,ál' üü d ,'éjö', JT4a| ké]I a. Al,ofuáf;} re,delk,ésehek
b|k!fu'Wl és ft dl]Ío|frdnlos e^,ekk] ösÍey?hne,
1991 1'.1'7 l

'157,1e91 (X'1.6 )  ̂ B b.r.  ABtl

A t]imadott rendelkezések ldJható hatá,aként jelen!ós a sabjekiv . az
éfielemszerinti, itlet\'e leodszeri'li helyébe lépó . letszésszl'rilti hatósági
jogalkáIDázás kockázata Ez elsösorbal az általános éS kózépisk..ák ..ltrületi és
sz.Eé]vi hauilF.' fcl.n; lec.lem tek;te!.bcn hordoz magába !.széllcket. Á7
''dtB'á!ybe láma.o!l, bii!Éthe1óseget megsziÚteió ciokó] szóló
.eodelkczések folrtán !]!id z iskoiák' mind a natóságok a dÍog.. iskolába \'ivó

I



illelve on knáló. jba''asztó szenlély szíldékánJk lesznek kiszoi!'jharva A rele
jzünb.li |.lt.pésle pedjs cí|pán u isnétlódő ]cbukás es.iir yilil ú.g a
l.h€óség' Mi8 a ilogkiDaló eg,éni héllzete kalkulálllaróu! adú3 az iskol]ák es
a c\€B9kek védelme bizoNta]anú !áIt a táEado rendelk€zés.]: Íuirl

A2 i'dítván!Ícvók ál]áspontja szeíll - báDinenű t iltetóPolitikai
ne.cBondoláí i.ékct.ve - alkotmányellelesek u olyan .eldeüíj:ések n.l,ek
!élén .s! bilnL.röj(,gi lijn,én)' txídmáaak Dcgismeréséhez te!.s egés2iben e
loF majdani' es.'i je]i.gú a[(almazásának tatru]ságaÚa ke! hag'Yal"ozni'

éz ÚditlijLny.lvők álláspo la sz{int kockázatosz! tái teÍ€t k2p a
jogall€hra"ój tévcdés' ha aláf a büntetójogi felelősséB eldontési ]é]' a|dJ p€dig
IizáÍáJinál, a jogáüralna7onak nagy sánú olyan kdn iné]ry'e kell
figlglennel ]ennie' ne]yeket nem a óBély fogabu: meg llt.l&or valmeii'
szcnpont még a le3köriílek;n1óbb mé.leselés ese!én is szJ:nitáso! kir!]
na.adna| és esél)€ lYilik az óntéDyes váoga!ísnak is (nir \€s..t.L és mit lem
Í]$elembe) Mindez a banirozatlan, ponlatla!' homá]yos ra'i}inú |ogalofu
haszná]atából adódik' ami az a]koimályosság szcmpoffjából rnegsngedhet.Ilen,
1ne.t logbizollrc]anséghoz vezet [vó] ]32000 (vI' 6') AB hlii ABH 2000
l17 1311

Nem leher nrdni poltosan. \og,! nl a ,,hasauilat" fogilom lanaLaa,
h's2en ilyen elkóvetes' magalatást a2 adolt körben a Btt' üaI jsmeÍ' A
kábiLószer.fogyasztás fo.qalmát a]kalmazza a Btk', nelybólkétiéle kTvetkeáetés
adódik' A2 e$1k szerint a Jo8alkotói szánílék A ,hdsnáiaÍ' togalná| a
fogyasaás sznonimáji'íak tekinti' és csák kodifikációs polrgolaság a két
fogalniság e$'ar|inl ',"ló szeÍepehetése 4. másik kivelkeaelés sze!ur a két
|ogalniság alkalnAzá.ának a2 eltéró je]entéstaía]olD az olia Vag}s a
, 'á.t?,dlal', alat! neÍi. illen€ Deú csupá! a fogyasáást k€U érieni, PofuosaR
nem tisáiázialó me1yjk esetről, i||e|ye ̂,,haszhlildí'' fie]yikjelcJlléstaíalnáÍóL

Nem lehel fudni poltosan' hag\ Íai z ',ha'!nólat' ie1ed€j:ne. ü az ezen
cél,atnoz kapcsolódó kúiÓnfé]e €lkóváési magataíások egyínáshoz való
viszolya; eg}be k.]i.e sz'Do]ni a hilónfé1e elkt!€té9i magataúsok szerilti
menny'se€eketj vag! sem'

A lirvén!' s2abayoása szer'lti
Íogaszlk alkoLruj,al'' ,aló kinó|ás és
'sne.etet (megisne.ist) íehételez' a''nely
mcgfogalnzoft . kóriilnénÍöl függ'

',eg,itl1esen |ijrlénö kóbí|ósrL
dladáJ u8yancsak c!}.an baÍósáer
lagy sánú a lótaényben neÍ'
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Nem tiszÍ&otak .Joltosa azoD térbcli' idóbeli' illeíe cse]ekrósÚli
kcrelok. nelyeken bclül z ,,eg,ú!csséa,,. i||et!. a ,.Íogasztá: a|kdl] d,. |1ég
íennáu' illerve m€Iyeken kiliil cdól úár nern lehet s2ó. iúl..Íól a tt6en'
r.ür lendJ]kezik, ós kéLséges. hogy nás aiálcslk a jogakdíazás s,ánára
nvit\3 álló éíelnreresi - úto! ezcn probLénra| a jogbizIonság sórelm. né]|.ul

