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пішли по колу 
Що змінить новий Кримінально процесуальний кодекс

text: Олександр Володарський

Поки ЗМІ та опозиція посилено критикують новий КПК, правозахисники 
стримані у своїх висловлюваннях. Мовляв, закон містить як негативні, 
так і позитивні нововведення. В цілому, останні переважують. Найголо-
вніше з них – неможливість взяти під варту людину, яку звинувачують 
у нетяжкому злочині. Це дозволить не лише «розвантажити в’язниці», 
а у прямому сенсі врятує життя тисячам людей.

Продовження на стор. 3 >>>

немає жертв
немає злочину

Люди передають джойнт під 
час демонстрації, організованої 
інформаційно-дослідним центром  
СIRC під гаслом «L‘appel du 18 juin» 
(«Поклик 18 червня»), закликаючи  
до легалізації споживання марихуани  
в Парку де ла Вілле в Парижі, 
Франція. 18 червня 2011 р. 

 
Фото:  
Fred DuFour/AFP/Getty Images
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text: Тарас Ратушний

Конституційний суд не побачив порушення Конституції там, 
де воно є очевидним. Мова – про ч. 3 ст. 263 КУпАП:

«Осіб, які порушили правила обігу наркотичних засобів  
і психотропних речовин, може бути затримано на строк 
до трьох годин для складання протоколу, а в необхідних 
випадках для встановлення особи, проведення 
медичного огляду, з‘ясування обставин придбання 
вилучених наркотичних засобів і психотропних речовин 
та їх дослідження – до трьох діб».

Стаття 29 Конституції забороняє арешт або тримання під 
вартою інакше як за рішенням суду і виключення робить лише 
для припинення або запобігання ЗЛОЧИНУ. Саме злочину, 
а не адмінправопорушенню. Щоб відчути різницю навіть не 
потрібно бути юристом. А щоб не відчути – можна просто бути ... 
більшістю у складі Конституційного суду України. 

Тобто, лише підозра у порушенні правил обігу наркотичних 
засобів вирізняє осіб, у яких знайшли щось «схоже на 
заборонене», автоматично вирізняє таких осіб з поміж 
інших громадян України, яким Конституція гарантує право 
бути затриманим не більше, ніж на три години. Саме за 

статтею 263 КУпАП затримують «всіх інших громадян», які 
мали необережність мати при собі пару грам «особливо 
небезпечного наркотику канабіс». І нехай їх підозрюють 
у діянні, що не є кримінальним злочином і не карається 
обмеженням волі, оскільки зважити у відділку немає де і на 
око не визначиш, чи часом то не звичайна петрушка, клієнту 
з великим задоволенням пояснюють, що Конституція на нього 
поширюється дуже специфічно – до трьох діб. Здавалося, це ж 
очевидно: ось громадянин побився з кимось (проїхав на червоне 
світло, пошкодив таксофон), за це громадянину світитиме 
адмінштраф,його особу встановлять, складуть протокол і 
максимум через три години громадянин має бути вільний. Коли 
він знадобиться правосуддю, його знайдуть, належним чином 
викличуть і простежать, аби він заплатив свій адмінштраф.

І ось такий самий громадянин з косяком у кишені (якщо трави у 
нього менше 5 грамів), який цей косяк не продавав, не спокушав 
ним неповнолітніх, а просто йшов по вулиці. Так, згідно закону 
він порушник, йому світить адміністративний штраф. 

Його особу встановлюють, протокол складають, щось «схоже 
на траву» вилучають. І тут би громадянина відпустити до мами, 
дружини і діточок, але ж ні. До трьох діб. У зв’язку з необхідністю 
«з’ясування обставин придбання» і «проведення дослідження».

І міліція, і затриманий при цьому чудово розуміють, що 

«з’ясувати обставини» цілком реально при складанні 
протоколу, а «дослідження» вилученого зовсім не вимагає 
ізоляції порушника протягом трьох діб. І якщо сторони ще й 
«чудово розуміють одна одну», здоровий глузд перемагає ... 
за допомогою викупу.

Поздоровте себе і країну, де живете. Конституційний 
Суд України визнав затримання до трьох діб окремих 
категорій адмінпорушників таким, що відповідає Конституції 
України, себто конституційним. І ми собі навіть уявити 
не можемо, що було би, якби таке «корисне» положення 
закону поширювалось на побутові конфлікти, пошкоджені 
таксофони і все, на що поширюється дія кодексу про 
адмінправопорушення.

три доби, але не більше...
Таким, що не відповідає 
Конституції, все-таки визнано 
можливість затримувати без 
мотивованого рішення суду 
строком більш ніж 72 години 
(частини 2, 3, 4 ст. 263 КУпАП). 
Окрім «до трьох діб» ця стаття 

пістрявіла ще більш неоднозначними санціями штибу «на 
строк до десяти діб з санкції прокурора» (якщо у порушника 

немає при собі документів). Відтепер ці «нормативи» 
скасовано, а разом з ними і популярну практику «3+3», 
коли людину з, скажімо, 6 грамами канабісу, спершу 
«закривають» на три доби за адмінстаттею, а потім ще на 
три за ст. 115 КПК, якщо за перші три доби рідня не встигла 
зібрати необхідну суму.

Конституційний суд тут, як не дивно, керувався принципом 
верховенства права, згідно з яким затримання без 
мотивованого рішення суду в адміністративному процесі 
не може тривати довше, ніж затримання в кримінальному 
процесі (72 години), а така практика в українському 
законодавстві була і досі чомусь нікого не хвилювала. Те ж 
затримання «до 10 діб» явно перевищує термін в 72 години. 
Норма ж КУпАП про затримання «до моменту розгляду 
судом», згідно рішення Конституційного суду, не може 
вважатись конституційною через невідповідність принципу 
правової визначеності.

затримання з моменту затримання
Неконституційним визнано і тому 
втрачає чинність обчислення 
терміну адміністративного 
затримання «з моменту 
доставлення правопорушника для 
складання протоколу» (ч. 5 ст. 
263 КУпАП). Конституційний суд 
постановив, що відлік затримання 
починається від моменту 
затримання. Звісно, на практиці 

це довести важко і припинити практику кількагодинних 
«покатушок» у міліційному авто можна хіба за допомогою 
свідків і відеозапису затримання.

Щодо моменту адміністративного затримання, то тут, 
Конституційний Суд, визнаючи різницю між «доставленням» 
та «затриманням», тим не менше виходить із того, що 
примусовим заходом обмеження права людини на свободу і 
особисту недоторканність є і «доставлення» і «затримання». 
Тож невизначенність у часі «доставлення» може призвести 
до зловживань з боку відповідних органів і час затримання 
може фактично тривати більше за 72 години.

непокора – не злочин
Це звісно найкурйозніший 
момент рішення КС – 
неконституційним визнано 
положення абзацу 6 пункту 5 
частини 1 ст. 11 Закону «Про 
міліцію», згідно якого міліції 
надавалося право затримувати 
і утримувати до розгляду 
справи судом осіб, що виявили 

непокору законній вимозі працівника міліції. Тут КСУ 
у своїх висновках просто виходив із того, що поняття 
«непокори» і «злісної непокори» є різними по своїй 
правовій суті. При цьому перше (на відміну від другого) не 
є адміністративним правопорушенням, а тому не може бути 
підставою для адміністративного затримання.

Звісно, важко жити з усвідомленням факту, що досі закон 
давав право міліції затримувати не лише тих, хто скоїв 
правопорушення, а і тих, хто не робив нічого незаконного. 

Адже затримували не лише за злісну, а і за будь–
яку непокору працівнику міліції, хоча такого складу 
адмінправопорушення ніколи не було в природі. Однак і 
усвідомлення факту, що відтепер все буде якось інакше, 
радості особливої не приносить. 

«Градоначальник Харкова 
Геннадій Кернес заявив, що у 
нього немає сумнівів в здатності 
українських міст «не ударити 
у бруд особою перед гостями-
європейцями». 
 
... харківська міліція здатна 
задовольнити усі вимоги 
УЕФА по безпеці. Тому що в 
Харкові вони зможуть знайти 
найкрасивіших дівчат. Комуніст 
Спиридон Килинкаров скептично 
помітив, що голландців, які 
житимуть в Харкові, більше 
цікавлять легкі наркотики. 
Кернес на це відреагував,  
що хто «не по дівчатках» –  
тому на танковий завод»

УРА-Інформ 

– А мер у них 
нічого, тільки ціни...

– Чому на 
танковий завод?

– Тому що, на час 
Євро2012 в решті 
Харкова з травою 
глухо, як в танку.

– Зрештою, більше 
нічого цікавого 
у цьому місті...

  ми чекаємо на євро!

