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აბსტრაქტი 

 

 წარმოდგენილი ნაშრომი ეძღვნება ნარკოპოლიტიკის გამოწვევებს 

საქართველოში. ძირითადი აქცენტი გამახვილებულია, ნარკოპოლიტიკურ 

ვარიაციებზე  და განსხვავებული პოლიტიკური მრწამსის მქონე სახელმწიფოთა 

ხედვაზე აღნიშნულ საკითხებთან მიმართებაში. ყურადღება გამახვილებულია 

ნარკონივთიერებების კლასიფიკაციაზე, ისტორიულ პროცესებზე და საქართველოს  

ნარკოპოლიტიკის გამოწვევებზე. 

 თემის აქტუალურობიდან გამომდინარე, აუცილებლობას წარმოადგენდა  

სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების სპიკერებთან, ადვოკატებთან, უშუალოდ 

ნარკომომხმარებლებთან, საზოგადოების რიგით წევრებთან ინტერვიუების ჩატარება 

მათი სუბიექტური მოსაზრებების დასაფიქსირებლად. საზოგადოებრივი აზრის 

შესწავლის მიზნით, ჩატარებულ იქნა  ინტერნეტ კვლევა, დამუშავებული კითხვარის 

მეშვეობით, შემდგომში წარმოდგენილი დანართში. ჩატარებული ინტერვიუთა და 

კვლევით გამოიკვეთა მოსაზრება, რომ საქართველოში ტარდება რეპრესიული 

ნარკოპოლიტიკა, რომელსაც სამართალდამცავი ორგანოები საზოგადოების წევრების 

მიმართ ზეწოლის იარაღად იყენებენ, დააფიქსირა  რესპოდენტების 76,6%. 

აღნიშნული ცხადყოფს რეფორმების განხორციელების აუცილებლობას, მოქმედი 

კანონმდებლობის გადახედვას და განახლებულ ჰუმანურ ჩარჩოებში მოთავსებას. 

ზემოხსენებულ მოსაზრებები გამყარებულია სახალხო დამცველის დასკვნებით, 

გამახვილებული რეპრესიულ ნარკოპოლიტიკაზე და აუცილებელ ცვლილებებზე, 

რაც თემას უფრო მეტად სენსიტიურს ხდის საზოგადოების ფართო მასებისთვის. 

სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან განხორციელებულმა რეპრესიულმა 

მეთოდებმა  საზოგადოება აიძულა, მოეხდინა ფართომაშტაბიანი, საპროტესტო 

აქციების ორგანიზება. ფატალური და ლეტალური შედეგის მაჩვენებელია ათასობით 

გაუბედურებული საზოგადოების რიგითი წევრები. ყოველივე ეს განპირობებულია 

არაჰუმანური, ხარვეზიანი კანონმდებლობის შედეგად, რასაც ადასტურებებს 

ქმედების შესაბამისი არაპროპორციული სასჯელებიც. ეჭვგარეშეა, განსხვავებული 
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შეხედულებების მქონე ფრაქციის წარმომადგენლების კონსესუსი ლიბერალურ 

ნარკოპოლიტიკაზეა, თუმცა ეს არასაკმარისია ადამიანის უფლებების დაცვის 

ასპექტში. 

 

 ძირითადი საძიებო სიტყვები: რეპრესიული ნარკოპოლიტიკად, 

წამალდამოკიდებული, ჰუმანური კანონმდებლობა, დეკრიმინალიზაციასა, 

ლიბერალიზაცია. 
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Abstract 

 The work is devoted to the challenges of the narco-politics in Georgia. The core accent 

is made on the narcopolitical variations and to the visions of the different states with regard 

of this issue. The attention is made on the classification of the narco substances, historical 

processes and to the challenges of the narco-politics in Georgia.  

 Following the topicality of the issue, the recording of interviews with speakers of the 

different political parties, lawyers, the narco users, as well as with the ordinal members of 

the society was inevitable, for the attesting of their views. With the aim to learn the views of 

the society, the internet research was carried out, through the processed questionnaire, then 

presented in the enclosure. Though the interview and research the following consideration 

was stressed, that repressive narco-politics is carried in Georgia, which is used by the law-

enforcing organs as a tool to establish the pressure over the society members. 76.6% of 

respondents stressed this. Noted makes clear that the implementation of reforms is essential, 

the existing bill must be reviewed and placed into the renewed, humane frames. Above-

mentioned ideas are firmed by the conclusions of the ombudsman, about the repressive 

narco-politics and necessary changes, which makes the issue even more sensitive for the 

broad masses of the society. 

 The repressive methods of the law-enforcing organs enforced the society to organize a 

large-scale protest actions. Fatal and lethal result is the thousands of ruined members of the 

society. All this is determined by the inhumane, defective legislation and this is approved by 

the disproportionate punishments, which are not relevant to the actions. Doubtless, there is a 

consensus with regard of the liberal narco-politics among the representatives of factions with 

different viewpoints, but this is not enough in the aspect of human rights defense.  

 Keywords: Repressive narco-politics, drug-addicted, humane legislation, 

decriminalization, liberalization. 

 

 


