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Tagállam Bűncselekmény és büntetés 

személyes fogyasztás esetén 

 

Jogszabályok A büntetés mértéke Meg van-e 
különböztetve más 
anyagoktól? 
Hogyan? 

 

Megjegyzések

Belgium  Kannabisz birtoklása személyes 
használat céljából tilos, de 
közrendzavarás hiányában csak 
rendőri figyelmezetést von 
maga után. 

A közrendzavarás 3 hónaptól 1 
évig terjedő börtönnel 
büntethető. 

 

Loi 24 février 
1921, Art 2ter; 
Arrêté royal de 31 
décembre 1930, 
Art 28; Directive 
de 17 avril 1998; 
Directive 
ministérielle de 16 
mai 2003 ; 
Directive commune 
de la Ministre de la 
Justice et des 
autorités judiciaires 
du 25 janvier 2005 

A vonatkozó 2003-mas rendelet 
szerint az egyéni használatnak 
minősülő kannabisz mennyisége 
3g vagy egy növény.  

 

Ügyészi irányelv 
különbözteti meg. 

 

A 2003-mas törvény 
kimondta, hogy a 
kannabisszal való visszaélést 
pénzbírsággal szükséges 
büntetni, amennyiben nem 
problémás viselkedésről van 
szó, de ezt a koncepciót 
„nem világos volta miatt” 
megsemmisítette az 
alkotmánybíróság. 

Csehország  Minden csekély mennyiségű 
kábítószerrel történő visszaélés 
esetén a büntetés rendőrségi 
figyelmeztetés, vagy 
pénzbírság. A „csekélynél 
nagyobb mennyiségű” 
kábítószerrel történő visszaélés 
2 évig terjedő 
szabadságvesztéssel 
büntethető.  

 

Misdemeanour Act 
s.30(1)(j); Penal 
Code s.187a. 

A Legfőbb Ügyész 
meghatározása szerint 
maximum10 adag minősül 
csekély mennyiségnek 30 mg 
THC-ból. 

 

Nincs különbségtétel. Az új büntetőtörvénykönyv-
tervezet birtoklás esetére 
javasolta a kannabisz és az 
egyéb anyagok közötti 
különbségtételt, de a 
tervezetet 2006 márciusában 
más okból elutasították. 
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Dánia  Ahogyan az összes kábítószer 
esetében, a kannabisszal való 
visszaélést is pénzbírsággal 
vagy 2 évig terjedő 
szabadságvesztéssel 
büntethetik.  

Executive Order 
No.698/1993 
s.27(1); Act No. 
445 of 2004, 
s.3(1); Prosecutor 
Directive 35/2004 

Az általános gyakorlat 
pénzbírság kiszabása. Első 
elkövetés esetén, a 10g-ig 
terjedő hasis, vagy az 50g-ig 
terjedő marihuána birtoklására, 
a Legfőbb Ügyész 
figyelmeztetést ír elő, 
meghatározott körülmények 
között.  

Csak ügyészi irányelv 
különbözteti meg; 
meghatározott 
körülmények 
fennállása esetén, 
ismételt 
figyelmeztetés 
engedélyezett, de 
csak a kannabisz 
birtoklása esetében.  

2004 júniusától a 
megváltoztatott törvény 
kimondja, hogy 
figyelmeztetés a 
kannabisszal kapcsolatos 
esetekben csupán 
meghatározott körülmények 
fennállása esetén lehetséges; 
a norma a pénzbírság.  

Németország Ahogyan az összes kábítószer 
esetében, a kannabisszal való 
visszaélés is 5 évig terjedő 
börtönbüntetéssel vagy 
pénzbírsággal sújtható; 
személyes használatú csekély 
mennyiség esetén a büntetés 
mellőzhető.  

