
 

 

Pusztai Péter Attila:1 

Tilt, tűr, vagy támogat?  

A 2013-as marihuána-reform Uruguayban 
 

Annak ellenére, hogy Uruguay, a többi Latin-Amerikai országhoz hasonlóan, követte az 

Egyesült Államokat a kábítószer-ellenes háborúban, a kábítószer használattal 

kapcsolatban már évtizedek óta az általánostól eltérő, egyedi megoldást követ. 

 

1974-ben a „civil-katonai” irányítás alatt álló ország vezetése meghozta a 14,294-es 

rendeletet, amely több mint harminc éven át meghatározó szerepet töltött be Uruguay 

kábítószerekkel kapcsolatos politikájában. A rendelet továbbra is súlyosan, háromtól 

tizenöt évig terjedő börtönnel büntette a kábítószerek előállítását, illetve az azzal való 

kereskedelmet, de szakított az Egyesült Államok keményvonalas prohibíciós 

politikájával. A szabályozás szerint személyes felhasználásra szánt, „kis mennyiséget 

meg nem haladó” kábítószer birtoklása nem büntethető, és ez nem csak a kannabiszra, 

hanem minden kábítószerre vonatkozott. Ez a megoldás - bár jóval engedékenyebb volt 

mint az amerikai szuperkontinensen bárhol - továbbra sem oldotta meg azt a problémát, 

hogy az immáron nem büntetendő fogyasztók csak a szervezett-bűnözői csoportokkal 

érintkezve juthattak hozzá kábítószerekhez. Így a kábítószer-kereskedelemmel 

kapcsolatos minden haszon továbbra is a bűnözők oldalán jelent meg, míg a költségeket 

az állam és így az állampolgárok állták. 

 

Jelentős hiányosságként továbbá a „személyes felhasználás” és a „kis mennyiség” 

fogalma az 14,294-es rendeletet jelentősen módosító 1998-as 17,016-os rendeletben is 

meghatározatlan maradt. Ennek következtében esetről-esetre dönthették el a bírók, hogy 

mit tekintenek a jogszabálynak megfelelő viselkedésnek, és mit nem. Így, bár elméletben 

a kábítószer használat dekriminalizálására sor került az országban, a valóságban továbbra 

is számos fogyasztót ítéltek el a bíróságok. 

 

2011 februárjában az argentin származású Alicia Castilla-t szomszédja feljelentése 

alapján letartóztatták az uruguayi hatóságok, 24 gramm és 29 tő marihuána birtoklása 

miatt. A hatóság intézkedését sorozatos tüntetések követték, melyek mozgalommá 

alakultak a személyes felhasználásra szánt marihuána termesztése miatt elítéltek 

szabadítása érdekében. A tiltakozások fő eredményeként az Uruguayi Legfelsőbb Bíróság 

szóvivője állásfoglalásában kijelentette, hogy „a szabályozás egyértelműen hiányos”, a 

Nemzeti Kábítószer Ügynökség főtitkára pedig a következőképp nyilatkozott: „lejáratja 

az ország kábítószer-politikáját, hogy egy hatvanhat éves, a társadalomra semmilyen 

veszélyt nem jelentő asszony börtönben van”.2  

 

A marihuána-reform 

 

                                                 
1 ELTE – ÁJK Kriminológia Doktori Program. 
2 Free Alicia Castilla: Uruguay on the road to legalize cannabis. http://www.encod.org/info/FREE-

ALICIA-CASTILLA-URUGUAY-ON.html (letöltés időpontja: 2017.12.30.). 
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Az Alicia Castilla esete köré szerveződő tüntetéseken megfogalmazott célok szerencsés 

módon egybecsengtek a 2010-ben hivatalba lépett José Mujica közbiztonság javítását 

célzó programjával. Az elnök 15 pontba foglalt tervében a szervezett bűnözés elleni 

fellépés, valamint a társadalom egészségének óvása érdekében szerepelt a marihuána 

termesztésének, forgalmazásának és fogyasztásának részletes szabályozása. 

