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ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО 
МІЖНАРОДНОГО КОНТРОЛЮ НАД НАРКОТИКАМИ

Гострою тенденцією розвитку наркотичних проблем іі 
Україні є постійне зростання зареєстрованої  кількості хворих па 
наркотичну залежність [1]. Одним із заходів протидії  незаконного 
обігу є контроль у цій сфері. Початок к о т р о л ю  за розповсюдженням
наркотиків за допомогою  правових норм відноситься до X I X  XX
століть. Перш им кроком у цьому напрямі було скликання 
Ш анхайсько ї  опіумної  комісії,  яка проходила в Ш анхаї  з 5 по 26 
лютого 1909 р. На засіданнях опіумної  комісії головним чином 
обговорювалися питання, що відносяться до міжнародної  торгівлі 
опієм. Це був початок міжнародного контролю за поширенням 
наркотичних речовин [2, 10].

Г1 роцес вс та і і о вл е н н я м і жн а р о; що го ко нтро л ю над т і ар котиками- 
відбувався всі роки поточного сторіччя, починаючи з першої в 
історії конвенції  про наркотики в Гаазі (1912 р.) [З, 1 19]. Всі 
учасники конференції взяли на себе зобов'язання прийняти законодавчі 
акти, спрямовані  на здійснення контролю над пош иренням опіуму- 
сирцю, і обмежити кількість о б ’єктів транспортування опіуму.

У 1925 р. антинаркотична  діяльність у світі привела до 
прийняття М іж народної  конвенції  з опіуму. Через шість років у
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Женеві 193 t р. підписана і в вступила в дію 1933 р. м іжнародна  
Конвенція з обмеження виробництва и регулювання розподілу 
наркотичних засобів. У 1936 р. в Женеві була укладена Конвенція  
про боротьбу з незаконним обігом небезпечних лікарських засобів. 
Усі три конвенції  мали позитивні наслідки -  згідно з ними: (а) 
світове виробництво наркотиків було обмежено до обсягу, що 
задовольняє наукові ії медичні потреби; (б) введено систему 
контролю дозволів на імпорт і експорт наркотиків; (в) обгрунтовано 
встановлення суворих заходів у сфері незаконного обігу наркотиків [4].

Після Другої  світової війни була створена Організації  
Об'єднаних Націй (далі -  ООІГ). Протоколи ООМ передбачали 
національний і м іжнародний контроль за обігом деяких  
синтетичних лікарських засобів, що викликають звикання, крім 
наркотиків рослинного походження,  які контролювались в 
.попередні десятиліття (1948 р. і 1953 p.). 'Гелер право, на експорт  
опію надавалося обмеженому списку держав .

У 1940 -  1950 роках була, вже сформована  міжнародна  
система контролю над наркотиками, яка потребувала істотного 
відновлення. Було утворено М іж народний комітет із контролю над
наркотиками (далі  - МККН).  Отже, механізм м іжнародного
контролю був спрощений Із створенням М ККН, який згодом став 
здійснювати контроль і над психотропними речовинами та 
прекурсорами.

На сьогоднішній день підписано 13 різних м іж народних  
конвенцій і протоколів, які регулюють обіг наркотиків.  Три основні 
з них ~ Єдина Конвенція 1961 р. [5], Конвенція 1971 р [6|.  і 
Конвенція 1988 р. [7], які визначають “світовий порядок” в цій 
області, що дозволяє  говорити про глобальний режим контролю 
над наркотиками. Гак. згідно зі ст. 2 Єдиної  Конвенції  1961 р. 
заходам контролю підлягають наркотичні засоби в залежності  від 
того списку, в який вони включені (Список 1, Список II, С писок  Ш 
або Список IV). Згідно зі ст. 21 Єдиної  Конвенції  1961 р. загальній 
кількості кожного наркотичного засобу, виготовленого і ввезеного 
будь-якою країною або територією протягом будь-якого року, не 
повинна перевищувати суми кількостей: (а) спож итих для
медичних і наукових, цілей; (б) використаних для виготовлення 
інших, наркотичних засобів, препаратів, включених до Списку 111, і 
речовин, на які не поширюється  Єдина Конвенція 1961 р; (в) 
вивезених засобів; ( і ) доданих до складських запасів з метою



доведення таких до дозволенного  рівня; (д) та придбаних для 
спеціальних цілей. У ст, 29 Єдиної  Конвенції  196Î р. встановлено, 
що виготовлення наркотичних засобів здійснюється за ліцензіями.

Отже,  процес становлення конвенційних норм у сфері 
контролю за наркотиками можна розділити на етапи: перший -  з 
1909 -  1939 роки -  є встановлення м іжнародного контролю над 
наркотиками; другий -  з 1940 -  1960 роки -  це сформована 
міжнародна  система контролю над наркотиками, що потребувала 
істотного відновлення; третій -  з 1961 р по теперішній час ~ це 
сучасна система міжнародного  контролю над наркотиками.
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Оскільки кредитно-банківська  система України мас життєво 
важливе значення для економіки країни, нона с об'єктом постійного
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