конституційний суд підтримав 
міліцейський рекет
11 жовтня 2011 року Конституційний суд України виніс рішення у справі про 
строки адміністративного затримання. Цю новину не помітила більшість 
ЗМІ, однак Конопляна правда уважно стежила за розвитком подій навколо 
справи № 1–28/2011 за поданням 50 Народних депутатів України ше 
задовго до того, як ці депутати поставили свої підписи під конституційним 
поданням. Відверто скажемо, рішення у цій справі здивувало всіх.

Bсі українці рівні, але деякі рівніші

© MOEK & MAPLE
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пішли по колу 
Що змінить новий Кримінально 
процесуальний кодекс

text: Олександр Володарський

<<< Початок на стор. 1

Досі залишається відкритим питання, чому КПК було прийнято з 
таким кричущим порушення, якщо не юридичної процедури, то, 
принаймні, елементарних правил порядності. Депутати практич-
но не ознайомлювались із пропонованими поправками і нашвид-
коруч відхиляли їх, не читаючи. Апофеозом абсурду стало саме 
голосування, під час якого з 56 присутніх у залі законодавців, за-
кон підтримало 273 людини. Здавалося б, до чого так спішити? 
Ворог у спину не дихає. Правозахисники щодо нового закону на-
строєні хоч і критично, але ж досить доброзичливо. Могли б вра-
хувати всі корективи і зробити якісний кодекс, закон, що відпо-
відав би не лише абстрактним «міжнародним стандартам», але 
і базовим гуманістичним нормам і здоровому глузду. Не вийшло.

Поспіх можна пояснити тим, що діюча влада досі, об’єктивнно ка-
жучи, не зробила нічого хорошого. Нікому. Якщо Ющенко і Тим-
ошенко якось-то могли триматися на плаву за рахунок підтримки 
українських ліберальних націоналістів, то Янукович навіть не зміг 
розіграти мовну карту. Електорат, зацікавлений у соціальних пе-
ретвореннях, почувається обдуреним. 

Пара світлих плям, таких як новий закон про доступ до інформа-
ції, губляться на тлі великої кількості антисоціальних і антидемо-
кратичних ініціатив уряду. Якби смішно це не звучало, але владі 
треба було зробити бодай щось хороше і прогресивне, особливо 
у зв’язку із потоком критики на адресу пенітенціарної та судової 
системи, що посилився останнім часом. Може депутати надто по-
спішали звітуватися про прийняття закону європейського рівня і 
«вийшло, як завжди». А може, навпаки, свідомо побоялися надто 
різких змін і врівноважили хороше поганим.

Головна претензія, яку можна висловити новому КПК, з точки 
зору підсудного, – це ліквідація інституту громадських захисни-
ків. Раніше інтереси звинуваченого могла представляти люди-
на без адвокатської ліцензії, частіше за все це був родич. Така 
лазівка не лише давала близьким виступати в суді, але і полег-
шувала життя в СІЗО під час процесу: побачення із захисником 
можна проводити майже без обмежень, в той час, коли з близь-
кими – раз на місяць і через скло. Абсолютно дике і безглузде 
обмеження, слід сказати, яке не має жодних логічних пояснень.

Головним досягненням кодексу є введення «домашнього аре-
шту» замість ув’язнення до СІЗО для підозрюваних у скоєнні не-
насильницьких злочинів. Людей не будуть карати авансом – до 
винесення присуду. Багато в чому, саме попереднє утримання 
підозрюваних у СІЗО змушує суддів так лихо виносити свої об-
винувальні вироки. Адже виправдати, означає визнати некомпе-
тентність колеги, що обирав запобіжний захід, і дати підсудному 
привід вимагати компенсацію в держави.

Населення в’язниць тепер має істотно зменшитись. І, якщо 
законодавці не придумають ніяких особливих положень 
для «наркоманів», обвинувачені по 309 статті зможуть ди-
хати куди спокійніше. У тих же, хто продовжить сидіти, зна-
чно зменшиться право на захист і можливість спілкуватися з 
близькими. Слід зауважити, що наявність у адвоката офіцій-
ної ліцензії зовсім не вберігає його клієнта від шахрайства. 
Навпаки, існує величезна кількість адвокатів, як правило, 
колишніх працівників міліції та прокуратури, які працюють 
разом із слідством, даючи підсудним та їхнім сім’ям брехливі 
обіцянки, вимагаючи хабарі, розоряючи.

З початком відтоку людей з в’язниць, розцінки на корупційні 
послуги для тих, хто залишиться, мають вирости. Адже на них 
пануватиме повна державна монополія і зниження попиту забез-
печить не падіння цін, а зростання – чиновники, в погонах чи без, 
бажатимуть зберегти свій прибуток. 

Реформувати систему так, щоб корупція зникла, на практиці 
неможливо. Корупція сьогодні є не просто поширеним пороком 
співробітників правоохоронних органів, вона становить саму їхню 
суть. Люди ідуть в пенітенціарну або судову систему для того, 
щоб брати хабарі. Будь-яка реформа, навіть якщо вона буде на-
справді хорошою, незворотно наштовхнеться на саботаж з боку 
корупціонерів на місцях, а також з боку тих, хто отримує відкати з 
їхніх оборудок, а цей ланцюжок тягнеться на саму гору.

Тому новий КПК сам по собі мало що змінить. Справа не стільки 
в законах, скільки у кадрах – десятки тисяч людей, задіяних у 
каральну систему, настільки дискредитували себе, що будь яка 
успішна реформа у цій галузі буде означати повну її люстрацію. 
На це не пішла попередня влада, не піде ця, і навряд чи нава-
житься наступна. Тим, хто знаходиться нагорі, завжди вигідно 
мати під рукою жорстоку репресивну машину, яку при нагоді 
можна пустити проти своїх політичних конкурентів.  

Олександр Володарський,  
публіцист, блогер, активний учасник  

правозахисного і профспілкового руху.

Вперше текст опубліковано сайтом focus.ua.  
Друкується з доповненнями.

новий КПК очима законодавців…
«...До сьогодні окремі дії прокурора не були предметом судового контролю. Без суду можна 
було затримати особу. Нині ми прописали, що будь-які обмеження прав людини мають 
бути здійснені лише з дозволу суду. Тобто прокурору треба тепер бігати за санкцією в суд. 
Ось вам і судовий контроль. Потім – ми в прокуратури поступово забираємо слідчі функції. 
І головне – той прокурор, який порушив справу і контролював слідство, а не інший, нині має 
йти в суд і доводити вину. В такому випадку, прокурор ретельніше зважуватиме все перед 
передачею справи до суду».

Володимир Олійник, Народний депутат від Партії регіонів.

…і адвокатів
«...Новий КПК просто перерозподілить «бабло». При старому кодексі суди, фактично, 
були останніми в «харчовому ланцюжку» на ринку замовних рішень. Тобто люди, які 
потрапляли у ці «лещата», зазвичай, відкуповувалися ще на стадії, коли їх тільки спіймала 
міліція. А судам залишалися тільки «невдахи», яких замовили або в яких не вистачило 
ресурсів й удачі відкупитися раніше. І суди були дуже незадоволені такою системою, тому 
що вони зрештою легітимізують всі ці покарання своїми мантіями, а отримують останніми 
в черзі. Тепер все перерозподілиться, але трішки. Зміниться тільки те, що частина грошей 
буде все-таки потрапляти до суддів не в останню чергу, а в процесі. А людям так само 
доведеться платити, щоб вирватися».

Тетяна Монтян, адвокат
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text: Женя Матірка

Цей парк біля мого будинку 
у центрі міста – історична 
ментівська «годівничка». 

Там чисте повітря, мальовничо і 
утаємничено, і звісно ж постійно 
хтось курить канабіс. Місцеві 
менти називають це місце «за-
казником» і давно відпрацювали 
алгоритм: засідка – наручники 
– обшук. Якщо є гроші – ведуть 
за гаражі «домовлятися», нема 
– везуть в райвідділок, де сума 
викупу звісно виросте в рази. Цих 
студентів саме вели «на гаражі» 
тож «відмазати» їх вдалось доволі 
просто, головне було вступити з 
правоохоронцями у вербальний 
контакт.

Я зненацька голосно закричала 
«Стійте!». Вони аж вклякли від 
подиву – якась дівчина біжить за 
ними і кричить «Стійте!». Далі вже 
спокійно підійшла і спитала: «У 
вас виникла проблема? Давайте я 
буду понятим».

Набрала на мобільний подругу і 
вона швидко опинилась на місці. 
Далі повідомила патрульних, що 
дзвоню на гарячу лінію, бо під-
озрюю, що тут відбувається спро-
ба незаконного арешту з метою 
отримання викупу від затриманих. 
Класичний епізод наркокорупції 
МВС. Також показала патрульним 
своє посвідчення журналістки.

