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ნარკოპოლიტიკასთან 
დაკავშირებული 
სამართლებრივი საკითხები 



 კანონმდებლობასთან დაკავშირებული 
სამართლებრივი საკითხები; 

 სამართლებრივ პრაქტიკასთან დაკავშირებული 
საკითხები (კანონმდებლობაში მიღებული 
რეგულაციებიდან გამომდინარე); 

 სისხლის სამართლის პროცესის ჩარჩოებს გარეთ 
მდებარე სამართლებრივი საკითხები; 

 სამართლებრივი საკითხები რომლებიც ტიპიურია 
სისხლის სამართლის პროცესისათვის; 

 



სამართლებრივი საკითხები 
რომლებიც მნიშვნელოვანია 
სისხლის სამართლის 
პროცესის ჩარჩოებს გარეთ 



ნარკოდანაშაულებების შესახებ პოლიციის 
ინფორმირების ვალდებულება  

 

 მასწავლებლებისა და მსგავსი პროფესიების 

წარმომადგენლების ვალდებულება; 

 ექიმების ვალდებულება; 

 ბარების, დისკოთეკების, რესტორნების და მსგავსი 

დაწესებულებების  მფლობელების ვალდებულება.  



კონფიდენციალურობის უფლება 
არასრულწლოვნის შემთხვევაში  

 ნარკოლოგიური შემოწმება სკოლებში; 

 მოსწავლეების კონტროლის სხვა ფორმები; 

 ჩხრეკები და ამოღებები; 



ნემსების გაცვლის პროგრამების კანონიერება 

 რას მოითხოვენ საერთაშორისო 
კონვენციები? 

 მოხმარების წახალისების კრიმინალიზაცია; 

 ხელმისაწვდომობა ციხეებში; 



ჩანაცვლებითი მკურნალობის 
პროგრამების კანონიერება 

 რას მოითხოვენ საერთაშორისო კონვენციები? 
(ავკრძალოთ ასეთი მკურნალობა?) 

 პროგრამაში მონაწილეობის პირობები. 



სხვა სამართლებრივი საკითხები რომლებიც 
ჩანაცვლებით მკურნალობასთანაა 

დაკავშირებული 

• ადგილზე ადმინისტრირება თუ თან წაღება? 

 

• დიდი დოზების მიღება ხანგრძლივი პერიოდის 
განმავლობაში; 

 

• როგორ  გავაკონტროლოთ პირობების დაცვა (შარდის 
ტესტები); 
 

• წესებისა და პირობების დარღვევის შედეგები; 
 

• მეთადონის ხელმისაწვდომობა ციხეებში; 



სისხლის სამართლის 
პროცესის თვალსაზრისით 
მნიშვნელოვანი 
სამართლებრივი საკითხები 



საკონსტიტუციო საკითხები 

 აქვს კი ადამიანს უფლება გამოიყენოს ნარკოტიკი და 
შეცვალოს თავისი ცნობიერება? 

 როგორ დავიცვათ კონფიდენციალურობის უფლება? 

 ნარკოტიკების მოხმარების კრიმინალიზაციის გამართლება: 
ზიანის პრინციპი - საკუთარი თავისთვის ზიანის მიყენების 
კრიმინალიზაცია (მაგ. თვითმკვლელობა)? 

 გერმანიაში საკუთარი თავისთვის ზიანის მიყენების 
კრიმინალიზაციის აკრძალვა; 

 დაცული სიკეთე: ინდივიდუალური ჯანმრთელობა თუ 
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა? 

 ნიშნავს თუ არა ინდივიდუალური ჯანმრთელობა იმას რომ 
ინდივიდი თავის მოვალეობად თვლის: იყოს კარგ ფორმაში 
და იზრუნოს საკუთარ ჯანმრთელობაზე? 



საკონსტიტუციო საკითხები 

• დანაშაულებები რომლებიც შეიცავენ აბსტრაქტულ 
საფრთხეს დაცული სიკეთისადმი - რამდენად შორს 
შეიძლება წავიდეს კრიმინალიზაცია? 