 

BtMG s.29, s.31a; 
Constitutional 
Court decision of 
March 1994 

 

Az Alkotmánybíróság kimondta, 
hogy még ha a kannabisz 
birtoklására irányuló büntető 
intézkedés megfeleltethető az 
alkotmánynak, a 
tartományoknak lehetőségük 
van a csekély mennyiségű és 
saját használatra való 
kannabisz birtoklásának esetén 
mellőzni a vádemelést.  

Minden tartomány maga 
határozza meg, hogy mi számít 
„csekély mennyiségű” 
kannabisznak.  

Alkotmánybírósági 
döntés alapján létezik 
különbségtétel. A 
bírósági  
gyakorlatban is 
büntetéstől való 
mentesülést 
többnyire a 
kannabisz esetében 
alkalmaznak. 

 

Bármely kábítószer kis 
mennyiségű birtoklása 
bűncselekménynek számít, 
de nem emelnek vádat és 
nem büntetnek abban az 
esetben, ha: 

- harmadik személyt 
nem ér sérelem; 

- kiskorút nem érint; 
- a szer személyes 

fogyasztásra volt; 
- az elkövetés „csekély 

mennyiségű” 
kábítószerrel történik 

  
Észtország Minden kábítószer esetében 

szabálysértésnek számít a kis 
mennyiség használata és 
birtoklása, és rendőrségi 
pénzbírsággal vagy 30 napos 
elzárással büntethető. Csekély 
mennyiségnél több kábítószer 
(jelentős mennyiség) birtoklása 
bűncselekménynek minősül és 
10 évig terjedő 
szabadságvesztéssel 
büntethető.  

Narcotic Drugs and 
Psychotropic 
Substances Act 
1997, Art. 31, 
Art.151; Penal 
Code, Art.184 

 

2005. július elseje óta a 
„jelentős mennyiséget” a 
Kábítószerekről és Pszichotróp 
anyagokról szóló törvény (31-es 
cikkelye) határozza meg, olyan 
mennyiségként, mely legalább 
tíz személy intoxikálásához 
szükséges.  

Az Ügyészség 2005. július 22.-
ei útmutatója alapján ezt több 
mint 20g marihuána, vagy 10g 
hasis. 

Nincs különbségtétel. A törvény új cikkelye 
bármely kábítószer 
keverékbeli előfordulásánál 
(pl.: dohány és marihuána) 
nem a tiszta hatóanyag-
tartalom, hanem a becsült 
dózis mennyiségét veszi 
figyelembe (pl.: cigaretták), 
amely létrejöhetett volna az 
adott mennyiségű, elkobzott 
anyagból. 
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Görögország Ahogyan minden más kábítószer 
esetében, a kannabisszal való 
visszaélés is egy évig terjedő 
börtönbüntetéssel büntethető, 
amelyet az elkövető, 
amennyiben első ízben ítélik el, 
kezeléssel is kiválthat.  

 

Law 1729/1987 
Art.12, modified by 
Art.5 of law 
3189/2003; 
2161/1993 art.14 

  A törvényben létezik 
különbségtétel: Csak 
kannabisz 
termesztése esetén 
az elkövetés 
személyes 
birtoklásként 
értelmezhető.  

 

  

Spanyolország Ahogyan minden kábítószer 
esetében, a kannabisszal való 
visszaélés, úgy, mint a 
birtoklás, vagy a köztéren való 
fogyasztás szabálysértési 
szankciókkal büntethető. 

Law 1/1992, Art 
25-28. 

 

A bírósági gyakorlat szerint a 
büntethetőség hasis esetében 
40g fölötti mennyiségnél lép 
életbe.  

Nincs különbségtétel. A kereskedelemre vonatkozó 
ítéletek „nagyon veszélyes 
kábítószerek” esetében 
szigorúbbak – ebbe a 
kannabisz nem tartozik bele. 

Franciaország 

 

Minden kábítószer használata 
pénzbírsággal vagy egy évig 
terjedő börtönnel, a birtoklás 10 
évig terjedő börtönnel 
büntethető. 

