
არსებული საჭიროებები და 
რეფორმის მიმართულებები

საქართველოს ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმა



ნარკოტიკის მოხმარების სისხლის სამართლის წესით 
დასჯადობა

ნარკოტიკული დანაშაულისთვის არსებული სანქციების 
სიმკაცრე/ნარკოტიკული საშუალებების ოდენობების 
განუსაზღვრელობა

იძულებითი ნარკოლოგიური შემოწმების პროცედურა

ნარკოტიკის მომხმარებელთა უფლებების შეზღუდვა
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პრევენცია

მკურნალობა/რეაბილიტაცია

ზიანის შემცირება

უკანონო ბრუნვის შეზღუდვა
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პრევენცია

• ნარკოტიკზე მოთხოვნის ზრდა; 
• ნარკოტიკის მიწოდების ზრდა; 
• ნარკოტიკის მომხმარებელთა ასაკის გაახალგაზრდავება

ნარკოტიკის მომხმარებელთა მკურნალობა/რეაბილიტაცია
• სერვისების გეოგრაფიული არეალი და შინაარსი;
• ბარიერები ბენეფიციართა ჩართულობისთვის

ნარკოტიკის მოხმარებით გამოწვეული ზიანი
• კუსტარული ნარკოტიკული საშუალებების გავრცელება; 
• ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებები;
• ბარიერები ზიანის შემცირების პროგრამებისთვის

ნარკოტიკის გავრცელება საზოგადოებაში
• ბრძოლა კონკრეტული ნარკოტიკიწინააღმდეგ
• აქცენტის გაკეთება მომხმარებელზე
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რეფორმის ძირითადი მიმართულებები

ნარკოტიკის მოხმარების დეკრიმინალიზაცია

ნარკოტიკული დანაშაულისთვის სანქციების შემსუბუქება და 
ნარკოტიკული საშუალებების ოდენობების სამართლიანი 

განსაზღვრა

იძულებითი ნარკოლოგიური შემოწმების პროცედურების გამართვა

ნარკოტიკულ დანაშაულში მსჯავრდებულ პირთა უფლებრივი 
მდგომარეობის გაუმჯობესება
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ნარკოტიკის განმეორებით მოხმარების 
სისხლისსამართლებრივი წესით დასჯადობის 
გაუქმება

ნარკოტიკის მოხმარების დეფინიციის დაზუსტება
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ნარკოტიკული დანაშაული

1 გრამზე მეტი ოდენობით "ჰეროინის" 
ფლობა - 8-დან 20 წლამდე, ან უვადო

1 გრამზე მეტი ოდენობით 
"დეზომორფინის“ ფლობა - 8-დან 20 
წლამდე, ან უვადო პატიმრობა

0.12 გრამზე მეტი ოდენობით 
"ბუპრენორფინის" ფლობა - 8-დან 20 
წლამდე, ან უვადო პატიმრობა

1 გრამზე მეტი ოდენობით "მეთადონის" 
ფლობა - 8-დან 20 წლამდე, ან უვადო 
პატიმრობა

0.5 გრამზე მეტი ოდენობით "კანაფის 
ფისის" ფლობა - 5-დან 8 წლამდე 
პატიმრობა

სხვა ტიპის დანაშაულები

განზრახ მკვლელობა - 7-დან 15 წლამდე 
პატიმრობა

ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება 
- 3-დან 6 წლამდე პატიმრობა

გაუპატიურება - 6-დან 8 წლამდე 
პატიმრობა

ტრეფიკინგი - 7-დან 12 წლამდე 
პატიმრობა

მძევლად ხელში ჩაგდება, აგრეთვე 
წამება - 7-დან 10 წლამდე პატიმრობა

ყაჩაღობა - 5-დან 7 წლამდე პატიმრობა
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პრინციპი პირადი მოხმარების ლიმიტი

„დოზების“ მიხედვით ესტონეთი (10 დოზა); სლოვაკეთი (3-10 დოზა); 
ნორვეგია (1-2 დოზა)

დღიური მოხმარებისთვის 
საჭირო ოდენობა

პორტუგალია (10 დღის მარაგი)
ესპანეთი (5 დღის მარაგი)
ბელგია (1 დღის მარაგი)

ფასები არალეგალურ 
ბაზარზე

ირლანდია, სლოვაკეთი

ოდენობები არ არის 
კანონმდებლობაში

საფრანგეთი, ლუქსემბურგი, ბრიტანეთი
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იძულებითი ნარკოლოგიური შემოწმება

შემოწმებაზე გადაყვანის საფუძვლები

ნარკოტესტირების პროცედურა და 
მეთოდოლოგია

შემოწმებაზე უარის თქმის 
სამართლებრივი შედეგები
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• „ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ 
საქართველოს კანონის გაუქმება
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მადლობა ყურადღებისთვის!


