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актом, в якому ознаки складу злочину знаходять відображення в багатьох статтях Загальної частини і в 

певній статті Особливої частини. При такій ситуації абсолютна більшість громадян не має і не може мати 

повного уявлення про той чи інший вид злочину, і тому вважається, які пересічному громадянину достатньо 

знати основні ознаки злочину і санкцію, які передбачені в певній статті Особливої частини КК з тим, щоб 

він був здатний вільно обрати варіант поведінки: вчинити злочин чи утриматися від цього. 

Дослідження , які проводяться зараз переоцінюють попереджувальний потенціал кримінального 

закону. [2, с. 50–52] 

По-перше, ніхто докладно не досліджував питання щодо обізнаності громадян у частині знання 

приписів КК і впливу такого знання на поведінку особи.  

По-друге, сам по собі факт передбачуваності певного виду поведінки в КК як злочину в своїй 

більшості ще не спроможний утримати громадян від вчинення злочинів, якщо б не працювала вся система 

кримінальної юстиції. 

У зв’язку з рішеннями Європейського суду з прав людини [3] актуалізувалося питання про 

необхідність та доцільність поділу кримінальних правопорушень на злочини та кримінальні проступки 

тощо. При цьому слід враховувати принципову різницю правопорушень у галузях публічного та приватного 

права. Лише виходячи з однакової юридичної природи правопорушень у галузі публічного права, можна 

методологічно правильно підійти до поділу кримінальних правопорушень на злочини, кримінальні 

проступки та адміністративні правопорушення. 

Підсумовуючи зазначене щодо деяких тенденцій у розвитку кримінального права, необхідно вказати, 

що за спостереженнями окремих криміналістів кримінальне право зазнає нині певної кризи. Це пояснюється 

тим, що запропоновані людством кримінально-правові заходи виявилися нездатними суттєво вплинути на 

злочинність, яка має усталену тенденцією до зростання. 
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ЧИ ВАРТО ЛЕГАЛІЗУВАТИ МАРИХУАНУ В УКРАЇНІ 

 

Найбільш поширеною наркотичною речовиною в Україні є марихуана, і, звичайно ж, безперервно 

проводиться боротьба з цим видом наркотиків. Злочинами є вживання, зберігання та розповсюдження 

марихуани. Та чи правильно чинить влада? І чи можливо узаконити препарати коноплі? І чи справді все це 

так небезпечно і шкідливо, як прийнято вважати?  

Ця проблема є актуальною, і стосується не лише тих, хто вживає наркотик, а й всіх інших громадян, 

адже це явище впливає на суспільство в цілому. 

Марихуана — це суміш подрібнених частин рослини коноплі. Основною наркотичною речовиною, 

що міститься у марихуані є тетрагідроканабінол. Шкідливим для організму людини є саме її куріння. 

Розглядаючи питання марихуани, скоріше йдеться про легалізацію коноплі і її препаратів ( власне 

марихуана, гашиш або анаша, та інші, в тому числі для використання в медичних цілях).  

Конопля на короткий час руйнує механізм координації рухів, пришвидшує серцебиття, піднімає 

кров’яний тиск та погіршує сприйняття і запам’ятовування. При цьому деякі дослідження спростовують 

факт завдання серйозної шкоди здоров’ю [2]. 

В Україні незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання, 

збут наркотичних речовин, в тому числі виготовлених з коноплі, карається штрафами, позбавленням або ж 

обмеженням волі, іноді на досить серйозні строки (до восьми років)[1]. Цей факт викликає багато 

непорозумінь, адже в багатьох країнах марихуану узаконено, і її вживання вже давно не вважається чимось 

злочинним. Серед таких країн: 

o Австралія, але тільки в медичних цілях і під суворим контролем; 

o Голландія, де повністю легалізовано та врегульовано законом виробництво, вживання та 

розповсюдження марихуани; 

o Північна Корея, де конопля – звичайна сільськогосподарська культура, і її використання абсолютно 

не обмежено, при тому що за інші наркотики – смертна кара; 

o деякі штати США – Вашингтон та Колорадо; 

o  інші країни, а саме Уругвай, Бельгія, Чехія, Португалія, Аргентина. 

Противники легалізації марихуани в Україні вважають, що це буде сприяти  
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її розповсюдженню, адже в суспільстві буде поширюватись думка «якщо це дозволено – то це 

безпечно». Ті, хто вживає і раніше вживав цей наркотик, без сумніву будуть це робить й надалі, питання в 

тому, чи не потягне легалізація за собою значне поширення наркоманії.  

Проблема наркотику полягає в негативній дії на головний мозок та нервову систему. Багато хто 

впевнений, що марихуана викликає звикання на все життя, проте цей факт є не доведеним, а в деякій мірі 

навіть спростованим. Загалом про шкоду цих наркотиків може сказати кожен, але набагато менше осіб 

можуть розповісти про плюси її легалізації в Україні. 

