
ВІДКРИТИЙ ЛИСТ

Ми, люди, що вживають наркотики та 
громадські активісти занепокоєні репресивною 
наркополітикою, приєднуємося до глобальної 

кампанії «Support.  Don't Punish», та адресуємо цей 
відкритий лист людям, які приймають рішення,а 

також всім зацікавленим сторонам в Україні.
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1. Наказ Міністерства охорони здоров'я №188 від 01.08.2000. «Про затвердженнятаблиць невеликих, великих та 
особливо великих розмірівнаркотичнихзасобів, психотропнихречовин і прекурсорів, якізнаходяться у незаконному обігу».
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0512-00
 2. Кримінальний кодекс України : закон України  від 5 квітня 2001 року  № 2341-III //Відомості Верховної Ради України 
(ВВР), 2001, № 25-26, ст.131
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2147

 Цим листом ми публічно 
висловлюємо свій протест 
проти жорстокої та безглуз-
дої державної наркополіти-
ки.

 Ми вимагаємо внесення 
змін до Закону України «Про 
заходи протидії незаконному 
обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин і пре-
курсорів та зловживанню 
ними»,  Наказу №188 Міністерства

охорони здоров’я України1, а 
також забезпечення значимої 
участі людей, що приймають 
наркотики в усіх процесах, що 
стосуються змін законів, які ре-
гулюють сферу психоактивних 
речовин в Україні, зокрема, ле-
галізації канабісу в медичних 
цілях та  декриміналізації  ч.1 
ст.309 Кримінального кодексу 
України2.
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3. Розпорядження Кабінету Міністрів України№735-р «Про схвалення Стратегії державної політики щодо наркотиків на 
період до 2020 року» від 28 серпня 2013 року.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/735-2013-р#n2

 Сьогодні, караюча наркополітика 
держави призводить до руйнівних 
наслідків для нашої спільноти, не 
дає нам права вибору та підсилює 
соціальну стигму, що робить нашу 
спільноту ще більш маргінальною 
й збільшує поширеність ВІЛ-інфекції, 
гепатиту С, туберкульозу, та 
COVID-19 серед осіб, що вживають 
наркотики.

 Це демонструє невиконання 
державою міжнародних зобов’язань 
щодо змін у наркополітиці та 
декриміналізації, і суттєво підвищує 
рівень «наркокорупції» серед 
правоохоронців.

 Україна не виконала взяті на 
себе зобов'язання в реалізації 
Стратегії державної політики щодо 
наркотиків на період до 2020 року, 
яка схвалена розпорядженням 
Кабінету Міністрів України³.

 За статистичними даними 
Державної судової адміністрації 
України,  у 2020 році за вироками, 
що набрали законної сили, за-
суджено  67, 5 тисяч осіб, з них за 
вчинення злочинів у сфері обігу 
наркотичних засобів, психотропних 

 

речовин, їх аналогів або прекур-
сорів (статті 305–320 КК) засуджено 
10,1 тисяч осіб. Понад 60% засудже-
них за зберігання наркотиків для 
власного вживання отримують 
кримінальне покарання за те, що у 
більшості цивілізованих країн вза-
галі не вважається кримінальним 
правопорушенням.

 Через настання кримінальної 
відповідальності це призвело до 
руйнування соціального стану ба-
гатьох українців та їх сімей. 

 Ми проти неефективних витра-
чень бюджетних коштів платників 
податків в Україні для війни з 
людьми, які вживають наркотики.

 Ми не хочемо жити в страху, 
репресіях, бідності та постійної 
вразливості до соціально-небез-
печних захворювань.

 Ми проти насильного утриман-
ня людей в реабілітаційних цен-
трах.

 Ми вимагаємо дотримання 
прав людини по відношенню до 
людей, що вживають наркотики. 
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  Ми вимагаємо декриміналізу-
вати вживання наркотиків без мети 
збуту та забезпечення доступу до 
необхідних медико-соціальних 
послуг. Ми вимагаємо всебічної 
підтримки й що б вживання нарко-
тиків не було причиною для пока-
рань, порушення прав людини, на-
сильства та поліцейського свавіл-
ля.

 Сьогодні ми публічно вислов-
люємо свій протест проти вибиван-
ня зізнань та тортур, які застосову-
ються до наркозалежних людей. 
Ми проти незаконних пересліду-
вань, фабрикування кримінальних 
справ, насильства, знущань та полі-
цейського свавілля. Ми хочемо по-
класти край наркокорупції в право-
охоронних органах.

 Ми вимагаємо справедливої 
політики щодо наркоспоживачів, 
яка заснована на охороні здоров’я 
та дотриманні прав людини. Ми ви-
магаємо поваги та розширення 
прав й можливостей.

 Ми вимагаємо виконання 
рекомендацій Комітету ООН з 
економічних, соціальних та 
культурних прав4, які були 
адресовані уряду України,

4. United Nations. Committee on Economic, Social and Cultural Rights: Concluding observation sonthe seventh periodic report of Ukraine.
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuWxT7OYZyYjJGL8qwRLmzDL%2fvGZyEn3i0uiQ8QMBJeVxr4Jaon5%2fgI7IPnOTr2gopfl3jrLZXaYp9bJQEOGGa9vo56YHJo%2bRUVpQf%2fq%2bJp0Gh

щодо людей, які вживають нар-
котики – розглянути питання 
про декриміналізацію зберіган-
ня наркотиків для особистого 
вживання.

 Ми вимагаємо сприяння в 
підвищенні обізнаності серед 
загального населення, про не-
обхідність застосування нових 
підходів до людей, що вжива-
ють наркотики. Підходів, які 
сприяють соціальному комфор-
ту, збереженню здоров’я й 
життя людей, що вживають
наркотики, а також дотримання 
прав людини в Україні.