Пацани наче трохи оговтались від-
разу і теж почали дзвонити – мамі, 
друзям. Тобто раптом побачили, 
що все не так погано і бодай щось 

можна зробити для свого порятун-
ку. Аж ось приєдналась подруга і 
ми разом вже почати увіщувати, 
що ці хлопці не злочинці, а їх хо-
чуть такими зробити. Розкладали 
їм по поличках закони і практики 
їх виконання. Мовляв, навіть якщо 
вони щось і вживали (доказів чого 
ми, як поняті, звісно не мали), то 
вживання не є злочином.

Говорили ми з ними хвилин 40, 
впродовж яких вони реально по-
бачили, що їхні шанси заробити 
на цих хлопцях мізерні. А шанси 
потрапити в історію зростають що-
хвилини. Через деякий час мілі-
ціонери вже просто жалілися: «Та 
ви що, немає тут ніякої наркоко-
рупції… Ми такі бідні, отримуємо 
по півтори тисячі гривень». Тим 
часом ми переписали дані з їніх 
посвідчень і продиктували їх теле-
фоном нашим знайомим. Схоже, 

це вплинуло на них найсильніше, 
бо старший зрештою махнув 
рукою: «Добре, хлопці, ми вам за 
місцем прописки надішлемо ви-
клик … на виховну бесіду».

Висновки прості. Насправді, щоб 
врятувати людину в подібній біді, 
не обов’язково бути матір’ю Те-
резою. Достатньо мати телефон, 
володіти базовими знаннями про 
права затриманого. А головне – 
показувати свій намір і можливість 
покликати на допомогу інших. 

Якщо міліціонер при здоровому 
глузді, він зрозуміє, що розголос 
(і взагалі наявність небайдужого 
свідка) – абсолютно непотрібний 
ризик. Тому наступного разу коли 
побачите саме таку сценку, не 
лякайтеся підійти і сказати: «У вас 
є якась проблема? Давайте я буду 
понятим». 

«у вас проблема?  
давайте я буду понятим»
Кореспондент Конопляної правди Женя Матірка розповіла, як врятувала двох мо-
лодих хлопців від екскурсії в міліційний райвідділок:

«Зовсім випадково, поверталася пізно додому і краєм ока помітила, як двох паца-
нів кудись тягнуть ППС-ники. Я зразу зрозуміла в чому справа, навіть не було коли 
думати. Уявила себе на місці цих хлопців, ну і… зразу кинулась рятувати.» 

 б о д х і с а т в а

«При провадженні обшуку, виїмки, огляду, пред‘явленні осіб і предметів для впізнання, відтворенні обстановки 
й обставин події, опису майна обов‘язкова присутність не менше двох понятих.

До участі у проведенні освідування поняті можуть бути залучені у разі, якщо слідчий визнає це за необхідне.

Як поняті запрошуються особи, не зацікавлені у справі. Понятими не можуть бути потерпілий, родичі 
підозрюваного, обвинуваченого і потерпілого, працівники органів дізнання і досудового слідства.

Поняті, присутні при провадженні зазначених вище слідчих дій, засвідчують своїми підписами відповідність 
записів у протоколі виконаним діям.

Зауваження понятого з приводу проведених слідчих дій підлягають обов‘язковому занесенню до протоколу.

За наявності відповідних підстав поняті мають право на забезпечення безпеки шляхом застосування заходів, 
передбачених законами України.»

Кримінально-процесуальний кодекс України ст. 127 (старий)

мовою       закону

Адже зрештою, все можна ро-
бити без них. І обшукувати, і 
«знаходити» все, що потрібно. 

І скільки потрібно. Але бач, закон 
вимагає, щоб у протоколі стояло 
дві закорлючки: понятий номер 1, 
понятий номер 2. 

І доводиться викручуватись, то 
колегу-опера з сусідньої кімнати 
доводиться відривати від роботи, 
то піднімати серед ночі бомжа, що 
заїхав у РУВС на 5 діб. У найпросу-
нутіших спритників є список потен-
ційних понятих, кожен під ковпаком, 
підпише все, що дадуть, і нікуди не 
рипнеться. Аж коли виникає потреба 
шукати справжніх понятих – пересіч-
них перехожих на вулиці – ось тоді 
на серці вже неспокійно. Мало на 
кого нарвешся...

1   Підкидання заборонених 
речовин затриманому може 
відбутися на будь-якому етапі 

затримання (до затримання, під час 
затримання або транспортування). 
Часто понятих запрошують, коли 
підкинута субстанція вже давно «ви-
лучена». В такому разі варто заяви-
ти про цю невідповідність письмово 
у протоколі.

2 Навіть у випадку, коли забо-
ронені речовини не підкида-
лися, а були у затриманого у 

незначній кількості (недостатній для 
відкриття кримінальної справи), вага 
«вилученого» може дивним чином 
збільшуватись у темряві магічного 

сейфу. Від понятих значною мірою 
залежить, чи вдасться подібний 
фокус. Для цього слід наголосити на 
необхідності зважити «вилучене», 
а у разі неможливості це зробити, 
описати максимально детально. Від-
тінок кольору, форму (верхівки, по-
дріблене листя чи пилок), наявність 
характерних часточок. А головне 
– зафіксувати чіткий і однозначний 
опис упаковки і її розмір. Напри-
клад, «прозорий пакетик 3х4 см, за-
повнений на третину» або «згорток 
фольги розміром із лісовий горіх».

3 У зауваженнях понятого 
зафіксуйте також, що ви не 
були свідком безпосередньо 

затримання, а підозрюваний заявив, 
що вилучене йому не належить 
(якщо це так). У цьому випадку ви 
чи не єдина особа в міліційному від-
ділку, яка може пояснити затрима-
ному його право  не свідчити проти 
себе чи своїх рідних; у будь-який 
час відмовитися давати показання й 
відповідати на запитання; мати за-
хисника та побачення з ним «віч-на-
віч» до першого допиту; надавати 
докази, заявляти клопотання та 
відводи; вимагати перевірки судом 
законності затримання; особисто 
брати участь у судовому розгляді 
щодо обрання запобіжного заходу 
взяття Вас під варту.

Запитайте у затриманого кого з 
друзів чи родичів потрібно повідо-
мити про арешт і зробіть це на його 
прохання. 

чим понятий загрожує 
міліцейському рекету?
Сучасному гвинтику системи вітчизняного МВС не позаздриш. 
Начальство вимагає піднімати відсоток розкриття, а потім за кожне 
розкриття питає за свій законний відсоток. 

Тож треба викрутитись, піймати кого треба, доставити куди треба 
і знайти все що треба. Справа ця марудна, копітка і вимагає від 
спеціаліста неабиякої концентрації. Тому в буденній праці міліціонера 
поняті – біч божий.
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Володимир Бачаєв  
(експерт УМДПЛ*):
– Ви побачили, що перевага в цій ситуації не на вашому боці. 
Проти вас декілька здорованів, свідків немає, у вас можуть віді-
брати техніку, застосувати насильство – тоді звичайно ж будьте 
готові до припинення зйомки. Але сприймайте це як тактичний 
відступ і дійте згідно обставин.

Слід знати, що відеофіксація у відділку міліції не є забороненою. 
Вам відповідальний черговий може почати розповідати, що це – 
«режимний об’єкт». Однак жодної статті закону чи пункту наказу 
МВС про це немає, принаймні експертам про це невідомо. Щодо 
зйомок в метро – так, там є відомчі інструкції, які забороняють 
відеозйомку, а для відділків МВС з цього приводу не існує не 
лише законів, а навіть інструкцій. 

Конопляна правда:
Якщо міліціонери не представились, але поруч стоїть 
їхнє авто, запишіть або запам’ятайте його номерний 
знак. Якщо інших свідків і надалі немає – слід вчинити 
наступним чином. Спершу відвідати прокуратуру, де за-
реєструвати заяву про злочин, свідком якого ви стали, 
детально описавши всі відомі вам факти. А потім виру-
шити до міліційного відділку того району, де сталася при-
года. Звісно, попередньо поставивши до відома близь-
ких чи друзів. Тих, хто здійме переполох у разі чого. 

_______________________________________________________________________
* УМДПЛ – Асоціація українських моніторів дотримання прав людини.  
   Громадська організація  

www.umdpl.info

Міліціонер вам заявив, що відео- чи 
аудіофіксація є порушенням його 
приватного життя, втручанням в осо-
бисту недодорканність, посилаючись 
на 32 статтю Конституції.

• Переконайтесь, що він має право 
від вас щось вимагати. Закон 
вимагає від нього представитися, 
назвати звання та дати можливість 
прочитати посвідчення у розгорну-
тому вигляді. Запишіть ці дані. 