• პროპორციულობის საკითხი: რა ტიპის ჩარევაა 
გამართლებული ნარკოტიკების მოხმარებისა და 
საკუთარი თავისთვის ზიანის მიყენების 
შემთხვევაში? - გერმანიის საკონსტიტუციო 
სასამართლოს 1994 წლის მასალებიდან; 



უარი სისხლის სამართლის 
პასუხისმგებლობაზე 

• დეპენალიზაცია თუ დეკრიმინალიზაცია? 
 

• რა არის უკეთესი? 
 

• რას ითვალისწინებს საერთაშორისო სამართლის მოთხოვნები: გაეროს  

     კონვენციები? 

 

• როგორ განვსაზღვროთ შემთხვევები რომლებიც იმსახურებენ  

     დეკრიმინალიზაციას ან დეპენალიზაციას? 

 

• მცირე რაოდენობა საკუთარი მოხმარებისთვის - როგორ განვსაზღვროთ იგი? 

 

 მივანდოთ ამის გადაწყვეტა პოლიციას/პროკურატურას/ სასამართლოს? 

 

 მცირე რაოდენობის რიცხობრივი განსაზღვრა (ცხრილები). 



უარი სისხლის სამართლის 
პასუხისმგებლობაზე 

• საკუთარი მოხმარების ცნება - რა მოხდება თუ 
ადამიანი ახდენს მცირე რაოდენობით ნარკოტიკების 
გავრცელებას (ზოგადი მდგომარეობა)? 
 

• რა უნდა ვუყოთ თვითონ ნივთიერებას? 

 



მკურნალობის ალტერნატივები 

• რა წინაპირობები არსებობს? 

 

• დანაშაულის სახეები - როგორ განვსაზღვროთ 
ისინი რათა მოხდეს სერიოზული დანაშაულებების 
გამორიცხვა? 
 

• მკურნალობის ხანგრძლივობა და 
სამართალწარმოების შეჩერება; 

 

• როგორ ვუმკურნალოთ “რეციდივისტებს”? 



მკურნალობის ალტერნატივები 

• როგორ დავიწყოთ მკურნალობა: ეჭვმიტანილის/ 
ბრალდებულის ინიციატივით თუ პროკურორის/ 
პოლიციის ინიციატივით? 

 

• ვინ უნდა მოიძებნოს სათანადო დაწესებულება: 
სისხლის სამართლის ორგანოებმა თუ 
ეჭვმიტანილმა? 

 

• სამკურნალო დაწესებულებებსა და სისხლის 
სამართლის ორგანოებს შორის თანამშრომლობის 
საკითხები - ნებაყოფლობითობა, ანგარიშის 
მომზადება მიღწეული პროგრესის შესახებ. 



მკურნალობის ალტერნატივები 

 როგორ მოვახდინოთ სისხლის სამართლის 
ორგანოების თანამშრომლების მოტივირება 
რათა მათ თანხმობა განაცხადონ 
ალტერნატივაზე - ეს ხშირად მათი 
პროფესიულ ინტერესებს ეწინააღმდეგება და 
პროცესს აჭიანურებს. 

 



საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებასთან 
დაკავშირებული საკითხები 

• ნარკოტიკების მოხმარების შედეგები 
ავტოტრანსპორტის მართვის უნარის კონტექსტში და 
ა.შ. 

 

• ფსიქოაქტიური ნივთიერებების არსებობის დადგენა 
სისხლში - პასუხისმგებლობის ბარიერი? 

 

• ნარკოტიკული დანაშაულისათვის გასამართლება და 
მართვის უფლების ჩამორთმევა ადმინისტრაციული 
სამართლის საფუძველზე. 



ციხეებთან დაკავშირებული საკითხები 

• პატიმართა უფლებები ნარკოტიკული 
დანაშაულისთვის  მსჯავრდებული პატიმრების 
შემთხვევაში; 

 

• საჭიროებენ თუ არა ნარკომომხმარებლები სათანადო 
მკურნალობას; 

 

• ისეთივე სტანდარტების მქონე მკურნალობის 
მიღების უფლება როგორი სტანდარტებიც ციხის 
გარეთ არსებობს. 
 



გმადლობთ 
ყურადღებისთვის! 
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