íl) '.1: a]|:omaryas bu,]z;ójaq Mvdelhd,y.i Ee:ih' . bú,Llőjosl :.al.r|ó h|áÍ.sba
hé!)t:ésé'Pl iI]dl"@oI hdq'ltd|^! hirö dis:pT'i.ó|úk halárc:o|h,á|:' |ohúúáfalnldk
|ll\oful heeío8.lhld:olt]|üt ke!] kl,ti.' '1]kahfoiÚ1,T'!ági k'EE|dé],) . \éde11jag1lirgfu
8 o: .lkjle|én naga|a|láya yonlka:ó ]óflé}ÜlD'ói dkfu, nhqos t|í!]e.éye j |d|ó\a
L!|rk!n1íi xz,üa k.ll |Úlalna?,id' hag} a lgóh h,].d Ídvd 4 bnhkójos]laE
:1. iJo,ái lT9! dé!, ÜEJ:dakkT| *a| lólú"io kel a: o úé,!es jaEj d. ]nk !és lehe tóse gú ó
j%"kalúiók rcs:eról. ',igaiz Íei| thá|' ]'agj a 1a|:.z .j| 4 bú,k|endn Laqafu!'sok k'r'
,.nr fu! s2é1as jlloh4 Li és éiég ha\áfuzT,4.'' Í3D|1991 (v 26') AB !rat' ABH t 992
116l

L ',sa]ál has:nálatn,, és a2 ''eg,.ú|\eseh lörlénő kóbih:szeÉfap,as ás
a!Ía!Dlvd],, fogalma| len a bünte!Üogi szankciö kilátásba be]yezéié!.l
tilalm2zon ÍoagataÍtást ]eiÍó diszpozicióbe, banem aBtk'.200:' éü tr' tó^'én!
2] s.áva] Íoegállapilott .283' {.a szerinti búnlelhetőséget megszüntetó okotal
szabáIyozó Íendelk€zéseibeí ta1álhatók' Áz iÍditvánÍevók á]láspontja szerint a2
akotmálvos biintatójog kóvetelmé!}€iffk egyanílt éoényesül|lie keil ,uiíd a
büntellr.toség clemeit' mind a biilietóJogi tb]elósségÍe \o.ás 2ladálvait
IanalEazó reldelkezésekben Ütóbbiak reDdszerint szoros (foga::llj' |aÍ6!m1' .5
tényáLlás.sze.kezeti) összefuggésben á lak a2 elóbbiekket, és €z a jeleu
xldllvány által iáÍradott ÍeDde]kezeseknól is jgy van'

Az eltéÍó alkotmanyos mórce sz€r;'ti kez€]és a bü :lhelósée és a
bunÉthetóséget kÉáÍó, i]].tve megszúltetó okok üszonyának - akár .z eg}ik,
akáÍ a másik legligálasáa] jáó .tozu]ásához veze!' Ez reáli,a! felEerul az
Údi|vliru]yá] táÍladod reldelkezések kapcsá! is, nel1 a lonllt]an 'ogalmal'
Ias.nálata úiatl a jogszabál}'ban ne!] ju! kí€jezésre az eió.eláiharósá.g, naDem a
jog éNónye te].jesen a hatóság belátásán alapu],

c) Nliu!í! a tánadott tónéDvhelr.€k hivalkozott bekezdései}ez n]inős1tett eserek
kapcsolódDak, valan]lt a kulfu s'ban rév]etez€t| blntethetóséld! lr€gsziintetö
okok az a]apeseth€z szo.osan kapcsolódna]q ezéd i!ditaall)u,2!k, hogy a
megsemt si!és !láJg] i összefflggés fol)tin ezekÍe is krcljedje'
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, aki cle*jly h1e,"!Íé81: bbii.i:.rl ?s}iit'esen |.iél)d
aA,!!rlin| k!hú! |ap /hníl / 23,4, s (6) b!]: d) Pd1l] '

, a: d klt)!.R.ijggó s:dré,:' c}:)

I'2- { Blk' . ?r0: évi l! ljl!ély 2] i áva] nregáll:! loli . 23] s (1]
bekezdésétrek b) !o::lja' és .) l]on!ánál 2' abon!]a ]eheió\. |esa ]rosy báJk'
|étévcnte eg! izi.n ránel] l.lrjlószer cs.kél} neiir}lsélll LblyasziÁ cjné',
szabadon (nig)'e.'.':3} cLi.!:lék f.jéb.!) kírdhassa, rfujla'| átadhassa, és
alanyr .]ogon \,á1a5jlrassa 3 bülElójogj íele]óSséerc.lol]jr elkerü]éséI, A
láb'lósze. (tll2r legveszil:.esebb faj1ája) hozzáíél.le1óvé tételének
zaraía]anságá! blzl(:i1ó ezel tldekezések e]].nlé!es.k aa'..]ka! án| iJ' s.diló!
lll.ne 'r] .f ) beke:d::lbőI lele2Jüelő á]]en jlt.]i éie|védelen
I.vólesességének kó :telné]]J ].Jel'

3'l |!) ,!. iÚdp,0' .i:j.n úsdg e|i.1?|| a: elnbe| sin)i1.r|!n is ei:,I]ünhei.1].n alaP.tó
j.&Ii|' e:rk ny|e|.|!.n r!,áfr é' \ - :, zlnra a: ó|iat isnrlad fu|e]J\!!:i|,
a Á jnd.4ar Kö:!.|I.,..ebd, .'. ,:l]!Ne|ó :TqT}J} ó5 !a::bsi's,]J! T.!4:a s.,bá,ak!1
|Úi.l) ó]lapília nl?..' .:1IDwrö j.:3 !''|'-.E.! la di,.i| t:oji,a|,!hl L,'ai1a:]]l4ü
j]'! i]) Á Mag:ü í.T:árv'ágiJ|] lji|d,| ehb?nrc}| |c].s11:||.!.n J.'] 'd" k éle|hc: is az
lnbel ) néLókigh.., d.]!i!ehő] :e!h hei] khél ó,ki,esen h,zgfas:|.| 1

l'2'2' Az'üdiíáltb!o tán'dctt iogszabályhellek z a]áibiákat bnaLmÚzák:

I

I

I

I
a
i
I
I
I

)' &|i' hthn)^igl klibi|öse|i eg1in!Íi 'ané,d ÍáÚi^:e|'Íoga!zkL
r]k.]t,!^a;an ije,,i1lrd l232.C' i o bek nÚ b.k. a)Poh]'

jeheye' hd d. e|5ó jai: né|a n|!s}|o,a!dlalg Tknarú] !4ta,a, }rTg, ].4J]aLb na, h.}l!]p!g
Ío,aDr1Ts' kóbító:l.trlggóséga g.óg/i!ó }?rl^b.h' LnbiÍós:.L),s,l'kn,Í |c:e]ó n]ás
e|ldk.sbü1 |és:e'|i n!^ neaé!ó:ő Je|yilá1o:íló sxngá,d!.:e,':tü'! :!