• Громадянин має підкорятися 
лише законним вимогам міліції. 
Скажіть, що хочете переконатися, 
що його вимоги є законними: 
попросіть назвати номери і зміст 
пунктів та статей закону, на які він 
посилається. Якщо міліціонер не 
може цього зробити, він не довів 
що його вимоги законні. Поставте 
логічне питання: «Як ви можете 
вимагати дотримання закону, якщо 
навіть не знаєте, який закон це 
вимагає?» 

• Поставте його до відома, що стаття 
3 «Закону про міліції» стверджує: 
діяльність міліції повинна бути 
гласною. На роботі міліціонер – 
не приватна фізична, а офіційна 
особа, представник влади. Стаття 
21 «Закону про інформацію» 
гарантує, що інформація про 
діяльність суб’єкта влади (в нашому 
випадку це міліціонер) не може бути 
конфіденційною. 

• Стаття 34 Конституції України, яка 
передбачає «право вільно збирати, 
зберігати, використовувати і 
поширювати інформацію усно, 
письмово або в інший спосіб», 

гарантує ваше право 
використовувати для фіксації 
будь-які технічні засоби.

Міліціонер посилається на пункт 
307 статті Громадського кодексу 
(зйомка фізичної особи можлива 
лише за її згоди).

• 6-й пункт цієї ж статті фіксує 
винятки: така згода не є 
обов’язковою для зйомок 
на вулиці, на конференціях, 
мітингах. Крім того 
Громадянський кодекс взагалі 
не є негайним для виконання 
і на його підставі припинення 
якихось дії може вимагати 
лише суд, а не міліція. До 
постанови суду ви не зобов’язані 
припиняти зйомку, таким чином 
будь які дії правоохоронців з 
посиланням на цей кодекс щодо 
припинення зйомки є прямим 
порушенням ваших конституційних 
прав.

Попри ваше апелювання до законів 
міліціонер наполягає на своїх неза-
конних вимогах.

• Попередьте його, що вас засмучує 
порушення закону з його боку, 
і повідомте, що це дає вам 
підставу повідомити про його 
правопорушення, як «особи при 
виконанні», на лінію міліції 102. 

• Телефонуйте в першу чергу саме 
на номер 102, а не на численні 
«гарячі лінії». По-перше, всі дзвінки 
на 102 з формулюванням «Я 
роблю заяву про скоєння злочину» 
обов’язкові до реагування, черговий 

зобов’язаний прийняти цю заяву 
та направити оперативну групу 
для припинення правопорушення 
та збору свідчень. По-друге, всі 
дзвінки на 102 записуються і є 
документальними свідченнями.

Міліціонер заявляє що зйомка, яку ви 
здійснюєте, – прихована, і що «закон 
забороняє приховану зйомку» 

• Вимагайте назвати відповідний пункт 
закону. Переконано стверджуєте 
що закон не забороняє приховану 
зйомку, існує лише заборона на 
«придбання, збут або використан-
ня спеціальних технічних засобів 
отримання інформації» (стаття 359 
Кримінального кодексу). Чи є ваша 
мобілка, відеокамера чи фотоапарат 
спеціальним технічним засобом? 
Якби це було так, то це має визначи-
ти по-перше експерт, а не патруль на 
вулиці, по-друге – тоді б ці «спец-
засоби» не продавалися в кожному 
магазині електроніки.  

 запитай експерта

Сержант –  
посміхайтесь, 
коли вас 
знімають!
Як доступно пояснити ППС-нику (офі-
ційно – «наряд з охорони громадського 
порядку») що громадянин має гаранто-
ване право на аудіозапис та відеозйом-
ку його, представника міліції, дій.  

Посміхайтесь, але будьте серйозними
Практичні поради УМДПЛ про фіксацію дій міліції техзасобами

Лілія Блінова  
(ГО «Центр захисту», Луганськ):
– Я бачила власними очима, як на вулиці якомусь хлопцю на-
ряд міліції підкидав пакет з «травою», вийняла мобілку і почала 
знімати їхні дії на відео, ці двоє здорованів одразу визвірилися 
на мене – «Хто ти така і що ти тут робиш?! Давай вали звідси, 
а то сама будеш в камері». Крім мене і них не було на вулиці 
людей, жодних свідків. Нещодавно наркотики підкинули моєму 
синові і він зараз під слідством, хоча всі знають що він нічого 
такого не вживає. У нас це постійна практика – я постійно чую 
розмови про те, що комусь підкидають наркотики. Ми зараз в 
такій країні живемо, де громадянам у першу чергу доводиться 
боятися міліції. Колись я була свідком побиття міліціонерами 
чоловіка на безлюдній вулиці, а наступного дня почула, що на 
цій вулиці вранці знайшли труп. Ну і от як користуватися цими 
всіма законами і правами, якщо на практиці міліція їх не до-
тримується? Звісно ж, я не прагнула потрапити у відділок тому 
припинила зйомку. 
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фотоконкурс 
конопляної 
правди
1. Зроби цікаве фото з газетою
2. Опублікуй в соціальних мережах...
3. ...або просто пришли на е-mail:  

konopravda@gmail.com

Найкращі фото отримають призи від  
headshop.com.ua, kurilka.in.ua, сannabio.net 
 шукай нас:

Konopravda Magazin

Конопляна Правда

Що там пишуть? Коли 
вже декриміналізація?



 

 

ПЕРШИЙ ПРИЗ НА КУБКУ ХАЙЛАЙФ КАНАБІС 2010
Sensi Star ®

A M S T E R D A M

• перша премія на Кубку Хайлайф Канабіс 1999 (Біо категорія) • перша премія на Кубку видання High Times Канабіс 1999 (Категорія Індіка) 
• друга премія на Кубку High Times Канабіс 2000 (Категорія Індіка) • Рослина Року 2003 за версією журналу High Times • отримав першу 
премію Кубку Хайлайф Канабіс 2004 (Біо категорія) • друга премія на Хайлайф Ферія 2004 у Барселоні • третя премія на Міжнародному 
фестивалі Канаграфікс 2005 • третя премія на Кубку Ла Бела Флор Іспанія 2005 • третя премія на Кубку High Times Канабіс 2005 • друга 
премія на Кубку Чемпіонів, Іспанія 2005  • третя премія на Кубку Хайлайф 2009 (категорія гідропоніки) • Рослина Року 2009/ 2010 Іспанія 
(за версіюю видання Soft Secrets)

б і л ь ш е

3 0 призів

САМОЦВІТ З ВЕЛИКИМИ 
КОМПАКТНИМИ ШИШКАМИ

Pandora ®

W W W . P A R A D I S E - S E E D S . C O M
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C A N N A B I S C U P W I N N E R

C A N N A B I S C U P W I N N E R

Pa
radise Seeds

Pa
radise Seeds

C A N N A B I S C U P W I N N E R

Пандора має багато стебел, велику урожайність, фемінізована, 
самоквітуча рослина.  Виростає більше метра у висоту. Ідеальна 
для прихованого вирощування, збирання кількох урожаїв за рік 
та для вирощування у невеликих закритих приміщеннях.

МЕДИЧНЕ ЗАСТОС УВАННЯ

M

ED I C AL  S
E
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S

                                      Ф
ЕМІНІЗОВАНЕ, 

                        ЗВИЧАЙНЕ TA САМОЦВІТ  

                           NO 3, 5 TA 10 шт

Sensi Star ®

Acid ®

Lucid Bolt ®

Delahaze ® Ice Cream ® Nebula ®

Magic Bud ® Opium ® Spoetnik ®

Atomical Haze®

Jacky White ®Pandora ®

Wappa ®

Vertigo ®

White Berry ®Automaria II®Allkush ®

Belladonna®

Dutch Dragon ®

Sweet Purple®

Automaria II ®

Найкраща 

колекція насіння

насіння

Autof loweringPA R A D I S E  S E E D S  :  P O S T B OX  3 7 7  -  1 0 0 0  A J  A M S T E R DA M  -  H O L L A N D
T E L :  + 3 1  2 0 6 7 9 5 4 2 2  -  FA X :  + 3 1  3 4 2 4 6 1 0 2 7  -  E - M A I L :  I N F O @ PA R A D I S E - S E E D S . C O M  -  W W W. PA R A D I S E - S E E D S . C O M

Вирощуємо найкращ

сорти з 1 9 9 4року

КАНАБІС ЗАВЖДИ ВИКОРИСТОВУВАСЯ В МЕДИЦИНІ ТА БУВ ОДНИМ ІЗ НАЙБІЛЬШ ЦІННИХ ЛІКІВ ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ З АНТИЧНИХ ЧАСІВ. ЗАРАЗ ЙОГО ЦІЛЮЩІ ВЛАСТИВОСТІ ЗНОВУ ШИРОКО ЗАСТОСОВУЮТЬ  ЛІКАРІ, А 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ ДОВОДЯТЬ ВЧЕНІ.