 

A kormányzati szándék fontosságát mi sem mutatja jobban, mint a tény, hogy a 

tüntetéseket övező közhangulat, illetve az 1974 óta fennálló szabályozás ellenére is egy 

2012-es közvélemény-kutatás úgy találta, a lakosság kétharmada ellenzi a marihuána 

termesztésének és forgalmazásának legalizálását.3 A társadalomnak a kábítószer-

fogyasztókról és fogyasztásról alkotott képe a reformok ellenére is negatív maradt, és 

elterjedt volt a vélekedés miszerint a további liberalizálás csak ronthat a helyzeten.4 

Jelentősen befolyásolja ezt a képet a kábítószerekkel szorosan összekapcsolt szervezett 

bűnözés, és különösképp a kartellekhez kötődő erőszakos bűnözés. 
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1. ábra: „Mennyire ért egyet a következő állításokkal?”5 

 

Az országos kampány utáni közvélemény-kutatások adatait vizsgálva egyértelmű, hogy 

nem sikerült jelentős változást elérni az állampolgárok hozzáállásában: 2013 júniusában 

több mint hatvan százalékuk továbbra is a liberalizálás ellen foglalt állást.6 Azonban a 

törvényhozásban szerzett többségét kihasználva Jose Mujica keresztülvitte a marihuána 

forgalmazásának legalizálásával kapcsolatos elképzelését, és így Uruguay, a 19,172-es 

                                                 
3Moreno R. P.: Cannabis in Uruguay – A case study of the regulated cannabis market in Uruguay. 

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1069404/FULLTEXT01.pdf (letöltés időpontja: 2018.01.03.). 
4Boidi M. F. et. al.: Marijuana legalisation in Uruguay and beyond – Executive Summary. 

https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Marijuana%20Legalization%20in%20Uruguay%20and%2

0Beyond_brief%20report_v3%20(2).pdf (letöltés időpontja: 2017.12.29.). 
5 Boidi M. F. et. al.: Cannabis legal en Uruguay. Estado de situación y perspectivas. 

http://lamri.fiu.edu/lamri-events-and-videos/2016/new-lamri-reports-on-uruguay-growing-resistence-to-

cannabis-regulation/presentacion-lamri-montevideo-agosto16_final.pdf (letöltés időpontja: 2017.12.29.) 
6Congressional Research Service: Uruguay: In Brief, 2016. 

https://www.everycrsreport.com/files/20161031_R44672_4f3d9f0881f90c1374e18a0a764cd14bae08fd41.p

df (letöltés időpontja: 2017.12.27.). 
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törvény elfogadásával tökéletes példájává vált a „felülről kezdeményezett” kábítószer 

reformnak.7 
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2. ábra: „Mennyire támogatja a nemrég bevezetett, marihuána terjesztését szabályozó 

rendszert?”8 

 

 

A 19,172-es törvény 

 

Jose Mujica 2013. december 23. napján írta alá a törvényt, mely 2014. május 6-án, a 

részletes szabályozást kialakító elnöki rendelettel együtt lépett hatályba.  

A törvény első pontjában lefekteti a legalizálást megalapozó alapelvét, a 

következőképpen: „Kijelentjük, hogy a lakosság egészségi állapotának védelme, javítása 

és támogatása olyan kormányzati politikákon keresztül, melyek célja a kannabisz 

használattal kapcsolatos kockázatok és ártalmak csökkentése, továbbá a használattal 

összefüggésbe hozható következményekkel és káros hatásokkal kapcsolatos oktatás és 

megelőzés, valamint a problémás kábítószer használók kezelése, rehabilitációja és 

társadalomba reintegrálása a közérdeket szolgálja.”9 

 

Második pontjában pedig meghatározza azokat a cselekményeket, melyeket a kormány a 

törvényen keresztül szabályozni kíván: „.az Állam átveszi a kannabisz, annak 

származékai, és a kender behozatalával, kivitelével, ültetésével, termesztésével, 

betakarításával, előállításával, megszerzésével, tárolásával, forgalmazásával és 

elosztásával kapcsolatos cselekmények szabályozását és felügyeletét.”10 

 

Az új szabályozási rendben a 18. életévüket betöltött uruguayi lakosok három legális úton 

juthatnak hozzá marihuánához. Személyes használatra, illetve a családtagok közötti 

megosztást megengedve, a növények regisztrálása után, maximum hat tő marihuána 

nevelhető a felhasználó otthonában, melyek éves termése nem haladhatja meg a 480 

                                                 
7A marihuána forgalmazásának legalizálásával és a fogyasztókkal kapcsolatos közhangulat 2014-re sem 

változott jelentősen – lásd: 1. ábra. 
8 Boidi M. F. et. al.: Cannabis legal en Uruguay. Estado de situación y perspectivas, 2016. 
9 A 19,172-es törvény, 2013. 
10 Uo.  
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grammot. Lehetőség nyílt „Kannabisz Klubok” alakítására legalább 15, legfeljebb 45 

taggal. Ezek a szervezetek maximum 99 tő marihuánát nevelhetnek, de az éves termésből 

az egyes tag csak 480 grammot vihet el személyes használatra.  