(2) A, /1) Lek.:.]és 4 !' l) Poüíj1' |ahhw .) PTh,.i1úk 1 nkdÚ.: hia1 a]ia]l,tha!ó, ha t
eiiófetöd ,enlt!3 li .ylebnéh' eikav.|ésé1 frége!ó.den trl ;v! i:elu! kg!]óbb eg)
alkn]omrl 1.óbi|.::err:! |ks:'é]és niar in.!i1r biÍe!óealtils !:?|!|ébü az e|ka,etó
b,h|e1őjTg1 lele|ijs!8!' ia4áIap11a .it' war \2l. 'e bzn n úde,l.]':l cinald|aoftál ,,

I'2'3' Az indiiwia]teyők álláslontja szerini Ú ind]óám)a] únradott
rendeltezések, e!)'ijLdaLúal' és az é]et védeinréhez szúség€s állami
te!ó1ee.ssé.q:l palszi'Íássai vítj& fel
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Eg]olda!Ú .: szabál)'oás, nén kéÉveDlc .gy izbe! a Jogki!áló' 'llc(,e
aladó ale]i jog.j v']nsztásáboz ktti a bibrlethetóség alóli kittrjást !.aeyis ezeí
alkalnal*oÍ az a]lam ú]Ía és újra e8yoldalúan lemond ljo8védte érdek (a
kózegészsig) bürieló]ogi |Önéry''be! elóírl \édel!oé!ó]' KülóI]sjelentósépe va')
anoa|' hog" a dJojkínáló ezen alaoyi joga!ák énén./.jolése bámifaJta
|ábilósze| cseké]]' m.f,úyiségéÍe néae íelnál' Adódlrat ol':ü he\2e! amikor
]nfu e'.! nennyiscg ?l adott fog}asdónal lritikus helyz€t €t icéz e]ó' {po': máÍ
belóli.' szeméiy kapj] úeg a csekéIy adagot, !á$ az erós ]s ró$ö!i fijggési

kjalakjtó drogból kap . aia]'i ca€kély ad2goo,

Ltóbbj cs.ll* ::u.ttj]ik' 1]oc] a d.og vejrel)'ességii relativizá]o és
iirllszis toleÍál|isál abszo]L'tizá]ó szabályozáJi logika i.lnolv .,feíözési
kockiaíal'. ícrhe|r l.llábÍtósz.r két oLdálá{ ál1ó e.qyik szenúiy a]alyijoga (és
.rdeke) naladék!.1&]]i: .n'ényesúl' míg a Úásik éleléí.K, egészségének
n€gó!ásához 'llzódó ]úgn ütaúátadanl]l sérül Ezilt íeleiösj..qe e all2lilat
ebben a nszonybafl tevóleg€s szelepet jálszania'

,''4: AlkÚklán! 5a, ! .] ) bek'l'se a MigÚr Kö.,irwisban hn;1.n enb?r *ih.,i!t
b|f,oÍilJ.] a: é|e|h.: ló J'.3o|. Á2 AlÍalhán,hdk e d rendelk.rése a:;i.lla ré':l)ró| na,
cfuP^ e jo4 fugsé,l'sé'.:] |z1.j Írdózt'cós köízleEuséa! )e|eDi' ha'E|] e )og bdosnnsár,
.L.h|b.ri eleÍ 'édehné| a: úl0l| |órida|ni la*gbdl k|ek.lcn x e)ó \. no11ila|id Á.
a|b?|i iie| |eúieges lili:nn údelúé! rzal8d,d oum b,nk|ó, po|gÚl d ki1igfuga1d,
jag'!bó|r!k he.nT:dbl,' fu?l'ek d .nbcri élecl nóloÍ k}i*en!ségó|ó] fa9;
|cike|,ségihek u.edni]D||ól ó|ják" [58/ l '91 /s1'l4') ÁB ha|' AB]{ ]991 337 ]

''!11 élelhe: wló ja! a,eki9 a|lolából d ó!!dhd}| üeh' csati,, @ d kn?k$éEe
iave|*.,ik hog e eg}rs .ibcrek élelh* ,dlo dl@yi jaga ,e séltse nlg' és hat! o,na*
ide,né|.;! Jogal*o|üsal .s s..lf|.'j niézk.&setkel gr,da'ka|ll:k h@en en,é|
l.bh,'126/8]997 ÁIJ }1dí ÁBK 20aa' 5. 1ó9']

A2,,.E"út|es2h |i|!énő kábílós,er.Íog/as ó5 a!bíiü,al.' íaga]'aín
jogbiztonságot séíó táiélna az l'l'3'c) pont alah lett Íésztelezve, A táMdott
r€ndeüiczések eme bizonytalan és homályos tafialroú loeáloImal lakarózva
úrik me8 a dJogkin]'lá'i és átadisl' va8yis u á.l]am hall8alólagosan e]isfuerti
ezeq drÓg|ogyasztási jei:ség clfogadhaóság:Ár' Ez u a pasz]\iás' amel!' a
életvédelcm állani te!óie8essé8€ helyébc lépett és kockáztat.ja mindazoká|'
al'l'ket a oíogkináIása e,en zai2íalan Dódja e]ér

I']. A Btk' . 200j, é!'i 1I lTíéÍy 2]' o.ával n€gáliapílo|L ' 283' $ (t)
bekezdésének c) poúja a s)'enlekek fe'has?!.ilásál'al kábitósze]hez j!tás' a d)
pont]ának 1' alpontja a 3.'i T.k.i: :,ám'a tT;iénó kabitószer 'j."?tá!, a d) polt
2 alponija pedig & i..koia Gtb) teÍü]eLé! tÓ1é'rő kábiószer jlttat,is
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lele|iségén.k (l&áJcs:\ e$sz.ri' ii:etve koroszt Íhoz kÖtÖl| zavzrÉlanrigil
b',losit]a Ezen .e.dei...2ések .I|eniíes€k aJ -,1l't'r'tz'r-' ] ó, . .óbah az ir|úsaE
éÍdekeilek védeirnéhez é. a ó1.s il) blkeiésébeh a g}el|:..kek ava']ála!
fe]lódéséLez biztositotI j rcok|a|'