УСЕ РІЗНОМАНІТТЯ СОРТІВ PARADISE SEEDS ЯКНАЙКРАЩЕ ПІДХОДЯТЬ ДЛЯ 
МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

ПОЗНАЙОМТЕСЬ, ЦЕ 

НАШ НОВИЙ ЛОГОТИП



Логіка мерії проста – муніципальний борг сягнув 1,3 
мільйони євро, покривати видатки немає чим. І тут 
асоціація курців із сусідньої Барселони робить до біса 

вигідну пропозицію, вона в 10 разів перевищує середню орендну 
плату в країні. Об’єднання курців коноплі налічує в своїх лавах 
понад 5000 дорослих каталонців, які готові об’єднати фінансові 
зусилля і спільно сплатити за оренду 550 000 євро на рік. За 
два роки це дало б можливість місту розрахуватись із боргами, 
не переступаючи закон, при цьому ще і створюючи 40 робочих 
місць, так чи інакше пов’язаних із вирощуванням марихуани та 
створенням дослідницького центру для вивчення канабісу.

Хоча референдум не має законодавчої сили, мерія 
розраховувала отримати на ньому лише вотум довіри від 
місцевої громади. І тепер дорогу проекту відкрито, хоча досі 
залишається чимало розходжень між політичною та судовою 
гілками каталонської влади. Власне, цей прецедент і має 
розставити крапки над «і» в непростому питанні реального 
статусу психоактивних конопель в Каталонії. 

Від 2006 року індивідуальне споживання тут не переслідується, 
дозволено також вирощувати для власних потреб. Асоціація 
курців Барселони також має стійкий законний статус, оскільки 
не продає канабіс, а є своєрідним «терапевничним клубом». 

Отже і у намаганнях 5 000 повнолітніх громадян вирощувати 
канабіс на спільно орендованій землі, так само важко знайти 
склад кримінального злочину. На думку прокурора Таррагони 
Хав’єра Жоу навіть «колективне вживання легких наркотиків» 
не є злочином, поки не зачіпає третіх осіб. 
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саджати за  
будь-який косяк!

«Уряд Нідерландів вже відступає, 
вводячи обмеження на легкі 
наркотики – у них з’явився 
наркотичний туризм, це викликало 
різкий ріст загальної злочинності. 
Нідерланди обмежили продаж 
в кофі-шопах, дозволивши 
продавати марихуану лише 
власним громадянам. Тепер кофі-
шопи терплять значні збитки, 
один з постраждалих навіть 
звернувся в Європейський суд з 
прав людини, але поки його позов 
не задовольнили. Таким чином в 
Нідерландах вводять економічне 
обмеження на легкі наркотики.»

Віктор Іванов, голова ФСКН Росії

Коментувати риторику генерала КДБ Іванова, 
який здавна радить Нідерландам, як боротися з 
наркотиками, ми в редакції Конопляної правди 

вважаємо заняттям безглуздим і тому – недоцільним. 
У ці дні в Росії «наркоборці» активно лобіюють закон, 
згідно якого за грати можна буде відправляти не лише 
за зберігання дещиці коноплі, а й за наявність слідів 
канабісу в крові. На думку того ж Іванова це має стати 
«остаточним вирішенням» конопляного питання в окремо 
взятій країні, де закручування гайок призвело поки лише 
до зростання об’ємів ринку нелегальних речовин.  
$6 000 000 000 – об’єми ринку героїну в Росії. Ринок 
марихуани – $1,5 млрд. Голандцям, яким досі вдалося 
звести свою популяцію героїнозалежних до безпечного 
мінімуму, лише варто знати, що ринок легального чаю 
(чорного і зеленого в сумі) на батьківщині генерала 
Іванова оцінюють в... $1,5 млрд. 

Загалом в реакції є в запасі лише 2 роки, рівно стільки 
залишається до наступних виборів парламенту в Нідерландах. 
Уряд консервативної більшості в парламенті однозначно не 
реалізує своїх популістських гасел, однак встигне наробити 
чимало зла. Зокрема, в голандських «націоналістів» є всі 
шанси дискредитувати цивілізований обіг марихуани в країні, 
виснажити державний бюджет і віддати канабіс з під контролю 
держави в лапи кримінальних угруповань.  

27 квітня суд поставив крапку в новому законі, який 
відстрочували неодноразово на заклики власників 600 
кофешопів по всій країні. Канабіс заборонено продавати 
іноземцям в кількох прикордонних містах на півдні, аналогічна 
заборона має бути введена в інших містах протягом 
року. Судове протистояння на цьому виходить на новий 
щабель. Рішення оскаржуватимуть, тепер із посиланням на 
антидискримінаційні закони Нідерландів, адже те, що новим 
законом заборонено купувати іноземцям, продовжують 
продавати місцевим. Поки що – «на око», надалі закон 
передбачає видати всім «місцевим» спеціальні «конопляні 
паспорти» і продаж вестиметься виключно їх пред’явникам. 

На думку юристів така паспортизація дискримінуватиме не 
лише іноземців, а і курців-голандців, офіційно виділяючи їх у 
окрему касту з посиленим поліційним контролем. Крім того, 
така ганебна практика безперечно позначиться на репутації 
Нідерландів у світі, стверджує юрист Моріс Вельдман. Адже 
що є хорошого в провокаційному законі, яким уряд підштовхує 
мільйони туристів до порушення закону? Економічне підгрунтя 
провокації ще прозоріше – в легальних продавців заберуть 
до 90% обороту і підуть ці кошти туди, де податків державі не 
платять.

В Амстердамі, де канабіс-індустрія є чи не найбільшим 
магнітом для туристів, кофе-шопи мають намір боротися до 
останнього. «Більшість наших клієнтів – туристи, які хіба трохи 

покурять. Якщо закон їм заборонить це робити, вони будуть 
змушені просити місцевих купити їм марихуани або ж підуть 
до нелегальних вуличних торгівців», – каже Міхаель Велінг, 
президент асоціації продавців канабісу Нідерландів.

Після такої «реформи» маленька свободолюбива країна 
Нідерланди ризикує зіткнутися зі справжнім ростом 
злочинності, лише побічно пов’язаним із курцями «нетитульних 
національностей». Поки мафії ділитимуть сфери впливу, 
населення ситої європейської країни відчує, що в державному 
бюджеті бракує коштів. Втім закінчиться все за два роки 
торжеством демократії, як в сусідній Данії. Там безглузда 
криміналізація курців канабісу призвела до того, що місцеву 
консервативну партію вперше за 20 років громадяни 
«прокинули» на виборах у парламент. 

кофешопи – для голандців:
законотворчість голандських консерваторів смердить расизмом
НІДЕРЛАНДИ ВСТУПАЮТЬ В НЕПРОСТУ ЕПОХУ – МАРИХУАНА КОФЕШОПІВ У ТРЬОХ ПІВДЕННИХ 
ПРОВІНЦІЯХ Є НЕЛЕГАЛЬНОЮ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ ВЖЕ З 1 ТРАВНЯ 2012 РОКУ. ПОСТАВИТИ НА КОЛІНА 
АМСТЕРДАМ РЕАКЦІОНЕРИ ПЛАНУЮТЬ ПРОТЯГОМ НАСТУПНОГО РОКУ. 

«Це безглузда ідея. Кожен третій турист відвідує наше місто, 
щоб покурити в кофе-шопі. Якщо кофе-шопи програють свій 
суд в Нідерландах, вони візьмуть гору в Європейському Суді 
з прав людини, бо нікому не дозволено дискримінувати інших 
людей через те, що ти голандець, а вони ні».

Еберхард Ван Дер Лаан, мер міста Амстердам.

каталонія, вперед!
НЕСПОДІВАНІ ДЛЯ МАРИХУАНОФОБІВ РЕЗУЛЬТАТИ РЕФЕРЕНДУМУ В ІСПАНСЬКОМУ МІСТІ 
РАСКЕРА: 56% ГОЛОСІВ – ЗА ПРОЕКТ МЕРІЇ, ЗГІДНО ЯКОГО СІМ ГЕКТАРІВ ЗЕМЛІ МАЄ БУТИ 
ВІДДАНО В ОРЕНДУ БАРСЕЛОНСЬКІЙ АСОЦІАЦІЇ КУРЦІВ МАРИХУАНИ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ 
МЕДИЧНОГО КАНАБІСУ. 

