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Країна  Що дозволено ? Кому ?  Коли запроваджено та чим 
(назва Закону + лінк) 

Санкції за порушення Інше 

   Австралія У Західній Австралії дозволене 
зберігання і приватне 
використання невеликої 
кількості марихуани (до 2 
рослин, за перевищення - 
штраф), на Австралійської 
столичній території дозволене 
зберігання до 25 г (за 
перевищення - штраф), в 
Південній Австралії, Новому 
Південному Уельсі і Тасманії 
зберігання гашишу також 
вважається досить 
несерйозним порушенням. 

Всім Законодавство щодо 
застосування марихуани 
значно відрізняється в різних 
штатах. 
http://www.austlii.edu.au/au/le
gis/vic/consol_act/dpacsa19814
22/notes.html 
 
 
 
 

Арешт - 

Аргентина Зберігання марихуани в 
невеликих розмірах. 

Всім У 2009 році Верховний суд 
Аргентини виключив зі списку 
кримінальних статтю за 
зберігання марихуани в 
невеликих розмірах. 
 
http://www.mseg.gba.gov.ar/In
vestigaciones/DrogasIlicitas/ley
%2023737.htm 
 
 

Позбавлення волі до 
двох років. 

- 

Бельгія Марихуану. Дозволено 
застосування канабісу 
(конопель) в медичних цілях 

Всім У 1998 було прийнято рішення 
зарахувати марихуану до 
слабких наркотиків і звести 
переслідування її споживачів 
до мінімуму. У 2003 році 
парламент прийняв закон про 

 
 
- 

Споживач 
марихуани буде 
переслідуватися за 
законом, якщо в 
результаті він 
порушить 

http://www.austlii.edu.au/au/legis/vic/consol_act/dpacsa1981422/notes.html
http://www.austlii.edu.au/au/legis/vic/consol_act/dpacsa1981422/notes.html
http://www.austlii.edu.au/au/legis/vic/consol_act/dpacsa1981422/notes.html
http://www.mseg.gba.gov.ar/Investigaciones/DrogasIlicitas/ley%2023737.htm
http://www.mseg.gba.gov.ar/Investigaciones/DrogasIlicitas/ley%2023737.htm
http://www.mseg.gba.gov.ar/Investigaciones/DrogasIlicitas/ley%2023737.htm


Європейський інформаційно-дослідницький центр 

 

3 

 

легалізацію слабких 
наркотиків. 
 
 
https://www.unodc.org/pdf/co
nvention_1971_en.pdf 
 

громадський 
порядок. 
Заборонено 
куріння в 
громадських 
місцях, зберігання 
більше 3 грам або 
продаж. 

Великобританія Марихуану Всім У липні 2002 року було 
прийнято Рішення про 
переведення марихуани з 
класу B у клас С. 
 
 
http://www.legislation.gov.uk/u
kpga/1971/38/contents 
 
 

Поліція залишила за 
собою право 
заарештовувати 
споживачів марихуани 
у "важких" випадках, 
таких, як куріння 
конопель в присутності 
дітей. 

 

Німеччина Споживання медичного 
канабісу 

Хворим. Під дію 
закону підпадають 
тільки люди, не 
молодші  23 років, 
чий стаж вживання 
наркотиків становить 
не менше п'яти років. 
Ще однією 
обов'язковою 
умовою є 
безрезультатне 
проходження 
наркоманом двох 
реабілітаційних 
курсів.  

Влада Німеччини схвалила 
застосування героїну в якості 
замісної терапії для лікування 
наркоманів. Депутатами 
Бундестагу були внесені 
відповідні зміни в 
законодавство. 
 
Законодавство щодо 
наркотичних речовин 
відрізняєтьсяу кожному 
федеративному штаті. 

Зберігання невеликих 
кількостей трактується 
по-різному в різних 
федеральних землях.  

З листопада 2007 
року деякі пацієнти 
почали отримувати 
у вигляді винятку 
дозвіл на 
використання 
медичної 
марихуани з 
місцевих органів 
охорони здоров'я. 

https://www.unodc.org/pdf/convention_1971_en.pdf
https://www.unodc.org/pdf/convention_1971_en.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1971/38/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1971/38/contents
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Героїн дозволений 
до застосування 
строго під контролем 
медиків у 
спеціальних 
установах. 

Канада Куріння марихуани в 
медичних цілях 

Невиліковно хворим, 
що страждають 
різними формами 
онкологічних 
захворювань, 
СНІДом, артритом і 
розсіяним 
склерозом. 

Закон про контрольовані 
препарати і речовини (1996) 
 
http://laws-
lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-
38.8/page-1.html 
 

Законодавство Канади 
також містить 
спеціальні норми про 
кримінальну 
відповідальність за 
злочини, спрямовані 
на полегшення 
вживання наркотичних 
речовин. Передбачена 
кримінальна 
відповідальність за 
імпорт, експорт, 
виробництво, 
розповсюдження, 
продаж інструментів, 
призначених для 
полегшення 
незаконного 
використання 
наркотичних засобів. 