Code de la santé 
publique 
Art.L.3421-1; 
Penal Code Art. 
222-37; Ministry of 
Justice Circular of 8 
April 2005    

Figyelmeztetés első kannabisz 
használat esetén adható, ha a 
használat alkalmi és „a 
körülmények nem indokolják a 
büntetést”. Az alkalmi és a 
rendszeres fogyasztókat 
egészségügyi és szociális 
intézményekbe irányítják. 

Nincs különbségtétel, 
habár a Körlevél 
(Circular) példaként 
folyamatosan a 
kannabiszt említi. 

A francia törvény hivatalosan 
nem fejti ki a birtoklás 
indítékait. A 2005-ös Körlevél 
értelmében viszont a 
személyes használat céljából 
történő birtoklást 
fogyasztásként kell büntetni. 

Írország Specifikusan a kannabisz 
birtoklása személyes használat 
céljából az első vagy második 
elítélés esetén pénzbírsággal 
büntetendő. A harmadik 
elkövetéstől az elkövető 1 évig 
terjedő börtönnel büntethető 
(gyorsított) vagy 3 évig terjedő 
börtönre (vád), vagy 
pénzbírságra, vagy mindkettőre. 

Misuse of Drugs 
Act ss.3, 27(1)(a) 

 

 

A pénzbírság bírósági ítéletet 
követ.  

Különbségtétel a 
törvény által. 
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Olaszország Ahogyan minden kábítószer 
esetében a kannabisszal 
kapcsolatos elkövetések 
(úgymint a birtoklás személyes 
használat céljából) 
szabálysértési szankciókkal 
sújtandók a második esettől. 

DPR 309/90, Art. 
75. 

Ennél a kábítószernél az első 
elkövetés esetén csak 
figyelmeztetés jár, ha az 
elkövető nem szándékozik újra 
elkövetni a cselekményt a 
jövőben. 

Különbségtétel a 
törvény által – 
figyelmeztetés csak a 
kannabisz típusú 
drogok esetében 
adható.   

Figyelmeztetés csak abban 
az esetben adható, ha egyéb 
szabálysértési szankció nem 
alkalmazható.  

Ciprus  A kannabisz B osztályú anyag – 
életfogytiglani börtönbüntetés 
szabható ki a fogyasztásra és 
maximum 8 évig terjedő 
börtönbüntetés a birtoklásra 
(maximum 2 év első elkövetés 
alkalmával 25 év alattinak). 

The Narcotic Drugs 
And Psychotropic 
Substances Law of 
1977, s.6 
(offence), s.30A 
(quantities), Third 
Schedule 
(penalties) 

  

3 növény, vagy 30g-ot 
meghaladó mennyiségű 
kannabisz vélhetőleg 
kereskedelmi célokra utal. 

 

Különbségtétel a 
törvény által.  

A gyakorlatban az első 
alkalommal törvényt sértő 
kiskorúnak figyelmeztetés 
adható.  

Litvánia  Minden kábítószer esetében 
szabálysértésnek számít a kis 
mennyiség birtoklása és 6250 
Litáig terjedő pénzbírsággal, 10-
45 napig terjedő 
letartóztatással, vagy 2 évig 
terjedő szabadságkorlátozással 
büntethető. A csekély 
mennyiségnél több kábítószer 
birtoklása 2 évig terjedő 
szabadságvesztéssel 
büntethető.  

Code of 
Administrative 
Offences Art. 44; 
Penal Code, 
Arts.259; Order No 
V-314 of the 
Minister of 
Healthcare of April 
23, 2003 
(quantities) 

5g-nál kevesebb növény, vagy 
0,25g gyanta birtoklása 
szabálysértésnek számít.  

Nincs különbségtétel.   

Luxemburg 

 

Kifejezetten kannabiszhoz 
kapcsolódó elkövetések, 
beleértve a használatot, 
súlyosbító körülmények nélkül 
€250-tól €2500-ig terjedő 
pénzbírsággal büntethetők. 

