A megelőző–felvilágosító
szolgáltatás jogszabályi
környezetének tervezett
változásai, adminisztratív
változások a rendelet
tervezetében

42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM
együttes rendelete
a kábítószer-függőséget
gyógyító kezelés, kábítószerhasználatot kezelő más ellátás
vagy megelőző-felvilágosító
szolgáltatás szabályairól
Felvinczi Katalin
2008. november 18.

Nemzeti Drogmegelőzési Intézet

Mi tette szükségessé a R
módosítását?
 Be. 2006. július 1-től hatályos módosítása
 Elterelés már elkezdhető a nyomozati
szakban – korábban csak ügyészi
vádhalasztó döntés, és/vagy bírói döntést
követően volt erre lehetőség
 Bizonytalan helyzetet idézett elő, hogy ki
is jelenik meg az elterelésben

A Rendelet alkotás folyamata
 Hosszúra nyúlt
 Mit kíván szabályozni a rendelet:
 Ki kivel kommunikál?
 Milyen aktusokhoz kapcsolódik többlet
kommunikáció?
 Milyen dokumentumok szükségesek a
jogszerű és biztonságos ellátáshoz?
 Hol van kompetencia köre a pártfogó
szolgálatnak?

A rendelet
új elemekkel bővült,
korábban is meglévő elemek
átfogalmazásra kerültek

Átfogalmazás


(3) Amennyiben a büntetőeljárás a
Btk. 283. § (1) bekezdésében
meghatározott
büntethetőséget
megszüntető okból felfüggesztésre
kerül a büntetőügyben eljáró hatóság
tájékoztatja az érintett személyt az
előzetes
állapotfelmérést
végző
intézményekről. Annak az érintett
személynek, akinél a kábítószerfüggőséget a büntetőeljárás során
igazságügyi
orvosszakértő
megállapította
előzetes
állapotfelmérésen nem kell részt
vennie.





(3) Abban az esetben, ha az érintett
személy
kábítószer-függőségét
a
büntetőeljárás
során
igazságügyi
orvosszakértő
megállapította,
a
vélemény kiadásától számított 6
hónapon belül az ellátás, szolgáltatás
előzetes
állapotfelmérés
nélkül
megkezdhető. Ha a 6 hónapos
időtartam alatt az ellátás, szolgáltatás
nem kezdődik meg, az érintett
személynek
előzetes
állapotfelmérésen kell részt vennie. Ha
az előzetes állapotfelmérés a korábbi,
igazságügyi orvosszakértői vélemény
eredményétől eltér, erről tájékoztatni
kell a büntetőügyben eljáró bíróságot,
ügyészt, nyomozó hatóságot.
(4) Az az érintett személy, akinél a
kábítószer-függőséget
a
büntetőeljárás
során
igazságügyi
orvosszakértő
megállapította
–
figyelemmel a (3) bekezdésben
foglaltakra
–,
csak
kábítószerfüggőséget gyógyító kezelésen vehet
részt.

Új elem – Be. Változás
következménye
 (3) A (2) bekezdés szerinti tájékoztatást követően az eljáró nyomozó
hatóság az érintett személy részére az 1. mellékletnek megfelelő
tanúsítványt állít ki, amely az alábbi adatokat tartalmazza:

 a) az érintett személy családi és utónevét (születési családi és
utónevét), születési helyét és idejét, állandó lakcímét, anyja születési
családi és utónevét,
 b) az eljáró nyomozó hatóság megnevezését és az ügyszámot,
 c) tájékoztatást, miszerint az érintett személlyel szemben a Btk. 282282/C. §-ában meghatározott visszaélés kábítószerrel bűncselekmény
megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás van folyamatban, de a Btk.
283. §-ának (1) bekezdésére tekintettel az érintett személlyel szemben
a nyomozás felfüggesztésének lehet helye,
 d) ha az érintett személy kábítószer-függőségét a büntetőeljárás során
igazságügyi orvosszakértő megállapította, az erre történő utalást,
 e) a kiállítás helyét és dátumát, a kiállításra jogosult nevét és aláírását,
valamint az eljáró nyomozó hatóság bélyegzőjét.

Új elem - átláthatóság
 (1) Az érintett személy a szolgáltatás

megkezdésekor bemutatja a 3. § (3)
bekezdése szerinti tanúsítványt, az
ügyésznek a nyomozás felfüggesztéséről
vagy a vádemelés elhalasztásáról szóló
határozatát, illetve a bíróságnak az eljárás
felfüggesztéséről szóló végzését.

Új elem - átláthatóság
 (3) A szolgáltatás megkezdéséről a

szolgáltatást nyújtó intézmény értesíti a
büntetőügyben eljáró bíróságot, ügyészt,
illetve nyomozó hatóságot, továbbá – ha
az érintett személy pártfogó felügyelet
alatt áll – az illetékes területi igazságügyi
hivatal pártfogó felügyelői szolgálatát.

Új elem – fokozott kommunikáció
 (4) A szolgáltatás befejezéséről a

szolgáltatást nyújtó intézmény közvetlenül
is értesíti a büntetőügyben eljáró
bíróságot, ügyészt, illetve nyomozó
hatóságot, továbbá – ha az érintett
személy pártfogó felügyelet alatt áll – az
illetékes területi igazságügyi hivatal
pártfogó felügyelői szolgálatát.