У країні можна 
легально 
вирощувати і 
курити коноплю, 
правда для цього 
курець має 
отримати висновок 
лікаря про те, що 
він серйозно 
хворий, і 
спеціальний дозвіл 
урядових органів. 

 
Мексика 

Зберігання і транспортування 
2 грамів опію, 50 міліграм 
героїну, +5 грамів марихуани, 
500 міліграм кокаїну, 40 
міліграмів метамфітамінів і 
0,015 міліграмів ЛСД 

Всім 
 

У 2009 році мексиканська 
влада прийняла закон, яким 
дозволяється вживання 
наркотиків у невеликих дозах. 
 
 
https://www.unodc.org/pdf/co

Кримінальному 
переслідуванню 
будуть піддаватися 
тільки ті особи, у яких 
виявлені наркотики, 
що перевищують 
встановлені норми. 

- 

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-38.8/page-1.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-38.8/page-1.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-38.8/page-1.html
https://www.unodc.org/pdf/convention_1971_en.pdf
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nvention_1971_en.pdf 
 

Відносно людей, які 
були затримані з 
наркотиками для 
"особистого 
користування", але не 
перевищують 
встановлені законом 
норми, вживатимуться 
заходи 
профілактичного 
характеру. Зокрема, їм 
буде пропонуватися 
добровільне і 
безкоштовне 
лікування від 
наркотичної 
залежності. 
 

Нідерланди Зберігання "легких" 
наркотиків в обсязі не більше 
30 гр. 

Всім 
 
 
 
 
 
 
 

Опіумний закон. Перший 
варіант опіумного закону був 
прийнятий в 1919 році.  У 1928 
році він був змінений, для 
приведення у відповідність до 
положень міжнародної 
опіумної конвенції 1925 року.  
 
 
https://www.unodc.org/pdf/co
nvention_1971_en.pdf 
 
 
 

Зберігання "легких" 
наркотиків в обсязі не 
більше 30 гр. не 
переслідується 
законом, але будь-які 
операції з "важкими" 
наркотиками суворо 
караються. 

У великих містах 
Нідерландів, таких 
як Амстердам, 
Роттердам, Гаага, 
Утрехт та інших, 
відкриті кофешопи, 
що мають 
офіційний дозвіл 
на продаж 
марихуани, 
галюциногенних 
грибів та інших 
легких наркотиків. 
 
 

https://www.unodc.org/pdf/convention_1971_en.pdf
https://www.unodc.org/pdf/convention_1971_en.pdf
https://www.unodc.org/pdf/convention_1971_en.pdf
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США У США Федеральний уряд не 
визнає жодних законних 
підстав для використання 
марихуани. При цьому з 1996 
року Аляска, Каліфорнія, 
Колорадо, Гаваї, Мен, Невада, 
Орегон і Вашингтон прийняли 
закони, що дозволяють 
використання марихуани в 
якості лікарського засобу. У 
деяких штатах США 
(Меріленд, Нью-Мексико, Род 
Айленд, Вермонт) це 
дозволено з різними 
застереженнями. 
Національний інститут 
охорони здоров'я США також 
в своїх рекомендаціях 
рекомендував використання 
канабісу при деяких 
захворюваннях. 

Хворим У США Федеральний уряд не 
визнає жодних законних 
підстав для використання 
марихуани. При цьому з 1996 
року Аляска, Каліфорнія, 
Колорадо, Гаваї, Мен, Невада, 
Орегон і Вашингтон прийняли 
закони, що дозволяють 
використання марихуани в 
якості лікарського засобу. У 
деяких штатах США 
(Меріленд, Нью-Мексико, Род 
Айленд, Вермонт) це 
дозволено з різними 
застереженнями. 
 
Єдиного закону немає, 
законодавство відрізняється у 
кожному штаті. 

Арешт - 

Чехія Дозволено мати при собі або 
зберігати до 15 грамів 
марихуани, гашишу 5 грамів, 
1,5 грами героїну, один грам 
кокаїну, 2 грами первитина. 

Всім Закон про наркотики з 2010 
року. 
 
Єдина конвенція про 
наркотичні речовини 
 
https://www.unodc.org/unodc/
en/treaties/single-
convention.html 

Адміністративна 
відповідальність.                       
З 1 січня 2010 року 
набуло чинності 
урядове 
розпорядження про 
зберігання "невеликої 
кількості наркотиків". 

- 

 

Інформацію підготувала Оксана Савчук, 

аналітик ЄІДЦ   

https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/single-convention.html
https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/single-convention.html
https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/single-convention.html