Law 19 February 
1973 modified by 
law 27 April 2001, 
Art.7 

 

Kannabisz fogyasztása kiskorú 
vagy iskola előtt, illetve 
munkahelyen 8 naptól 6 
hónapig terjedő 
börtönbüntetéssel büntethető; 
ha a fogyasztás kiskorúval 
történik, 6 hónaptól 2 évig 
terjedő börtönbüntetéssel 
és/vagy € 500-tól € 2500-ig 
terjedő pénzbüntetéssel 
sújtható. 

Törvény szerinti 
különbségtétel 

A kannabisz 
megkülönböztetése 2001-
ben történt meg (7. cikkely 
A: egyéb kábítószerek B: 
kannabisz és kannabisz 
termékek). Korábban minden 
kábítószert ugyanúgy 
kezeltek. 
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Magyarország 

 

Mint minden kábítószer 
esetében csekély mennyiség 
birtoklása vétség, 2 évig terjedő 
börtönbüntetéssel sújtható; ha 
az elkövető függő, akkor 1 évig 
terjedő börtönbüntetés, 
közérdekű munka vagy 
pénzbüntetés szabható ki. Az 
elterelésen való részvétel 
mentesülést jelent a büntetés 
alól, nem függők esetében 
csekély mennyiség, függőknél 
jelentős mennyiséget el nem 
érő mennyiség esetén.  

Btk. 282., 283. 
paragrafus, 1978. 
évi IV. törvény a 
Büntető 
Törvénykönyvről 

1 gramm THC-ig  Nincs különbségtétel  

Hollandia 

 

Bármilyen kábítószer birtoklása 
bűncselekmény; kannabisz 
birtoklása 30 grammig 1 
hónapig terjedő 
szabadságvesztéssel és/vagy 
€2250-ig terjedő 
pénzbüntetéssel büntethető; de 
csekély mennyiségű kannabisz 
birtoklása személyes használat 
céljából felmenti az alanyt a 
büntetés alól. 

 

 

 

 

 

 

Opium Act, Art. 
3C; Opium Act 
Directive 

Az irányelv megállapítja, hogy 
az 5 grammig terjedő 
kannabiszt személyes 
használatra birtoklók utáni 
nyomozásnak és büntetésnek 
van a legalacsonyabb bírósági 
prioritása; az eladásonként 5 
grammig terjedő kereskedelem 
a "coffee shopokan" nem 
büntetendő (a tranzakció 
magában foglal minden 
vásárlást egyazon napon 
egyazon személy részéről). Az 
AHOJ-G-irányelv pontosabban 
meghatározza a coffee shopok 
kannabisz eladására vonatkozó 
feltételeit és kikötéseit; 
maximum 500 grammnyi 
árukészlet megengedett egy 
időben shoponként. 

Törvény szerinti 
különbségtétel 

30 grammig terjedő 
kannabisz előállítása, 
birtoklása és kereskedelme 1 
hónap szabadságvesztéssel 
és/vagy €2250-ig terjedő 
pénzbüntetéssel büntethető. 
30 grammnál nagyobb 
mennyiségű kannabisz 
birtoklása esetén a maximum 
büntetés 4 évig terjedő 
börtön - importálásért vagy 
exportálásért, és 2 évig 
terjedő börtönbüntetés 
termesztésért, szállításért, 
kereskedelemért, 
birtoklás/tárolásért. 
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Ausztria 

 

Mint minden kábítószer 
esetében, a kannabisszal való 
visszaélés is 6 hónapig terjedő 
elzárással büntethető. Bizonyos 
feltételek teljesülésekor csekély 
mennyiség esetén a feljelentést 
visszavonhatják. A törvény 
szerint a feljelentés kannabisz 
esetében könnyebben 
visszavonható (nem szükséges 
egészségügyi felmérés) 

SMG, s.35(4) Csekély mennyiségnek THC-ból 
2 gramm, vagy annál kevesebb 
számít, ami 10%-a a 20 
grammos  jelentős 
mennyiségnek(378/1997 
rendelet). (Az ügyészek 
továbbra is az 1980-as 
Egészségügyi Bizottsági 
javaslatot követik, miszerint a 
csekély mennyiségnek a 
jelentős mennyiség 10%-a 
tekinthető.) 