I.J. l ' .{2 {kotm 'l.I !: alábbi hivatkozott re delkezésekel la'lilmaza

]ó ! Á |'!agü Kr:úÍ'd'ig kn|rnos gaÚjo] Ío|dt ü Úlisóg ]'!íbi2!ü]!,<ára, a}fud.\na 6
,dtksére ftdel,k., :]1 ú':ás érÍ1ébn
ó7,j |1) Á ]'k<'a' X|, xári&'4bah nündeh gErnétn.b JTg4 ydh a c j,.lja. d! álhü és a
b|kk/..lah rés:é|ól ir,,d .1 \'ide!.hL i! EL'lloskoaiya' adel' d nla:a| :;ó 1.s|i' s.elkht :s
4+oh, Iz ódiséh!: j: lts:1x,

iáeado d jogszábál'be|yck u alábbid]'-]t .a.1almu ák

A Bt| . ]003 évi11 tÓ..én] 2]' 0.a á]tll negá]lapitoft ' 283 sx:
',233' l /, \en bnnknk.c- kábii.5!t.l |i$,élés D}iu|l'

.) e a |ienh|o]údú é]e!éta beb]rjn s?h€4,, dh liz.nn,olcfuíiL a.rá,a bc ne"1
|tjkőd szenilr Í. 1os1hdl|í'á,al cseké, }he,,,,legil kiói|óslq| gJil| |úhnila|Ú
ledazl' e!őá]lil' heE9Üe! wg l4| [282,R' ! (7) bek' a) pTn,

] o. . L:.JJ]lo!únik .l.ldó! be'.lló,' lk hur.oD.g,ldi:: .l.|iJl h* ,4|
n,ladal yfuéb' .no de,nlolcadik él.|d.t b. néh 'ókól| sena|á.k.

2' a: a h,s:.h?E!e|1ik éklévét deE IeD, hdladotl sÍ,,éb' ati Tk|a isi'
kiiu^ullhi' slinEAjólén a gÍ,Ek|éd.lhi kitdíiv.|őnási felnt]d|ok
.!1,!ó'nu rcjddl ipul4 ra1.ld.\ ildd.8 ünn,A Mazr].n lo Jqa.bü(újl, a?ú,,'ic': b\nóttl egfun?ÍÓn lT .no *a\hó<?r.JÚE'<e^ alin!flI1!

*íL'i |dg áldd !26]|3 ! {i) blÍéaíis b) pah| ,kó J1rá!|ufu, hd d bíiwlel,tl! a
(2) békerd^ a) wa' b) |1ú,óba útli,it)

.Í hryc' hd E 4"dJo''' |,' : n'e8\o:alala8 ohrcfual EmlJo' ho9,lesa!ább h!| h'nd?'E
]T,di)lo.' tlblö$|.FlE.aig"l g)o'.]na l':' ]''Áeh' lab',Tr?, tT\a llaa| ;.:dv lM:
.lláfuírbÚ, rise'i||, 1'Ry iP?eló:ili€]y!ógúi|ó sTlg,'hdivn vn éÍ,

(2) L (, bekzd.s b) i! .l) ?c"la' w|dklrl e) Püljá'úk 2' a|pon|ja \ed a!L,!ikd:Íúló' ha a
.l\a'.|ó\el ''ab ) cf1'kÚ?1! 4koÚlej n.Kla:öén kü ^ca b'lL,k8dtabb.u
nlla]o"thal biono\:,'\l I|a.l.r fuid! nd!0t búk|óL,Úa' *.]'.\'1;. elM';L
b@I.'ó)Tg' l.l.!.ieeé! neg,julrPnofuik vg' velé s?nben a 'éded!!é1 elh.las1otlát "

I'J'3' Az indítváIyte\ők áI|ásponÍja szeriDt a támadoí 'cnd.llezésekkel a
Jogalkotó Tlkényesen é9 .é]sz€rútle! eryolda]úsággal egf€ló] végletekig neú
lo]eranc'át tanúsit e dÍogck hozzáféüelósé8€ iránt, nlá5felól dlúaátr Egyelnren
Ü]u-] bgrra a n".'et. * 'Í|u"agltde|em áriomán}oq tovelelffrDlel' Holor
'? l\nd'1Jaga]ól \.ilu ^ n:.lkoa Ep?a?Dl a]anö d\anok 'fur: a .' h'l] Mli,!'1
'vapaa' ':4f;' d g 'rr'';.|d.\' ' nBp. ;. : ' nlÚPk h:nhhLl.ful ata Jd?\:'Eit'
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|t!!!}n. )Lbú.l:jdi.a.s::,báLl E |'!!ln.zl *eI slols.lh,lL a 14. 'dtTh,k h,'d.!