Здавалося б, що легалізація марихуани – це один великий суцільний мінус для суспільства, але 

причиною цього є елементарний брак інформації. Заборона марихуани тягне за собою високий рівень 

злочинності, пов’язаної з її виготовленням та продажем, розповсюдженням. Окрім того, породжує високий 

рівень корупції в правоохоронних органах (що вже давно ні для кого не є секретом). У випадку легалізації 

марихуани держава отримає значні прибутки. Наркотики вийдуть з «тіні», адже в Україні обіг марихуани 

становить мільярди євро щороку, і їх буде простіше контролювати, не доведеться витрачати гроші на 

боротьбу з ними, а також держава отримає надходження до бюджету від законного обігу марихуани. 

Нерідко представники правоохоронних органів безпосередньо причетні до розповсюдження марихуани, що 

приносить великий плюс до їхньої заробітної плати. 

 В деяких країнах Європи вона вже давно є одним з офіційних доходів до бюджету, і, попри всі 

застереження, рівень наркоманії знизився, а не зріс. 

З легалізацією значно зросте кількість туристів, які будуть відвідувати Україну, що є ще одним 

плюсом для розвитку економіки в країні. 

Легалізацію марихуани можна вважати нормальним кроком, враховуючи, що алкогольні та тютюнові 

вироби приносять більше шкоди здоров’ю та суспільству. За рейтингом 20-ти найнебезпечніших наркотиків 

світу марихуана посіла 11-те місце, тоді як алкоголь - 5-те, а тютюн – 9-те. Критеріями при складанні 

рейтингу стали дія на людину, звикання та шкода для організму людини. 

Варто згадати, що конопля використовується не лише для куріння, а й для використання в інших 

сферах. Волокно її використовується для виготовлення мотузок, канатів, інших тканин, з яких можна шити 

вітрила, мішки тощо, а при додаванні інших компонентів – і деякий одяг.  Інші частини рослин можуть 

успішно служити для виготовлення паперу, пального, і навіть будівельних матеріалів, а насіння 

використовується в кулінарії. Широко використовується вона і в медицині, а деякі дослідження навіть 

виявили, що помірне споживання марихуани запобігає розвиткові раку голови та шиї, а також раку легень та 

раку грудей. 

Для тих, хто знайомий з дією марихуани, не є секретом, що вона не викликає в людей агресії, на 

відміну від алкоголю, під дією якого було скоєно велику кількість злочинів. Варто додати, що 

передозування марихуани неможливе, і не зареєстровано жодної смерті від цих наркотиків. 

Одна справа говорити про легалізацію, а інша – застосовувати це на практиці. Потрібно уявити, як же 

запровадить марихуану в обіг та як можна було б рекламувати цей продукт. В дечому її варто прирівняти до 

алкоголю та тютюну, а можливо й жорсткіше регламентувати її виготовлення, розповсюдження і вживання.  

Зокрема варто було б заборонити вживання та придбання її особами, які не досягли 21 року, та 

встановити ще багато обмежень для її вживання, продажу та придбання.. Повинна бути присутня заборона 

вживати її на роботі, в громадських місцях, водіям та вагітним жінкам. 

Продаж та виготовлення марихуани повинно бути під суворим контролем, а займатись цим мали б 

лише ті особи, які отримали спеціальну ліцензію в законному порядку. 

Розглядаючи питання реклами, потрібно говорити про деякі обмеження, наприклад заборона 

розміщувати її поблизу шкіл, інших навчальних закладів а також в місцях, де зазвичай багато дітей. А 

можливо й взагалі мова може йти про заборону такої реклами. 

Легалізація марихуани потягне за собою багато змін законодавства, адже потрібно буде встановити 

санкції за порушення правил її вживання, а також встановити вищезгадані правила. Наприклад виникає 

питання, яке покарання можна було б встановити за вживання наркотику за кермом? Тож можна зробити 

висновок, що питання не лише в тому, чи варто узаконювати марихуану, а й те, як це можна було б зробити. 

На мою думку, це питання могло б стати предметом Всеукраїнського референдуму, це було б 

справедливо по відношенню до населення. Але не важко передбачити, що рішення референдуму буде 

негативним, з переважаючою більшістю голосів. Справа навіть не в тому, що це явище таке небезпечне, а в 

тому, що мало хто розуміє, задля чого потрібна легалізація, і сприймають її як щось злочинне. І лише коли 

Україна досягне рівня європейських країн у правосвідомості та неухильному дотриманні законів, можна 

буде серйозно і детально говорити про легалізацію марихуани. 
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