Törvény szerinti 
különbségtétel 

 

Lengyelország 

  

Mint minden kábítószer 
esetében, a birtoklás 
bűncselekménynek minősül, 3 
évig terjedő börtönbüntetéssel 
büntethető. „Jelentéktelenebb 
esetekben” a büntetés egy évig 
terjedő börtön, 
szabadságkorlátozás vagy 
pénzbírság lehet. 

Act on 
Counteracting Drug 
Addiction of 29 July 
2005, Art.62.1 

A kannabisszal való visszaélést 
nagy valószínűséggel 
„jelentéktelenebb esetnek” 
tekintik.  

Nincs különbségtétel 
a törvény 
értelmében. 
Különbségtétela 
bíróságon lehetséges 
"jelentéktelenebb 
esetekben"  

 

Portugália 

 

Mint minden kábítószer 
esetében, a kannabisszal való 
visszaélés is, úgy mint 
használat és megszerzés, 
adminisztratív szankciókat 
vonhat maga után 

 

 

 

 

 

 

Law 30/2000, 
Art.2, n.º 1 

 

Az esetekben a Drogfüggőség 
Eltérítési Bizottsága vizsgálódik 
és dönt. (30/2000-es Törvény 5 
n.º 1 cikkely) Kezelést 
ajánlanak a problémás 
kannabisz-használat esetén; 
pénzbüntetést azoknak akik 
napi 10 adagnál többet nem 
birtokoltak, pl. 25 gramm 
marihuánáig vagy 5 gramm 
hasisig (30/2000-es Törvény, 2. 
nº2 cikkely és 94/96-os 
Kormányhatározat) 

Törvény szerinti 
különbségtétel, - a 
szabálysértési 
szankciók a 
kábítószer osztálya 
szerint változnak 
(30/2000-es 
Törvény, 15. nº4 c 
cikkely, és 16. 
cikkely) 

 

 6



Szlovák 
Köztársaság 

 

Mint minden kábítószer 
esetében, a birtoklás személyes 
használat céljából 
bűncselekménynek minősül, 3 
évig terjedő börtönbüntetéssel 
sújtható, vagy 5 évig nagyobb 
mennyiség esetében. Háziőrizet 
vagy 40-300 óráig terjedő 
közmunka is lehetséges. 

Penal Code, s.171, 
s.135 

A mennyiségek 3 dózisig, vagy 
"nagyobb mennyiségként"10 
dózisig vannak meghatározva.  

A Büntető Törvénykönyv szerint 
a bíróságnak nem kell büntetnie 
minden olyan esetben, amikor 
két évnél rövidebb időtartalmú 
börtönbüntetésről lenne szó, és 
az elkövető korábbi viselkedése 
és egyéb körülményei 
biztosítják, hogy a büntetés 
szándéka eléri célját anélkül is, 
hogy az alanyt börtönbe 
zárnák. 

Nincs különbségtétel  

Szlovénia 

 

 

Mint minden kábítószer 
esetében, a birtoklás a 
Szabálysértési Törvény szerint 
50.000-150.000 SIT (szlovén 
tolar)-ig terjedő 
pénzbüntetéssel büntethető, 
vagy 30 napig terjedő 
börtönnel. Egyszeri saját 
használat céljából csekély 
mennyiség birtoklása 10.000-
50.000 SIT-ig terjedő 
pénzbüntetéssel vagy 5 napi 
börtönnel büntethető. 

Production and 
Trade in Illicit 
Drugs Act, Art 33 

 Nincs különbségtétel Az elmúlt harminc évben 
nem volt példa arra, hogy 
börtönbüntetést szabtak 
volna ki. Az új Szabálysértési 
törvény értelmében a kisebb 
súlyú cselekményekért a 
börtönbüntetést teljesen 
eltörlik majd. 