Íú|'k..1!,|ib!n' ,I,9 ' ],,0 AB ÁBH l993' 52ó-527,]

N.r] l gr€.nek nindenek felen álló éldekének éd:lbe, ha 3
fehóftkon]lak alanyi jo$ ót biintelLeüúl f €lhaszná]'i (ülÍcsak csekély
m.m}iséglr. ltn báminemii) dlog megszelzéséÍc' készítésér.' Elieleinszerűen
mnden $.m€kÍek ee]éDileg ve joga alÍa. ho8y élv,z:.e '.éÍdekejnek
Í1jndenek felett állóságát''' iilctve alrnak \'éde]Ínét' Ebból kölelkezóen nem a2
adoit g'lemek rrindenek íeleLt áIó {kdekének !éd.lf,e' ha í fe]nóÍkorea}
a]anyi ]oga ór btlrrletle$'l (a|áEsak €gy ízben is, b&r'jncDú csekély
nemyiségü) d.ogg'l kináhtj Mindezek miatt Öí|élyesck a tánadoü

A g'ennekek (18' életÉl'alelli szemé]yek) érdekji léd€lEélek
doniEdEiá]a a resil, szelteni éj le]ki fe.ilódés embeli tfi: jszetból adódö
tönényszerűségein aiápui, ^rrx.k felisNrése ped'g' hory e íejlódés
zavaÍalansá'Eát messzenenókig bizbsítáni kell. a fe]n:ll( táEidalonr
bó!.sességón nú]ik' illetle lF8szik,
' 'z Altafuá,| ó7. s.a' dkel! t álklfr I'ö|elesPge|. l.yi' )ag' a g}Üúzk
:.hél!isé8i.j]tj.lÁih.. sz,kiga úde]rel ^ 8ohdo:kb|,].i'1 ]|yú/W' e3!is21 ,orqlko'k d:
.gc .]nn.h k'|os handok njvlk|i|i,ga nó'ré91 nagábajogla,a E' :s' h.g c áIM d
s!B;biséq,' s ip ü .gét jóvJ1dó a.!a neqhalározó si,as toc,Á2dúi|o]i'l is e]háJílsd

' A: ,illfundL' ! g'?mk!l E Tl,a, kock/iáÚállaló|ót B úe8 ke]! |ilja uÚll'zkA2i
fupcfuldlba| éld:dninil (a' et|ól ÍjgEan Je||élelezen ,esÚ' s,llehi' ikol.n .s fu|sadz]ül
é|zxiqalé, log\,' Nn iépes degifremi és é|Iéka]l|i sen a úL1klható hhe,iség.k|' pn
pedlg wi16!üa ibÉi,é:kén,!i! MjáI '?Béb|séE|re' i1eÚe l<é9ibbi él.:éE ̂  ldsada]hl
b?lies.k.dis2|enéN,',
,, X1i|önaszn frle,deh a lackdb|ol' jú alld, téldélekbe, úló nyjfu'njs elL..le1e'ód's/ól
wü ,ó' mel}él de8,é1éy 4 1á|id,]Tnban kJekatlat e|kr1nol7isTs dbb a:
étaleüba\ hap silzs ,,rbéh fugdi| aéenéIós d]ia 6ú.- |2|i1996 ' \ 

(', ]7 ) AB' hal
IIV2,]

Nem csupán az a kérdés' logy e Álkotftá!' 67' $-r4Ja fig}.l€mmel
nilyen védelm illézkedéye va! ]o8á a g.YemckEk. hanem a2 is, ]roö ez a
védelni szinl eg}szersmlnd vers{g.e valamely 5ábad9á&jog-s^l Létezik.e a
'.kábÜlalhoz \aló a]apjog. ' i]ietve 2.''I(.ibitós2e!Tel dtrendelkezés joga',' ij|e!óleg
elláíható,k € 'josot&a].' a $€nn.kek? Az indirvfu)tevők ál]ásponÜa sz€rint
valanely sabadságogból 'alamel''. sz€r.' i]letv€ esz|Táasaúlat D.m fakaszt
újabb sz2badság]ogot \'3gyis leE rz antóás, wgy keréL"*rás, halem u
mozgásszabadság] eképpen len a l.ábu]atbl teli é]etllez. lieen !u éleürez \"ió
joc az alado-g UgyanaKaÍ, e&eíIve az .jnrendelk€zés joÉá!a] kapcsolátos
P:oblenadkát' az inditvá!}1.vók .:iásponlja abból indnlki' hca:J a .'ermeket,
d o!o\ le-en 'em lebel n cc '' valas4JpolgaÍlJ ' Ie\Ú' eni
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Ezulán lienilhel fel' ho$/ Ya]aÍrery !édelni szinr :u€rinti kor]álozjs
.g-\ákalán Ü&nzlk.c la|anr.lr sab?jsógjoggai. na igén nel]'iike] s ! EdclÍ'i
sz'nl (a Úrkozés) egy s7ab6d5áejog szeu'Pon!ái]ól s2!!ksng.s.e, aíaryos.e'
N'Íjutá! kiilinÖscn a g}emekek esetébdl . Ítincs a lóthz.ío! szabadságjog.
eg}€dii]i szcmpontkénl az eÍedÍnén}.es megc]ózés érdek€ az. meLlyel igazolni
]ehetne \alaÍl.ly kol]álozás, ilietve védelmiszint f.eloLdásft, A d'ocfoe}asztás a
dÍo€Íerjesdés kÖldÖkzsi!órjá! lóg, ezéí trelu ]elEt a dioei.ijesztés nlég olt,
ánálanÚ\ íiDó kinálási' átadási fuódJa' ;lletve 3 dfoglogyasaás szokásai felé
eng.drn.n}t tcmj abban ahisz.mbe!' ilogy u a meeeióZés! sz..]eálj a'

vag.is naÍad :-z a ké.dés' no8} bizo!''.os rit6!aií: korládanná lélcle
Dem á[.e szcmben az Á]kofuáq' gyeÍnekek éÍdekej! óvó panncsoló
kÓelessé8én.k elóiésával, Az iidjtv ytcvők á]]áspo.]t]a szerinl aZ
ndit!ó!)óan tarnadoí lendell€zések ei]€ntétesek z }lkotnányban a
gyemek€k véde]méhez bi.1ositotí jogokkal'

.\ e}-emck alkoünányos jo8a a fejLódéséhez szúké8es véde]€mÍe és
goldoskodásÍa' kiz'lja aÚlk lehetóséBét, hogy a2 ̂ llam t.-]io]dalü íézópon1
úen!é! (akáltsa| kivérelesen is' de) kifejez.(en n.e1iDe:
. á g'.frek itilrasa|álásá\"] tóíé!ó drogkészÍésr, megsrezési, 1.íist,
' a c]erraekke] 'aló kozós fo$asÍ|ás! és ezen dkalomma]' :ae.'. e!égen \"ló
g]-eir!€k részéíe lónénó i!:yeles vagy \'isszteíhes terjesztési'
. i'égü] p€dig Írindennek az iskoiák' gyenncklédelmj GIb.) nilézmélyek
Icíile!éa, i]leLle kÖzvetletrkönryeze!ében ffuénó Ínegl?lósllását

