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ნარკოტიკულ დანშაულებთან მიმართებით არსებული სასჯელები და მათი შესაბამისობა

ადამიანის ძირითად უფლებებთან და თავისუფლებებთან.

თავდაპირველად გაანალიზებულია ნაკროტიკული დანაშაულების ზოგადი მიმოხილვა და

თავისებურებები, რა ნაწილშიც ძირითადი აქცენტი საერთაშორისო დონეზე ნარკოტიკული

დანაშაულების ჩამოყალიებას, აღიარებასა თუ ამგვარი დანაშაულებების ძირითად

მახასიათებლებს ეხება.

თემის შემდგომი თავი დეტალურად განიხილავს ნარკოდანაშაულთა მოწესრიგებას

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში, კონკრეტულ დანაშაულებრივ

შემადგენლობებს და იმ გამოწვევებს, რაც კანონმდებლობაში არსებობს შეუსაბამო,

არაპროპორციული სასჯელებისა თუ არათანმიმდევრული მოწესრიგებების ნაწილში.

თემაში აგრეთვე გაანალიზებულია ნარკოდანაშაულებთან დაკავშირებული სხვა

საკანონმდებლო აქტები და ის საკითხები, რასაც კონკრეტული კანონები აწესრიგებს.

თემის ფარგლებში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ნარკოდანაშაულებთან

დაკავშირებულ სასჯელის ზომებს და საქართველოს საკოსნტიტუციო სასამართლოს

პრაქტიკის მომოხილვას ერთგვარი ლიბერალიზაციის ჭრილში. ამ თავში ასევე

დეტალურადაა განხილული ნარკოპოლიტიკის გამოწვევები და დღემდე არსებული

პრობლემატური საკითხები.

ნაშრომის ბოლოს მოცემულია შედარებითი მიმოხილვა და დასკვნითი ნაწილი, სადაც

შეჯამებულია ეროვნულ მოწესრიგებაში არსებული პრობლემატური საკითხები და

ჩამოყალიბებულია ავტორისეული ხედვები თუ რეკომენდაციები.

Abstract

This article examines the concept of drug-related crimes, national legislation

and international treaties regulating it, existing penalties for drug-related

crimes and their compliance with fundamental human rights and freedoms.
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Initially, a general overview and features of criminal o�enses are analyzed, in

which the main emphasis is on the classification, recognition or main

characteristics of drug-related crimes at the international level.

The next chapter of the topic discusses in detail the regulation of drug-related

crimes in the Criminal Code of Georgia, the specific composition of the crime

and the problems existing in the legislation in terms of inappropriate,

disproportionate punishments or inconsistent provisions.

The topic also analyzes other legislative acts related to drug-related crimes

and issues regulated by specific laws.

Within the framework of the topic, special attention is paid to penalties related

to drug-related crimes and a review of the practice of the Constitutional Court

of Georgia in the context of a kind of liberalization. This chapter also discusses

drug policy issues and current problematic issues.

At the end of the work, a comparative review and the final part are given,

where the problematic issues of national regulation are summarized and the

author's opinions and recommendations are formulated.

შესავალი
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ფსიქოტროპულ ნივთიერებებს სხვადასხვა რიტუალის ჩატარების, სამედიცინო

დანიშნულებისა თუ პირადი სიამოვნების მიზნით. დედამიწის ზურგზე ფაქტობრივად არ
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