 

A fennmaradó többlettermék sorsáról mind az otthon, mind a Klubok által termesztett 

marihuána esetében a törvény által életre hívott, a kannabisz felügyeletéért és 

ellenőrzéséért felelős Institutio de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) 

elnevezésű szervezet dönt. 

 

A harmadik lehetőség egyben a legtöbb problémát felvető is: a gyógyszertári 

kiszolgáltatás. Az új szabályozással szemben ugyanis különösen jelentős ellenállás 

tapasztalható a gyógyszerészek részéről. 2016-ig az ország 1200 közösségi 

gyógyszertárából mindössze ötvenet regisztráltak az IRCCA nyilvántartásában kannabisz 

árusítás céljából.11 A szabályok értelmében az arra jogosult személyek havi legfeljebb 40 

gramm mennyiségben vásárolhatnak kannabiszt a nyilvántartásba vett 

gyógyszertárakban. Ezen gyógyszertárakat az IRCCA-val szerződésben és annak 

folyamatos ellenőrzése alatt álló magánvállalkozások látják el marihuánával. 

 

Az ellenzők számos érve közt az egyik leggyakrabban elhangzó a saját, illetve vásárlóik 

biztonságával kapcsolatos fenntartás. „Nem látom, miért kellene bajba keverednem 

azokkal a csoportokkal, akik már marihuánát árulnak a környéken” mondta Marcelo 

Trujillo, gyógyszerész, egy interjúban, és félelmeivel nincs egyedül. Bár konkrét 

fenyegetésről, vagy elkövetett bűncselekményről nincs hivatalos tudomás, általános a 

vélekedés, hogy a legalizált marihuána miatt egyik jelentős bevételi forrásuktól eleső 

kábítószer-terjesztők a gyógyszertárak kirablásával próbálkoznak majd.12  

 

Egy másik jelentős ellenérv szakmai, etikai alapokon áll: a gyógyszerészek jelentős része 

nem kíván olyan terméket árulni, mely függőséget okozhat, illetve utat nyithat 

keményebb kábítószerek fogyasztása felé. A gyógyszerészeket összefogó AQFU 

szóvivője a következőképp fogalmazta meg szervezetük álláspontját: „A gyógyszerészek 

az emberek egészségének és jólétének javítására törekednek. Ezzel az alapelvvel a 

kábítószer-terjesztésben való részvétel teljesen összeegyeztethetetlen. Továbbá, a 

gyógyszertári forgalmazás azért sem helyes, mivel a lakosságban azt hamis képet 

ébresztheti, hogy a fogyasztás semmilyen ártalommal sem jár.”13 

 

A kormány a jogszabály megalkotása során nem véletlenül választotta a gyógyszertári 

forgalmazást a legális hozzáférés harmadik útjaként: döntésüket arra alapozták, hogy a 

gyógyszertárak már rendelkeznek a szükséges infrastruktúrával és a nyilvántartás 

                                                 
11Haberkorn L.: Marijuana can be sold at Uruguay pharmacies, but few want to. 

https://apnews.com/605778b7807f40968580e69ccacb3c63/marijuana-can-be-sold-uruguay-pharmacies-

few-want (letöltés időpontja: 2017.12.28.). 
12 Haberkorn L.: A majority of pharmacists in Uruguay don’t want to sell pot, here’s why 

http://www.thecannabist.co/2016/07/06/uruguay-marijuana-pharmacies/57627/ (letöltés időpontja: 

2017.12.28.). 
13Lin-Nam W.: Marijuana: the haze that threatens to cloud perceptions of pharmacy. International 

Pharmacy Journal 2014/1. https://fip.org/files/IPJ_2014-06-12_-321.pdf (letöltés időpontja: 2018.01.02). 
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vezetéséhez szükséges számítógépes rendszerrel.14 Ezen felül, egy 2014-ben készült 

közvélemény-kutatás eredményei azt mutatták, hogy a regisztrálni tervező fogyasztók 

számára a legnépszerűbb hozzájutási módszernek a gyógyszertári vásárlás tűnik.15 

Azonban amint azt a tapasztalatok mutatják, az érintett személyek támogatásának 

hiányában a papíron jól mutató ötlet könnyedén zátonyra futott. 