«Чи згодні ви з проектом виходу з кризи, прийнятим 
мерією Раскери 29 лютого?» – місцеві виборці у день 
голосування. Проти – 43%.
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text: Віктор Мелехов

Міліційних мучителів пенсіонерки з села Неслухів Львів-
ської області інтернет-громада вже охрестила фашис-
тами . У бабці на на городі була компостна купа, об-

кладена тогорічним бур’яном. Місцеві «борці з наркотиками» 
серед тих гнилих рослин віднайшли кілька конопляних, відтак 
проголосили бабцю наркобаронесою. 

Жодних жартів – пенсіонерці інкримінують зберігання особли-
во небезпечного наркотику канабіс у великих розмірах з ме-
тою збуту. 1 грудня її було заарештовано, після чого дев’ять 
діб хвору стару жінку тримали в холодній камері, раз на день 
годуючи зіпсованою їжею. «Бабцю, ви думаєте, що тут ресто-
ран?» – потішалися працівники районного «гестапо».

У Ганни Зубавленко проблеми із серцем та цукровий діабет. 
Коли згадує про ті коноплі, постійно плаче. Каже, що конопля-
ми обклала компост від мишей, у такий спосіб з давніх давен 
у селах відлякують гризунів. Але її налякали, що за інкриміно-
ваною їй статтею загрожує від 8 до 12 років. Дочка Зубавлен-
ко розповіла, що міліціянти у відділку не приймали передачі 
з продуктами від рідних, мовляв, така вказівка начальника 

райвідділу. Коли після 9 діб у холодному ізоляторі, бабцю 
привезли на суд до Львова, то протримали ще 4 години в 
холодному «автозаку», не випускали навіть в туалет. На суді 
пенсіонерка пожалілася, що може знепритомніти – було вже 
пообіді, а їй від самого ранку не давали їсти.

– Ну і де ж ти, синку, вчився? – запитав суддя молодого слід-
чого Олега Буту, за рішенням якого Зубавленко утримували 
під вартою. Рішенням суду стареньку негайно звільнили на 
підписку про невиїзд. Зрештою, Зубавленко неабияк пощас-
тило, що її випадок просочився у пресу і справою зацікавився 
адвокат із Гельсінської спілки, він і подав клопотання про 
зміну запобіжного заходу. Інакше пенсіонерку протримали б у 
камері мінімум до початку березня.

Адвокат Олег Мицик вважає, що суд налаштований до його 
клієнтки прихильно: звинувачення сформульовано безпо-
радно, при вилученні не було понятих. Вже заднім числом 
у поняті записали осіб, котрі перебувають «під ковпаком» у 
міліції. Один з них «умовно» засуджений у важкій алкогольній 
залежності. Інший, імовірно, неповносправний – перебуває 
на психіатричному обліку. Аргументи слідством висувалися 
просто абсурдні, – розповідає Мицик.. Оскільки пенсіонерка 
зізналася, що корчувала коноплі сокирою, це, за логікою слід-
чого, означає, що кущі були «особливо великих розмірів».

Тим часом у справі Ганни Зубавленко тривають судові 
засідання, де крок за кроком досліджуються і «докази», 
і логіка їх залучення. Підсудна з донькою та адвокатом 
щоразу приїздить до суду за 40 кілометрів, поступово 
відходячи від шоку. Шансів запроторити її до в’язниці за 
міфічні «конопляні дерева» у слідства меншає з кожним 
днем. Конопляна правда і надалі стежитиме за перебігом 
цього скандального процесу.

Р.S. Ймовірно що загострення ботанічних фантазій у 
Кам’янка-Бузькому райвідділі спричинене хворобою його 
начальника, Мар’яна Скиби: «Там керівник захворів і далі 
хворіє. Думаю, найближчим часом я його вилікую», – заявив 
після резонансного випадку голова обласного управління 
МВС Олександр Рудяк.  

Львівська міліція і конопляні дерева
У Львові триває суд у справі 65-річної Ганни Зубавленко, яку міліціонери піддали катуванню 
морозом та голодом. Через гнилі кущі диких конопель на компостній купі пенсіонерці 
намагалися пришити ... наркоторгівлю в особливо великих розмірах. 

конопляна ідилія
Ось така сама рослина на фермерських 
угіддях у Литві. За давньою народною 
технологією залишена у полі на зиму, тепер 
підсихає на весняному сонечку і готується до 
подальшої переробки. 
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Нікому і на думку не спадає охороняти це поле мілі-
цією і собаками навіть під час цвітіння. Це виключно 
цінний, унікальний природній матеріал, що не гниє на 

землі, а після морозів і дощів лише набирається якості. 

Оку насолода, а фермеру прибуток: насіння на масло, ко-
стру на целюлозу, волокна на текстиль і будівельні техно-
логії. Ментам з села Неслухів Львівської області, дивлячись 
на таке, доводиться лише ковтати слюну. Їх би туди, вони би 
показали, як треба працювати. У рамках їхнього мислення 
це ж «особливо великі розміри» і звісно ж «з метою збуту». 

Колись так мислили і литовські копи, але після добрячого 
прочухана від Європейського суду, залишили фермерів у 
спокої. Природа бере своє. Життя повертається. 

«В полю конопельки,
Дрібні зелененькі
Самі не беруться
Мені не даються

Люди їдуть з міста
Та й посміхаються
Мої конопельки
В полі зимуються»

 етнографічне

З фольклорних записів Івана Франка

закон сили  
п р о т и  
сили закону
Гровер медичної марихуани Джеймс Андерсон 
із сумом дивиться на залишки своєї ферми в 
Голд Хілл, штат Орегон. Сотні рослин канабісу, 
що тут вирощувались, було зрубано під 
корінь і вивезено федеральними агентами 
під час нальоту 29 вересня 2011 року. 

Після референдуму минулого року Орегон став черговим штатом США, де легалізовано канабіс для хворих за рецептом лікаря, 
врегульовано правила обігу та затверджено квоти на його вирощування. Андерсон стверджує, що його урожай не перевищував 
лімітів Плану Медичної марихуани штату, однак федерали все одно його знищили. Андерсон підрядився доглядати рослини на 
ділянці, спільно орендованій офіційними пацієнтами медичної мерихуани міста.

Землевласник Кейт Роджерс переконаний, що громадяни, яким він офіційно дозволив вирощувати на своїх володіннях медичну 
марихуану для власних потреб, жодним чином не порушували закон штату. Однак це не завадило 30 озброєним федералам 
вибити двері помешкань, погрожувати зброєю Андерсону і його дружині, тримати їх у наручниках та перевіряти мобільні телефони. 
«Якби це були місцеві копи, вони б лише перевірили ділянку і папери, впевнилися, що закон не порушено і забралися б геть. Але це 
були DEA (федеральний департамент боротьби з наркотиками) і їхні брутальні дії говорили нам – виборці штату Орегон не мають 
жодних прав», – заявив Роджерс, приєднавшись до своїх орендаторів у позові щодо незаконних дій центральної влади.

DEA відмовилось коментувати цей рейд, вказавши лише, що маршали дотримувались федерального закону і знищили плантацію 
рослини, яка за цим законом залишається нелегальною в США. Відтак єдиним наслідком такої «спецоперації» стало те, що 70 
пацієнтів Голд Хілл залишилися без ліків і постали перед необхідністю купувати нелегальний канабіс на чорному ринку. 
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А до того була собі звичайна диктатура. Один 
і той же президент правив шість термінів, 
періодично переобираючись на референ-

думах з однією єдиною кандидатурою. Тисячі 
політв’язнів, цензура, подавлення демонстрацій і 
арешти блогерів. Тотальна корупція, беззаконня і 
свавілля оприччини. Нічого, зрештою, такого над-
звичайного, адже терпіли єгиптяни Хосні Муба-
рака з усім цим диктаторським набором цілих 30 
років. Аж тут мільйони вийшли на вулиці: «Кінець 
беззаконню!», «Мубарак – злодій!», «Повернімо 
гідність!». Ну, і про свободу та гашиш – популярна 
кричалка.

Точку неповернення уряд Мубарака пройшов рів-
но за рік до подій на площі Тахрір і своєї ганебної 
відставки. У лютому 2010 року на Сінайському 
півострові було знищено 217 гектарів індійських 
конопель. Для безпрецедентної в арабському світі 
спецоперації було задіяно армію, у звіті силовиків 
фігурувало 1750 окремих плантацій, розташо-
ваних переважно у важкодоступних ущелинах – 
щоб дістатися до них, військові десантувалися з 
повітря. Урядові газети радісно звітували про ни-
щівний удар по наркобізнесу, адже «МВС Єгипту 
повністю взяли під контроль всі ринки збуту про-
дукції з конопель». Які жарти – 7,5 тонн гашишу 
вирушило прямісінько на урядові склади. 