Két szempontból kiilófusen sl]lyos a jogalkotó fele1ód.isége' I8"1'részt'
Ded a negsemmisíteni jnditvi$ozoú rendeu(e?ések]Gl uej]] csupán támadja a
gle!üek.k ltdelnéhez biáosított 2lko1njlí!'os jogoka! nmem egíltal
íénei.nEzeÍűelr) elEulasaja azok teljesjtésél' Mávészi' úert a tíéshatán
bámel! kábnószeE. is z 'skouk (stb') teÍiiler.Íe, köEy.kér. kileljedóen

II'1. A tstk . 2003 ' évi II tórvény 21, $"ával n€gállapltott - 28 3 { (l ) bekezdés
c) pootja és d) pontjanak ] ápontja e]lenlétes a Gyelaek Egyeznény l
Cikkére iekiÍteLlel a 3 l ciH'ében foplahal<kal

ILl.l. Az Alkotmály 7' $ (]) bekezdése |aí.?']maz^ ia!'_ ,'A !\,!uja,
Kó',itsa'!'E jag.,dvere e|Íwúó a ]E]MMzl /o8 ólblin6e :1^nÚ! sÁbö|}ai|
blaosiy.a |a':ábbó a mn:.ln.i':i jogi kóklealEgek .s a bel!óJog ös9i$:gfu'"



|l. |.z. { c)Ú.Dll' Eg}'elmétr) |' e. Jl c&}e Jz alabb jat2' W"lm ua

): L*|.Jl?\'| ó}|1!k|:áíjial 92rh!i: a: i s:.x1J1) l(irii.n|lolcn iké|Úad".h'|óhiia.
b.' ú|é|! iú a re. <|k:Ier;dó jo€sabdL\,k ér}.lhében inE/kanin].i fu !|orabba,

). Í.,gn:lil)b.n ri::!s á anTk n|eg|.su'k hindeÍ ollolnú inla:.n1''Í' i.leér"c d
:Ún,r}hoasi kÚ:]!a:*úl]' fu.iálx és nev.Ié'i1q!] k,jitdét*a!' d a' nTg: r,eawdjét a
e\r Ékaké| 'É .ne ].nd*tó ntn:?|k.a eg/é:fréryakneh hegh'1ó|b:Tx knní6 és
],szi.h.tTtl s.teA tikon fo96.Lísó!ó!' és hap, ,|.sda&íl,oejk a s|eh,eke*hck e szcrek
1lÚan !|tb]!jn\!|4| é ' kÉskel1e|neb!' vdlo ÍélhBÚú!ósót'

ll'l'3',^l inditvánIjran tánadottjogszábálYhelyck az alábbielnt taÍlalmzák,

A BIk .200'1 eli1i tönény21 $.a ataL megil.lapitott ' 283 ' s.a]
',233' s ( 1) \en bünzlhdóí kábí!ów,él ynsuéls ,idt|'

c) t a n:.,},o:ca.;j: 'le,é|il bdöIlT|| s:enil'' oki nenilolc"nik aaéyél be ne,|
lbhöu '1.n;b ielh,!@ó]'í'á'o| cse*éb ,Pil'l'isí kábtöszeú 9jó| has;hnldfu
l.rn,!s:!' eh. i!' n::s:?|e: w8] lül p32,,t} iIi) b.k a) púÍ]'

Í a: a :e}!rytlúdrt é|eló|d úelol|ö!| de hasza,tgeók é]eÍ'i| deE 
"!nn,ldca|l srl]j! i' a,j íi.énn}olcadik éhté\'a be neh l,bón szenalnek,

csektb, rre|ryscgíi iúbit|ber! eeú||ese" to|t'1tó kdbió!É|.JTvw,is a|Inlráb!
kí,ól |or! áhd [232|8' r. c) bekezdis b) pTú el$Ja,d ald' ta a bíircsele]o,ary a
(1) kklks a) tag, b) Fohrttbd iiki.it)

tcl?r t- a:.kt '"r. ,. t r lgnr-onkte a\ratlo qa:ola hag iEat bb ho' \atar,g
JaLÜ,ab ' *a'i!j':'' jlgó\ 2\?l g}a,},ö ].:e!csbei kab!T::el'ha' fub'a. tez.la fr6
e á1asbah fuyeflk, '4g, h,Ieló.ő.íehilóE6,ó sful|allltása, vt ré9|

(! Á: (1) iek.:dés b) .' il/ ?Ú44 vi,,n, r) !oh,l']bk 2' dip.Iqa lü aq;dha''dó' fu d:
er@Elóyal s:.nbe" 4 csi]tb]:ét/ zlkót|isé| n..e|ózli.h *i| é|ch b.tül lqal.lb .g,
dlL'Ionnal Mbkós:errel ús@|is nid|| indi|ot! bhné|ó.ljátljR \ere|éb.n e el|',enj
bú,Íe1ójog, Í.!.lósé84 ne8dl|a!ib|ú,' wa) \!le reÚbea . rillefu|és! .ÍEi6aadák''

II.1.4. A1 inditváB!'ievó áüáspoufja s2erint nen lelet a oyemek
Egcalin)rbcn e1!á1 . dJogiog]asáássa] szembcllj ' védelenrnek tekilteni az!
ha a 'nagyff lende]kezések szerint a i8'2]' év ktjztjíi szemé]y két éveDte cgy
izben barmely kábiloszü cseké]]' mennyiségét, ío$asztás cimén' szabadon
oígycn, vag'\' ellenér1él fejébeo kiiálhatja, va8], átadlratja 18. é]etevet be nem
toLltlt szemilyrl €k' .j a]an}i josnr váasztvá €Ik€rÜlheti a liin!€tójogi
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Ug}'ancs&! nelD lilt.t a GyeBgk Ee}.zínén}.Dc: e]v]áí
djoge]óállitásban \2ló felhasználással szemb€ni . negakadáv.]ás]nt tekintol'
azl' lra a nagye !?nde]kezések sz€rij|t a itinött korú szerlély ar:ánniko..
binneIr kábÍóJer csekél}, me&]'iségé!ek sajá| céljfua lóíé'ő lennesáé.éir.z,
elóalIitásáho2' DeEsz.Ízésébez. IaltásáhDz szabadon 1'elhasa:á.]]nl ]8' é]etévél
be nen lollölt szenrel!,t' és alanyi joEon válászBá elke.úbe!: l búntetójogi