Finnország 

 

Mint minden kábítószer 
esetében, úgy a kannabisszal 
való visszaélés is, úgy mint a 
használat, birtoklás vagy 
termesztés, 2 évig terjedő 
börtönbüntetéssel vagy 
pénzbüntetéssel büntetendő. 
Csekély mennyiség birtoklása 
személyes használatra 
pénzbüntetéssel, vagy 6 
hónapig terjedő börtönnel 
büntetendő. 

Penal Code Chapter 
50:1 and 50:2a 

 Nincs különbségtétel A finn törvénykezés 
használja a "nagyon 
veszélyes drog" fogalmát, 
mely olyan kábítószerre utal, 
mely túladagolásával halált 
okozhat, vagy komoly 
károsodást okoz az 
egészségre nézve. Ez a 
meghatározás normális 
esetben nem alkalmazott a 
kannabiszra. 
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Svédország 

 

Mint minden kábítószer 
esetében, úgy a kannabisszal 
való visszaélés is , úgy mint a  
használat, 3 évig terjedő 
börtönbüntetéssel büntetendő. 
Ha jelentéktelennek ítélik meg 
az ügyet, például az anyag 
fajtája alapján stb., akkor 6 
hónapig terjedő börtön, vagy 
pénzbírság a büntetés. 

Narcotic Drugs 
Punishments Act 
(1968:64), ss.1-2 

A használókat általában 
pénzbüntetéssel büntetik. 

Nincs különbségtétel  

Egyesült 
Királyság  

 

A Kannabisszal való visszaélés 
(mint birtoklás) 2 évig terjedő 
szabadságvesztéssel 
büntethető; a rendőrség 
figyelmeztethet nyomozás 
indítása helyett, a bíróságok 
pedig kiszabhatnak 
pénzbírságot, próbaidőt, vagy 
közmunkát. 

Misuse of Drugs 
Act 1971 s.5; 
ACPO Cannabis 
Enforcement 
Guidance 

Az irányelv a letartóztatás ellen 
szól. Amennyiben nyilvános 
használat, ismétlődő elkövetés, 
vagy kiskorú veszélyeztetése áll 
fenn, a rendőrségnek 
letartóztatást kell elrendelnie. 

Törvény szerinti 
különbségtétel (az 
anyag osztályától 
függően), rendőrségi 
irányelv (kannabisz 
specifikus) 

2004 januárjában a 
kannabiszt átsorolták a C 
osztályú drogok 
kategóriájába. A rendőrségi 
erőket – általában a C 
osztályú drogok esetén – 
csak különleges esetekre 
tartják vissza. A 
kereskedelmi célú birtoklás 
továbbra is 14 évig terjedő 
börtönnel bűntethető. 

Norvégia  

(Nem EU) 

 

A kannabisz termesztése, 
birtoklása és használata 
bűncselekménynek számít. 

Act on Medicinal 
Products, ss.24 
and 31 (2), 
Regulation Relating 
to Narcotics etc. 
s.4 

and Civil Penal 
Code s. 162. 

 

A Legfőbb Ügyész rendelete 
alapján maximum 5 gramm 
kannabisz használata és 
birtoklása esetén pénzbírság 
alkalmazása a gyakorlat. 
Nagyobb mennyiség vagy 
hasonló bűncselekmény rövid 
időn (3 hónapon) belüli 
ismétlődése esetén ez a 
gyakorlat nem alkalmazható. 

Nincs különbségtétel Egy bizottság indítványozta 
2003-ban, hogy a csekély 
mennyiségű drogok 
fogyasztása és birtoklása 
esetén egyszerűsített idézést 
vezessenek be, 
meghatározott pénzbírság 
befizetésének 
kötelezettségével. Az 
indítványt az Igazságügyi 
Minisztérium vizsgálja. 
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