Однак паралельна статистика вперто показува-
ла, що про повну перемогу над зіллям залиша-
ється тільки мріяти. Щойно покінчили з планта-
ціями, аж перевірка на дорогах показала: кожен 

третій водій-далекобійник, виявляється, курить. 
Натомість антинаркотична «вікторія» мала про-
сті наслідки: мільйони єгиптян, які споживали 
гашиш та «банго» (єгипетська назва марихуа-
ни) були поставлені перед фактом гуманітарної 
кризи. Її рівень цілком співвимірний з винищен-
ням виноградників задля боротьби із алкоголіз-
мом наприкінці існування СРСР.

Для порівняння: до «нової антинаркотичної полі-
тики» 200-грамова плитка гашишу коштувала в 
країні близько 225 доларів США (грам – близько 
2 доларів у перерахунку з місцевої валюти). Піс-
ля винищення посівів ціна зросла у кілька разів, 
відтак різко пішло вгору споживання «альтерна-
тивних» психоактивів, далеко не таких легких і 
безпечних.

І ще слід розуміти, що середня заробітна пла-
та тоді була в Єгипті 30 євро, а мінімальна – 5. 
Тож найбільшим ударом конопляна криза стала 
для старшого покоління споживачів гашишу, що 
виросло у часи правління Анвара Саддата (1970-
1981). За Саддата гашиш мав цілковиту свободу 
в цій країні і цей факт неабияк допомагав єгиптя-
нам у непрості роки соціалістичного будівництва. 
Відтак паління гашишу в Єгипті не просто забавка 
вузького соціального прошарку, це давня і все-
проникна традиція, раптова спроба зламати яку, 
викликала у суспільстві справжній шок.

Конопля звісно – не виноградники, її посіяв і вона 
знову виросте. Але не раніше, як за сезон, і якщо 

не заважати. А бедуїнів Синаю, чиїм промислом 
були коноплі, винищені військовими, клятий ре-
жим у спокої не залишив, розквартирувавши на 
півострові цілу армію. Тож не дивно, що населен-
ня не сильно проймалося урядовою пропагандою. 
У потугах перекрити «конопляний» кран більше 
вбачався намір правлячих кіл взяти під свій контр-
оль торгівлю гашишем. «Можна було би повірити, 
що уряд вирішив серйозно боротися з контрабан-
дою наркотиків, якби мова перш за все не йшла 
про внутрішній ринок. Скоріше за все влада умис-
не викликала дефіцит гашишу, щоб потім різко 
підняти на нього ціни. Це не минеться просто так», 
– писав у розпал «спецоперації» блогер Муххамад 
Ахдар. І, треба сказати, блогер як у воду гледів.

Не встигли ще визріти коноплі, як Мубараку при-
гадали все. І цензуру, і беззаконня, і рівень життя. 
І про гашиш не забули. А поки в столиці тривала 
революція, бедуїни на Синайському півострові 
заблокували тамтешні армійські гарнізони. І так 
наглухо, що годувати цей антинаркотичний кон-
тингент довелось з-за кордону, через нелегальні 
підземні тунелі із палестинського Сектору Газа. 

Нині Хосні Мубарак відлежується під лікарняним 
арештом. І пише мемуари, розмірковуючи де ж 
воно пішло не так і що завадило йому побити ре-
корд сусіда Каддафі та благополучно муміфікува-
тися, зберігаючи владні повноваження. У червні 
екс-диктатору має винести вирок суд. А динаміку 
змін у єгипетській наркополітиці найкраще ілю-
струють повідомлення наших дописувачів.  

КОМУСЬ ТАКИЙ ЛОЗУНГ МОЖЕ ВИДАТИСЬ ВИПАДКОВИМ У КОЛОДІ ПОЛІТИЧНИХ ВИМОГ КАЇРСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ. 
МИ ТЕЖ НЕ БУДЕМО ВВОДИТИ СВОЇХ ЧИТАЧІВ В ОМАНУ – РЕВОЛЮЦІЇ НЕ ВИНИКАЮТЬ ЗА ПОМАХОМ ЧАРІВНОЇ ПА-
ЛИЧКИ. ЗАВОРУШЕННЯ В ЄГИПТІ, ЩО ЗРЕШТОЮ ПРИЗВЕЛИ ДО ПОВАЛЕННЯ РЕЖИМУ, ВІЙНИ НАРОДУ З АРМІЄЮ 
ТА ПОЛІЦІЄЮ, ТЕЖ НЕ ПОЧАЛИСЬ ПРОСТО ТАК.

Графіті на стіні:  Хочемо свободи, хочемо жити, хочемо гашишу! (араб.)

Хургада, лютий 2011р

Революцію застали у напівпорожньому го-
телі, більшість туристів звідси повтікали, як 
побачили новини з Каіру. А наша компанія 
вирішила залишитись до кінця туру, бабла 
шкода, реальної загрози нема. Хоча нудо-
та ще та. За паркан готелю не потикайся 
– комендантська година. Лише купайся, 
жери і бухай. All included. Хоча толку туди 
потикатися – готелі оазами в пустелі сто-
ять, за воротами – піски на кілометри.

Коли розговорилися з місцевою прислугою – 
ганджі пробити. Місцеві довго чесалися, мов-
ляв, у них нема, бо заборонено, менти і тд. 
Нарешті домовилися, що відвезуть туди де є. 
Тільки мене одного і щоб грошей взяв. Вез-
ли годину не менше, зав’язали очі, я думав 
все, хана. Привезли в якесь село, будинок 
двоповерховий, всередині чоловік шість на 
калашах. Грам 20 баксів, торг не можливий, 
а купити можна мінімум 5 грамів. Кажу, нам 
лишилося три дні тут, ми стільки не скуримо. 
Хочеш – бери, а не хочеш – додому пішки, 
атмосферка ще та. Залишив у них сотню зе-
лених, пластиліну дали з походом, накурили 
і додому відвезли. В готель потрапив уже 
вночі, пацани в паніці – хотіли вже ментів під-
німати. Куда, кажу, які менти? Або тюрма або 
голову відріжуть. Розказав їм про свій тріп. 
Курили мовки.  

Антон

Каїр, грудень 2011р

На вулиці, коли я вирішив звернути са-
мокрутку, до мене підбіг поліцейський 
з радісним криком «гашиш»? Він посмі-
хався і взагалі випромінював відкритість 
людської душі. «Ноу, тобако» – сказав я 
і у відповідь отримав грізні настанови про 
шкоду цигарок для душі і тіла. Мені пові-
домили, що тут були часи, коли за один 
тільки вид сигарет могли відразу ж зарі-
зати. З чим я доречі погодився.

– Подивись на мене: он який я здоровий. 
– читав мені мораль поліцейський. – Я 
палю тільки гашиш. А цигарки твої – зло. 
Тому що із гівна різного на фабриці їх 
роблять. Шайтану кадите! Тому ти такий 
худий. Я знаю, що кажу, в мене п’ятеро 
дітей, і добра тобі бажаю»

Наприкінці лекції поліцейський запропо-
нував зайти у кофейню за рогом, покури-
ти місцевого. Не знаю чому, але я відмо-
вився».  

Dmitry Globa-Mikhailenko

Шарм-Ель-Шейх, лютий 2012

Гашиш за ціною від 10 доларів за грам 
починають пропонувати, щойно вийдеш з 
літака. Вперше слово «гашик» вимовляє 
водій автобуса, що розвозить туристів з 
аеропорту по готелям. В готелях гашиш 
присутній в асортименті послуг – серед 
масажу, солодощів та інших пляжних 
задоволень. Зрештою практично будь 
який місцевий у розмові з нашим братом 
обов’язково вставить сакральне запитан-
ня «гашиш?». Мірою просування у глиб 
нової реальності починаєш розуміти, що 
ціна в 10 доларів за грам – стартова. За 
ті ж 10 доларів, звісно при вдалому торзі, 
виявляється, можна придбати і 2 грами, і 
більше. А можна і взагалі поміняти камінь 
на запальничку. No problem.  

Денис

хочемо свободи, 
хочемо жити, 
хочемо гашишу!



text: Oлег Віді

Найдревніша країна на півночі Афри-
ки. Розвинені сільське господарство і 
туристична індустрія. Коноплі не мають 
поширення в промисловості і офіційно 
вважаються наркотичною речовиною.
Натомість єгиптяни чи не першими у світі 
«одомашнили» коноплі. Саме конопляні 
волокна стали основним інструментом 
при спорудженні пірамід. З пеньки роби-
ли міцні й довгі мотузки, що використову-
вались і на морі, і на суші. Давні єгиптяни 
називали коноплі словом «смисм’т», що 
складалося із п’яти ієрогліфів і часто зу-
стрічається у написах на пірамідах та па-
пірусах Рамзеса ІІІ.

