
Організатори Маршу вважають, що регулюючі норми діючого 
законодавства потребують змін — декриміналізації частини 1 статті 309 
Карного кодексу України. Ця стаття залишилася у спадок від 
радянського минулого. Вона передбачає однакову кримінальну 
відповідальність і за важкі наркотики типу героїну чи кокаїну, і за таку 
рослину як коноплі. Правоохоронна система, на жаль, часто 
використовує Карний кодекс України для шантажу та залякування 
звичайних спзвичайних споживачів конопель. Корупція в цьому питанні є звичним 
явищем. Часто затриманим особам пропонують "відкупитися", бо в 
іншому разі проти них порушать карну справу. Статистика 
кримінальних справ в галузі обігу наркотичних речовин доводить, що 
найчастіше притягують до відповідальності людей, які не вчинили 
жодного злочину, які є звичайними споживачами, а от так звані 
"наркобарони" та контрабандники спокійно продовжують "працювати" 
й наживй наживатися на розповсюдженні тяжких наркотичних речовин. 
Вважаємо, що в час проведення широких реформ державних органів, 
рішучої боротьби з корупцією, декомунізації як позбавлення від 
нашарувань старої системи, постало на часі й питання реформування 
правового поля України в галузі конопель.

Ми вимагаємо від Верховної Ради, Кабінету Міністрів та Президента 
України:
• розмежувати коноплі й важкі наркотики як у кримінальному, так і в 
адміністративному праві;
• прибрати кримінальну відповідальність за придбання, зберігання, 
перевезення чи пересилання конопель у невеликій кількості без мети 
збуту (ч.1 ст.309 Кримінального кодексу України);
• прибр• прибрати адміністративну відповідальність за придбання, зберігання, 
перевезення та пересилання конопель без мети збуту в невеликих 
розмірах, а також за посів або вирощування конопель у кількості до 
десяти рослин (статті 44, 106-2 КУпАП);
• на законодавчому рівні визначити невеликий розмір конопель - до 30 
грам включно;
• ввести понят• ввести поняття "медична марихуана", дозволити її використання як 
лікарського засобу та розпочати в Україні наукові досліди впливу 
конопель на здоров'я людини;
• спростити правила вирощування конопель фермерами у сільському 
господарстві для потреб промисловості (ст.106-1 КУпАП);
• змінити визначення стану нар• змінити визначення стану наркотичного сп'яніння та відповідальність 
за керування транспортними засобами у випадку вживання конопель 
(статті 129, 130 КУпАП).

Наші цілі


