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აბსტრაქტი 

სამაგისტრო ნაშრომის მიზანი ეროვნული ნარკოპოლიტიკის შესწავლა და მასთან 

მიმართებით საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების განხილვა იყო, რა 

როლი აქვს  საკონსტიტუციო მართლმსაჯულებას ქვეყნის ნარკოპოლიტიკის 

ლიბერალიზაციის პროცესში. 

ნაშრომში განხილულია, როგორც საქართველოში არსებული პრაქტიკა 

ნარკოდანაშაულის წინააღმეგ, ასევე გვხვდება შედარება სხვადასხვა ქვეყნების 

ნარკოპილიტიკასა თუ საერთაშორისო კონვეციებთან.  

ნაშრომი მოიცავს მჯელობას, თუ რა საერთაშორისო ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული ვალდებულებები აკისრია ქვეყანას ნარკოპოლიტიკის კურსის 

განსაზღრისას. 

ეროვნული ნარკოპოლიტიკის ძირეული ანალიზის გარეშე რთული იქნებოდა 

განგვესაზღვრა რა გავლენა მოახდინა ბოლო დროინდელმა საკონსტიტუციო 

გადაწყვეტილებებმა, რომელთაც დიდი წვლილი მიუძღვით ქვეყნის 

ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის პროცესში. 

ნაშრომში მოთხრობილია მარიხუანას ბოტანიკური აგებულება , მისი გავლენა 

ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ასევე მოგითხრობთ, მარიხუანის   სამართლებრივი 

განმარტებებზე საერთაშორისო საკანონმდებლო სივრცეში. 

საკონსტიტუციო გადაწყვეტილებების განხილვის დროს ყურადღება 

გამახვილებულია ძირეულ საკითხებზე, თუ რა განმარტებებს აკეთებს ქვეყნის 

მთავარი მართლმსაჯულების ორგანო ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით. 

საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებებში იკითხება მნიშვნელოვანი 

ჩანაწერებით, რომელთა გათვალისწინებით იქმნება ახალი საკანონმდებლო სივრცე. 

ძირითადი თემატური საძიებო სიტყვები: ნარკოპოლიტიკა, მარიხუანა, ადამიანის 

თავისუფლება. 
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Abstract 

The purpose of MA Thesis is to develop deeper knowledge in terms of the national drug policy, 

to discuss the corresponding decision of the Constitutional Court and the role of the 

Constitutional justice in the liberalization process of drug policy of the country. 

Thesis covers the issues such as the Georgian experience in terms of drug crimes,  comparison 

of drug policies of various countries and the international conventions.  A thesis discusses 

whether which international agreement obligations apply and affect the determination of the 

drug policy of the country. Without core analysis of the national drug policy, it would be 

difficult to clarify the influences of the recent constitutional decisions, having huge part in 

drug policy liberalization process of the  country. 

A thesis describes botanical structure of the marijuana, its effects on human health. We also 

give examples about legal explanations of marijuana through the international legislative 

framework. 

While discussing the constitutional decisions, we focus on the core issues, underlining the 

explanations of the principal justice authority of the country, in terms of human rights. 

There are found important notes through the decisions of the Constitutional Court, based on 

which the new legislative space is being created. Key words: drug policy, marijuana, human 

freedom. 

 

 

 

 

 

 

 