 

A szabályozás alapján az arra jogosult személyek a fenti három lehetőség, az otthoni 

termesztés, a Klubtagság, illetve a gyógyszertári vásárlás közül egyet választhatnak, és az 

IRCCA megfelelő nyilvántartásába történő regisztráció után az engedélyezett módon 

legálisan juthatnak kannabiszhoz. Ezen regisztrációhoz kötöttség miatt számos kritika 

érte a törvényt a legalizálás mellett érvelők részéről is, akik szerint minden törvényi 

garancia ellenére sem biztosított az adatvédelem megfelelő szintje, és így a fogyasztók 

anonimitása. Egy 2014-es közvélemény-kutatás eredményei szerint a megkérdezett 

kannabisz fogyasztóknak csak egyharmada nyilatkozott úgy, hogy biztosan regisztrálna a 

nyilvántartásba, a legális hozzáférés érdekében. 
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3. ábra: „Tervezi-e, hogy regisztrál az IRCCA nyilvántartásában?”16 

 

 

Az IRCCA 

 

A 19,172-es törvény előírásai között szerepelt a Kannabiszt Szabályozó és Felügyelő 

Intézet létrehozása, melynek fő feladata a kannabisz ültetésének, termesztésének, 

betakarításának, előállításának, feldolgozásának, tárolásának, elosztásának és 

forgalmazásának szabályozása és engedélyezése, illetve a Nemzeti Drogtanács által 

megfogalmazott politikáknak megfelelően cselekvési tervek kidolgozása a problémás 

kannabisz fogyasztással kapcsolatos kockázatok és ártalmak csökkentésére. Az IRCCA 

önálló jogi személyként működik, és a Közegészségügyi Minisztériumon keresztül 

kapcsolódik a kormányhoz. Szervei az Igazgatótanács, az Igazgatóság és a Nemzeti 

Tanácsadó Testület. 

 

                                                 
14Andalo D.: Uruguay pharmacist group opposes plan to sell marijuana in pharmacies. 

https://www.pharmaceutical-journal.com/news-and-analysis/uruguay-pharmacist-group-opposes-plan-to-

sell-marijuana-in-pharmacies/20065509.article (letöltés időpontja: 2017.12.28.). 
15Boidi M. F. et. al.: Marijuana legalisation in Uruguay and beyond – Executive Summary. 
16 Uo. 
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Az Igazgatótanács az IRCCA legfőbb szerve, tagjait „szakmai és erkölcsi 

alkalmasságuk”17 alapján nevezik ki. Tagja a Nemzeti Drog Titkárság képviselője, aki az 

Igazgatótanács vezetője és képviselője, a Földművelésügyi Halászati és Állattartási 

Minisztérium, a Fejlesztésügyi Minisztérium és az Egészségügyi Minisztérium által 

delegált tagokkal együtt. Az Igazgatótanács legfőbb feladata az IRCCA eljárási rendjének 

megállapítása, de emellett számos egyéb, munkáltatói és adminisztratív feladatkörrel 

rendelkezik. 

 

Az Igazgatót az Igazgatótanács nevezi ki, feladatkörébe tartozik az Igazgatótanács által 

elfogadott határozatok, tervek és programok végrehajtása, valamint minden, amit az 

Igazgatótanács feladatkörébe delegál. 

 

A Nemzeti Tanácsadó Testület kilenc tagból áll: Oktatási és Kulturális Minisztérium; 

Belügyminisztérium; Gazdasági és Pénzügyi Minisztérium; Ipari, Energetikai és 

Bányászati Minisztérium, valamint a Köztársasági Egyetem képviselőiből; a 

Polgármesterek Gyűlésének képviselőjéből; a Kannabisz Klubok képviselőjéből; az 

otthon termesztők szövetségének képviselőjéből, és a vásárlási engedéllyel rendelkezők 

képviselőjéből. A Nemzeti Tanácsadó Testület, a törvény rendelkezései szerint 

véleményezi az IRCCA hatáskörébe tartozó ügyeket, illetve tanácsokat ad az elfogadásra 

váró programokkal és tervekkel kapcsolatban. 

 

 

Tiltások, előírások, szankciók 

 

Az 19,172-es törvény a korábban ismertetett cselekmények legalizálásán, és az IRCCA 

létrehozásán túl számos tiltást és előírást is bevezetett a marihuánával kapcsolatban, 

valamint az IRCCA Igazgatótanácsának feladatkörébe rendelte a kiadott engedélyek 

megsértésnek szankcionálását. 

 

Tilos a fogyasztás, illetve meggyújtott kannabisz termék birtoklása zárt légterű 

közforgalmú intézményben, munkahelyeken, taxikban, mentőkben, iskolabuszokon és 

más tömegközlekedési eszközökön, illetve akár nyitott akár zárt légterű olyan köz- és 

magánterületeken melyek egészségügyi vagy oktatási rendeltetéssel bírnak vagy 

sportlétesítmények. 

