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ПРОБЛеМА ЗАХИСтУ  
ПРАв нАРкОЗАЛеЖнИХ ОСіБ в УкРАЇні

Б. В. Кіндюк
У статті розглянуто положення Конституції, які, за даними громадських організацій, 

найбільш часто порушуються працівниками правоохоронних органів.  
З метою удосконалення діючого законодавства з захисту прав наркозалежних осіб 

запропоновано внести доповнення до КК України 2001 р., Закону України  
«Про попереднє ув’язнення» та деяких підзаконних нормативно-правових актів.
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THE PROBLEM OF PROTECTING  
THE RIGHTS OF DRUG ADDICTS IN UKRAINE

В. V. Kindyuk
The article deals with the provisions of the Constitution, which,  

according to public organizations, are most frequently violated by law enforcement officials.  
In order to improve the current legislation on the protection of the rights of drug addicts,  
it is proposed to amend the Criminal Code of 2001, the Law on Preliminary Imprisonment  

and some by-laws.
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