Історія
У ХІІІ сторіччі нашої ери у Каїрі знайшла 
собі притулок секта суфіїв, мусульман-
містиків. Суфії затято вірили у чарівну 
силу гашишу і постійно його курили. 
Інші єгипетські араби не особливо по-
важали суфіїв, адже ті ще й походили 
з нищих класів і сповідували аскетизм 
у побуті. Ще суфії відомі тим, що, ман-
друючи Єгиптом, сіяли всюди коноплі, 
забезпечуючи собі запас гашишу на 
зиму. Через певний час активність міс-
тиків призвела до того, що головний 
парк столиці наглухо поріс коноплями, 
тож влада мала вжити якихось заходів.

Гігантські рослини у парку Кафур було 
вирвано з корінням, а потім спалено на 
величезному багатті. Втім, мандрівні 
«фермери» постачали Каїр гашишем 
аж до 1324 року, коли влада зробила ще 
одну каральну спробу. Армію відрядили 
на 30 днів маршу від столиці з наказом 
винищувати кожен конопляний кущик, 
що трапиться на очі. Після такого «рей-
ду» налякані мешканці стали вирощувати 
свої кущики подалі від стороннього ока, 
але не скорилися. Кару їм було приду-
мано вже в 1378 році. За наказом еміра 
Судану Шейхурмі почалося полювання 

на виробників гашишу. Упійманих ві-
шали, труїли або забивали камінням. 
Пересічних курців катували – не вбива-
ли, але «виховували»: заковували у ко-
лодки на площах і кліщами виламували 
зуби. Але і такі заходи не допомогли: 
традиція виявилась сильнішою за страх 
і продовжувала жити.

Наші дні
Нині в Єгипті відсутнє масштабне ко-
мерційне виробництво. Невеликі кіль-
кості гашишу виробляються в усіх ра-
йонах Єгипту для потреб внутрішнього 
ринку.

Дрібна порція називається «ірш» і ви-
глядає, як брусочок розміром з мізи-
нець. «Ірш» важить 5 грамів і коштує 
від 15 доларів США. Більша порція має 
назву «ферша», важить біля 200 гра-
мів, це плитка розміром із шоколадку 
(торгуватись варто від 250 доларів).

Класичні «шишки» знайти складніше, 
ціна 10-грамового пакету – близько 22 
доларів. Як і в інших арабських країнах, 
в Єгипті відсутня практика торгівлі в 
якихось конкретних місцях. Щоб купи-
ти навіть невелику порцію, варто мати 
знайомих або запитати у водія таксі.

Законодавство
До 80-х років минулого століття грома-
дянам Єгипту дозволялося вирощувати 
небагато конопель для власного вжит-
ку. За зберігання пари плиток гаши-
шу не карали взагалі. 1988 року закон 
став жорсткішим, а вирощування пере-
творилося на «ніби» нелегальне. Вжи-
вання конопель і зберігання невеликих 
кількостей і надалі не переслідувалось, 
однак і досі туристам не рекомендують 
афішувати наявність в кишенях гашишу 
чи відкрито курити його на вулицях. 

----------------------------------------------------------------------
*Текст друкується зі скороченнями. 
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 конопляна енциклопедія

Єгипет
Територія:  1 001 442 км2

Столиця:  Каїр
Мова:  арабська
Населення:  65 млн чоловік
Назва:  банджі, камонга,  
 малак, махліф, ірш,  
 ферша, банга
Споживачів:  3-8 млн чоловік
Ціна гашишу:  2-10 Євро за 1 грам

ЦЯ ГАЗЕТА СТВОРЕНА ДЛЯ УКРАЇНЦІВ ПО ВСЬОМУ СВІТУ,  
В ТОМУ ЧИСЛІ ТИХ, ЩО МЕШКАЮТЬ У БЕРЛІНІ.  
МИ ВИСТУПАЄМО ЗА ТЕ, ЩОБ ГАЗЕТА ДРУКУВАЛАСЬ  
НА ПАПЕРІ З КОНОПЛІ, ВИРОЩЕНОЇ В УКРАЇНІ.
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Всі права збережено. 
Редакція може не погоджуватись із окремими думками 
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УВАГА!
Вживання наркотиків є небезпечним. 
Ми не рекомендуємо нікому також бути причетним до 
торгівлі нелегальними психоактивними речовинами.

– Ми отримуємо чимало листів за легалізацію канабісу!
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text: Женя Матірка

Споглядаючи героїв твоїх робіт, можна 
зробити висновок, що сучасні робінгуди – то 
шкєт-піонер, бабця-кульбабця та менеджер 
із девіантними нахилами. Як думаєш, які ідеї/
події здатні об’єднати їх в єдину армію добра?

В армію добра? Я думаю, ці робінгуди – 
швидше представники армії зла. Адже в основі 
графіті (нелегального) лежить деструктивність 
і порушення, а це ознака соціальної 
дезадаптації індивідуума. Я не ставив собі 

завдань зобразити своїх уявних «героїв» – це 
просто малюнки, які грамотний глядач побачить 
і зможе діагностувати деякі психічні відхилення 
і комплекси їхнього автора. Адже будь-який 
витвір – це завжди автопортрет. До того ж, 
образ «бабуськи» та «менеджера з девіантною 
поведінкою» я позичив з робіт Бенксі.

На декілької твоїх стенсілах – люди у 
погонах. Чого не вистачає нашій міліції? Як 
думаєш, діалог із нею в принципі можливий?

Це я просто, як і будь-який «стенсілмейкер»-
початківець, визнав необхідним постібатися над 
ментами. Чого їм не вистачає? Не знаю, це в них 
треба і спитати. В міліцейському середовищі є як 
закінчені виродки, так і порядні професіонали. 
Як і в будь-якій іншій сфері діяльності. Мене 
одного разу брали на гарячому правоохоронці 
(малював у центрі міста), спершу віддубасили 
(бо намагався втекти), а потім відбулася цілком 
інформативна розмова. Тобто діалог у принципі 
можливий. Робота в них така.

Ти кажеш: «Я проти всякого гівна». Але ж 
гівно – поняття екзистенційне, тобто у всіх 
своє. Взагалі тєлєга за гівно – то золото. 
Розшифруй, будь ласка, що для тебе є гівно, 
від якого свідомим людям краще триматися 
подалі.

Я сказав, я проти ВЖИ-ВА-ННЯ будь-якого 
гівна. Особисто для мене, у першу чергу, 
гівно – це тютюнова продукція, алкогольні 
напої та інші нюхально-курильно-вколювальні 
препарати. Але я не закликаю людей до ЗСЖ, 
адже з уст чувака, який нюхає аерозольну 
фарбу і отримує по жопі за свою творчість, 
подібні заклики звучатимуть парадоксально.

Можеш запропонувати ефективні методи 
боротьби з гівном на державному рівні?

Держави наче і мутять щось там собі – якісь 
заходи, методи, обмеження та інші імітації 
бурхливої діяльності. А ще держави та інші 
дядьки отримують від реалізації цього самого 

гівна нехилі надходження в бюджет та кишені. 
Ось і вся казочка про білого бичка.

Поки що, наскільки мені відомо, доля твоїх 
робіт – то життя у вигляді фото у соцмережах і 
смерть оригіналів від рук двірника з валиком. 
Чи готовий ти до того, що ШАРІКа почнуть 
зрізати зі стін і продавати з аукціонів за суми 
з трьома нулями? Якщо дізнаєшся про такий 
аукціон, то сам підеш?

Ну, так і є: інтернети і соцмережі – це єдиний 
канал поширення подібного «недомистецтва». 
Згоден, двірник із валиком – це найнебезпечніше 
для стріт-арту. Двірник із валиком – це втілення 
самого зла. Я думаю, Шарік готовий до того, 
що стіни з його малюнками будуть зрізати. 
Навіть більше – Шарік сам готовий взяти участь 
у випилюванні їх і подальшому продажі. Ну, а 
якщо серйозно, то я дуже сумніваюсь в художній 
цінності своїх графіті-висерів, і мене багато хто 
підтримає, тому що такі сценарії з випилюванням 
і продажем з аукціону малоймовірні. 

Шарік
Традиційно ми доповідаємо про персоналії світу мистецтва, що 
найбільше нас вразили. Цього разу ми говоримо з вуличним 
митцем із Севастополя, якого інтернет вже встиг наректи 
«кримським Бенксі». Художник не приховує, що чимало запозичив 
у знаменитого британця, але, визнає: він – не Бенксі. Він – Шарік. 
А Шарік крутіший вже тим, що він наш.
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