Tilos továbbá a kannabisz és kannabisz termékek fogyasztása munkanapokon a 

munkahelyen vagy a munkavégzés során, és általában abban az időszakban, amikor a 

munkavállaló munkaadója rendelkezésére kell, hogy álljon, illetve tilos a korábbi 

fogyasztás miatti bódult állapotban történő munkavégzés. 

Megtiltja a törvény a kannabisz termékeknek a média bármely formájának 

felhasználásával történő mindennemű közvetlen vagy közvetett reklámozását, 

promócióját vagy támogatását, és a kannabisz fogyasztását támogató versenyek vagy 

nyilvános rendezvények tartását. 

A kannabisz legalizálásával kapcsolatban gyakran felmerülő félelemre adott választ a 

törvény azon pontja amely szerint - az ittas állapotban történő autóvezetéshez hasonlóan - 

                                                 
17 A 19,172-es törvény, 2013. 
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kannabisz fogyasztása miatti bódult állapotban történő autóvezetés esetén a vétkes sofőr 

minden jármű közúti vezetésétől eltiltásra kerül. 

 

A prevenció érdekében írta elő a törvényhozó, hogy a Nemzeti Közoktatási Rendszer 

feladata kidolgozni a közegészség védelmét elősegítő és a problémás kannabisz 

használatot megelőző oktatási politikákat, a kockázatkezelés, az ártalomcsökkentés és a 

pszichoaktív anyagok problémás fogyasztása visszaszorításának szempontjai szerint. 

Ennek keretén belül pedig az oktatás minden szintjén a kötelező tananyag részévé válik a 

„Problémás droghasználat prevenciója” tárgy. 

A prevención túl, a problémás fogyasztók megsegítésének céljából a reform keretein 

belül a tízezer lakosnál nagyobb lélekszámú városokban, a Nemzeti Drogtanács 

felügyelete alatt tanácsadói, orvosi, rehabilitációs és reintegráló szolgáltatások kerülnek 

bevezetésre. 

 

A jogszabály értelmében az IRCCA Igazgatótanácsa felel az IRCCA által kiadott 

engedélyekkel kapcsolatos szabályok megsértése miatti büntetések kiszabásáért, 

függetlenül az esetleges büntetőjogi felelősségtől. Az engedélyekkel kapcsolatos 

szabályok megsértése a következő büntetéseket vonja magával: 

 

• Figyelmeztetés 

• 50 és 2000 UR18 közötti pénzbüntetés 

• A szabálysértésben érintett termékek, tárgyak elkobzása 

• Az érintett termékek megsemmisítése 

• A szabálysértő felfüggesztése a vonatkozó nyilvántartásból 

• Átmeneti vagy örökös eltiltás 

• Az engedéllyel rendelkezők által közvetlenül, vagy harmadik személyen keresztül 

irányított létesítmény(ek) részbeli vagy teljes bezárása. 

 

A szabályok megsértésének esetén a következőket kell figyelembe venni: a lakosság 

egészségének fenyegetettsége; az elkövető piaci helyzete és gazdasági ereje; a 

szabálysértéssel kapcsolatos kannabisz növények vagy termékek mennyisége; a 

szándékosság foka; a szerzett haszon mértéke; a visszaesés vagy súlyosbodás kockázata. 

Ezen faktorok alapján kell a cselekményt a könnyű, súlyos vagy nagyon súlyos 

kategóriák valamelyikébe sorolni, és a megállapított fokozat alapján a büntetést kiszabni, 

amennyiben lehetséges, a fokozatosság elvének megtartásával. 

 

 

Összegzés 

 

Uruguay törvényhozása a 2013-as reformokkal, tanulva a korábbi szabályozás hibáiból, 

határozott lépést tett, és egy átfogó, részletesen kidolgozott rendszert alkotott a 

marihuána fogyasztásának legalizálására. A törvény azonban mindeddig nem váltotta be 

a hozzá fűzött reményeket. Egyértelműnek tűnik, hogy egy ilyen jelentős 

                                                 
18„unidades reajustables”: speciális egység, melynek értékét az országos átlagfizetés alapján határozzák 

meg. 
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közérdeklődéssel övezett kérdésben, a társadalom széleskörű támogatása nélkül, a XVIII-

XIX. sz. felvilágosult-abszolutizmusát idéző „felülről erőltetett” reform nem tud gyors 

sikerre vezetni. 

 