N1i|dezek a]apján 3 oyermek Lg-veznlény és a tafi;.']oí jogszaból-v
]rlra&ozot réDdelk.zései egynással elLenlétesek' ami neÍ feie] ees ú
.!l'{ornáoy ? s (1) bekezdésébe! foglahalT"t

II.2' A B* . 200 . évi l]' tóneny 2l. s.ávalnegáuapiIoí 28-1 s.1)'lekezdés
c) |]o Lja' .s d) pontjának ] alponl]a elleltétes a Kábltoszer Ég} rzDáD. 3 ' cik|
j' bekezd€sÉnek i.) ponÚábarr, a B& 28]' (l) bekezdés d) polj.:rak 2 a]pollja
!.J'r a KábilószeÍ E$-'ezmén! 3' cil* 5 bekezdésének g) lcn|jában
lb.laltakkal.

l1.]'l, {z A|kohánt 7 $ (l] bekc,dése |.Etd&az2a' ]1o€J ,} Magar
KTnáfsd.sáq tTRrendlze|e elÍagad]a d h!,ze|kö,t jo8 óhek:'t,nü elisnet
s11bLi!!ai|' bi,lasíÜa lovébbá a hemzelkbzl jag kb|ele.c|Isé8ek ̂  3 belső Jo!

Ii'2'2'.{ Kábitószer [gy€zmény laíalnaz,a az álábbi rcnd€lk'.s.két

Bíin 6e1ek h éh!ék é\ bn 
"Més 

ek

j Á Félek bil6ílák, hoEl ha1áskón'| rc]Í]eltezó bnó,jgaji és hás |jk]ltrs hclóni.aik
lgthhbe ||halsék afuka| a Íér,ybah kn.ii!n!l,?kd' d"É!'ek a. e clkk 1. .iekez.|ése ylthlÍi
b ih1. y I e b ne,, e k e I kó v e l é sé | u l ö, ö, e, súl! osfu kszik' 1i gJ h nÍ :

jj , tiauaa.,,;,1 ,,l,t*v *xu,a, vgr elAö\'aisthz. knhb,ú1 h6túl|'k I?t;
s) a d k,}, hDi! o bíh.sd.khéh!' bú]ieus:'ée|ehq|ási t,|:.!InJn' okklisi
ihtóu,é'llb.l v'! !.6i|i!il qol8óhÚúd.akd nyij|ó ló4oh|ban, ilktóles ak
kó,\L|l.n kó1.l.b.n kb.,lé! d, vg fub obfu h.!,.,, Ú+d iskol& a].ü,|4ek|ag |anulók !|á,noqúfirl 1dnulú'í, spon. yd4'^ ll'Bfuin|,li |d.éka|:r!!8 éaóból

lI.2.].Áz iíditványbÁu iáEadolt jogszabá|yheb'ek ?z alábbiá:i I&"E]nazák

AB'] . '  200]  e! , r l I ' ton.DJ ] ]  öaá l l j lo ' :pJ|ap, ro l '  ]8 j  : .
":33' ! 

(]) \efr büht.ll2!6kLb|l'ÍJ!:'; É|3!6 nnJn'



t8

.'.4:n,:!t' ' ' 'a]' ' ' '\,t \?b|a\ f?nc]'' dki li i n)'rJ.nJi:' jléh\'}! h. h',,
lrÍrd \:|llÉL |L,h' ,',E'ó'',l -enl. a4ú'Ét' ebD' en ''!).| i(:.a!'J."-' . : ' a ;  |úÍ2 i ] 'R  :  . |b?:  o ' ! rau

l n: T I': n' ''.d.hk 'leáfu b.lolb| J! }fu''T4"g?d'i ?l.le\z: n's l.nl
'Li hthnloludiL .]2@d be hPa, löltöÍ szfn,a]hPA'

: a: ' 
'i.:' E!..i!" Pb,i\ d.g La tút.dói Íer'?], üki ohotlis''('7.j /Ái Á' nn4jolili a <JÚmeA'iddhi' Lojú'?iod$ j'l@d, Í

' " 
,^ .'"/. iri,].l|.n||d.n. il|dih! ünko*kaaPll|. Ai,n,.:d?b||r í  l ? ' |  f<  1 I ' ' a '  k ' : ' ' ' 1 .  . k )  Lk .u  na . -o  I .bM\ ' eL ' ' aE  Bz lo '  a ' l , ' - b  a '  t !r 

'b 
n:d4 o' PdI e^.J!'Úa! l-].; l LLrrvdkt' ', a':t ntk!re! nt .8!h. rt!]ihaut*btk|,

: ' : .  : !  
N ! .n ' ' '  b '  \  D '  e  " , '  w 'an  e  l  Po f '  a ' n ]  : '  d ]PÓn  ) .  n .h  a ' \ ah l  kaa '  ]  ]  a :

:i,W',:|.:,:;:::i:w;iÍ!i:ii*:i:]:;!"i;,:Í!:y
IÍ.2']. Áz ildit.-'átr\|etÚ átl.spoorja s/.rint oen lehet a k:slo-ll

'Ik'\t a l|5kon| íe}lislndl"\inal á Káoioszel É8\ezmen)oe1.\ afi (LllTnt5cn 5j..o. mc!.:'clesé| biaT\iIothrak IekIIlP.|' hd
. : J .  ' ] ' ]g1J|  'e : 'd :Üe i fu*  s len f  d  |e|nóh kon]  '7cmc]v  á}a . j l (n|  ' ' ] ' J ' | '. ao:o . r l  l j c le ]y  meÜ'1hepeDek 5aa|  (e l áu  rdnéÚo er /ncsae . : '<z
:|]']rjIasai:L meg.z(|/é,riez. laíÁaioz' 'zab.don fclhasaa]l|al lS ;|eleli(
: ::em lTxtn s7eTél)| r j  a lan!:  Jo8o| \á|Jsnu Él leni l ie l jd LJ leIóJog|
IeIerossegle.vonásL i]lelve h]
D) a.í'agyzJ Íende k<f'e| szeÍilr. a ]8.: I e! közon's/emejy l(er elenle e?)'oen ralnel} !.ib' o /e| :sek(.y meÚj1se8et' logyajaá\ ..1en "/abrdol|l!$e0 . a$ e]ll-.n.k |e..benl t |.i]-baUd' ta$ álad}d|ja |8 iletevét be nen

i:i:i:*T.l[l 
el .tjyj jogon !á]asáfa éllerurblri d blill.Io]op,

'' 
Ugyan(sa'\ r'.. 'Ú. Jz j.'olfu /9b ' leru|ck1' ko'ÍJe7eld|.en laio

::" .:]:T"| 
. '\-;b lóvel L€ryez.nenybeD e.\áí kulónd'e l 5Lyos neÉie]e'e|Dro(.lonna| le||lkD| |d 'na8yal Erdell.7é'ek szeno| a ]]' éjetétt|-be nem|o||or s/em(ly ]\a é\en e .J |aen baJÍoeh kábllos7<' csekélv mefury]'e.á

to.o\'dJztas cimen, Vábado! 'ingvelj' lan e||jnenék lejÉben bame|1 eleüorr)
:'t1.-.:' ]'|:" 

íbl 
"nl]elin 

|s Li!á|h'|jJ ahdrdUa . .'in1' .'ogon\a|a;2l\a eu]erilIieLr J bÚl:ti g: |.|e|ósségl vcoás
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-Mildezek alap.]án a Kábíógzer E$€nrény és a tánLioí jogs,ábil}
|x!,tkozolt .ende}iezés.i egymassnl ellent.I.sek, ani n|n. fe]el heg ez
nlkotnán} '" s (l) beke:déséb.n foglalÚk'al

]I']. -A joeálkotó a B|k 283 si ak' a 2003 é\i II tóNéq 2l ir a á]la]j
megállapitásáw] eg-vide]Íileg a G]'erlnek Eg]€zméí! 33' iJi*ében, és a
KábilószeÍ Egyei'Íénl 3' c&k j' bekczdésének i) és g) p ]ntjaibnn e]óií
l.gaIkotó' íeladatál e]rnuiasáona'

Il.3'l. & AlkÚtná!} ; i (l) 
.Dekezdés. 

|aÍ1a|,n?./za' \\:\ ,l l,!o!!a|
k1ifs!'a. Ja,{ehdllrz .foEallra d h.ü,e}kaa i8 n,xk.164J a'|,n1 s:abál}Ún
b|.|asÚa ]aúbbá a ,a}|:.|k..j jod ünlele,!|BéEe |! és a belső ))g ós!}úhi ' ,,'

1I'3.2' Á G}erDek Ee}eznéDy 31' cik|e az u]ábbia(at lanalrna',:,

): |,g.,li)|!b., rls,.s ó]LDok i,eal6u* i,ihtlzn a!1id]n6 inté.tr!i(|, ]JJúfu! a
i,1a,,ajág' kTrya:Ealó'' slrddh\.s ie|é|ésii&|! ih![:I24eseket' úa 1 ,eJ n.syédjék a
gldh|ék.kd a: efte v'üd*a,ó ,enleltdi eaye,hé"'2kbei neghalán':o| k|'bí!ó' is
|li.hoÚoP s14ck |iba|l Íos,&\ú'á,nl! és hapi ,a.gd*a.Ió4'Talik 4 ganftkeknek e s:.kk
liha| tlöóIll!'iibdj es |ereské.lelhléb.n wlaÍ.!bÉíná6h,

a Kúbitós'ér Egezmény 3. Citk 5' b.kezdésc az alábbia|at ta.tl] aza

Bn" áel| 1l h'é nJeL 4 bii n ldéscL

' A FcI.k biúrsíló^, hTE| h:|árionl rulddk:d birö'4ajk .s nó6 |'|e|kes habsóga]k
}g.lrfub.,ehesél a,aid a !é}r!b.li krfulna''e1leí' heb.k aZ . Cikk ]' L'ie:dé!! s:.riÍ|
binrk]e^má,'ek elta|eisa kijldnósqn sú|,B!ó |6iL' úgmú:

, n bilnel.k,n|lhJ sdcrje kbkorú' vEJ .lAövelséha kis(orú| hBJába}'k\;
g a. o 12k,' hogr u bii''&!rkhén!Í biin|e!és.\4fuhajlósi ir|i:!:,e,, ok!ún\i
inleonéhlba| g' nrriá|is '|algófudlúso\n| 

",'jÍó 
köQon|b@1' ill2lóilq al

kij.|aLl köz.Iób4, köyen.k .l, wo hii, o|,1, he|r.n, dh.Ud kkJii. E!üiekek
'ag: lúhfu|ók !úhogahd: tüulisi' spon. Me| !óBddal"ú @ék.n!s4 úMnai

II'3.]' Áz itrditváBytevő úlláspoüljá sz.rint a ké! E$,ené!:; vijágos és
egyéÍelt]rú jogalkolási f€ladatokat szbott meg' Az mdit!]í'\ II] alatti
részében kifejl.ttok sz€rint M i'dí\áDyal táDldott Mgyaí .eodel\czés€k ezen
ueD.tkózi elváÍásoklak el]ent]rrondó taía],.núák Tehát (éltelea,zeíúen) a
jogalkotó a tlemzetkÓzi szeÍzódésekból sz'rnazó joga]kol.si feladatát

ll


