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ABSTRACT 

Prospectives of Implementation of Drug Courts Institution  in Georgia 

Thesis actuality.  Georgias as a developing country faces social and legal 

challenges. Among them is the development of effective drug policy, creation of a 

correct and effective approach and institution, which on the on hand will be directed 

towards social development of the country and on the other hand we will have a 

legally established system compatible with local and international legislation, norms 

and conventions. Nowadays, Georgia is facing this challenge and we are in the time 

when the government should strictly state its position towards drug policy. Thus 

creating all necessary legislative and institutional frameworks for the arrangement, 

establishment, management, control and enforcement of the system. Today, Georgia 

is facing this kind of challenge and we are in a time when the state must strictly define 

its own position regarding drug policy, and accordingly create all the necessary 

legislative, institutional bases and foundations for the organization, formation, 

management, control and enforcement of the system. As of today, the essence of the 

issue is unclear, there is no unified approach for its systematization both at the 

institutional and legislative levels, which in turn causes problems in the practice 

accepted by international standards, the current practice in Georgia is less oriented to 

the protection of the best human rights and interests and its subsequent socialization. 

The aim of the Thesis research. To evaluate current policy, analyze the best 

international experience in this direction and determine the need to implement drug 

courts. Therefore, we need to examine all necessary aspects of this system, including: 

existing legislative base, also to determine necessary resources, terms and activities for 

effective implementation of drug courts institution. 

Thesis research subject. To determine specific activities for implementation 

drug courts and to demonstrate international experience in compliance with our 

coutry’s environment. In the light of the various crises and constraints created by the 

coronavirus pandemic in the world, the paper will discuss the adaptation of the work 

process of drug courts to new realities and regulations. Also, to conduct the survey to 

understand and get professional assessment of professionals. 

The scientific novelty of the Thesis. As mentioned above, nowadays is the time 

when Georgia makes the decision to state its drug policy, Consequently, research 

paper not only meets and responds to the modern demand and challenges, but also 

can play its important role in the development and management of drug policy and 

effective mechanism of drug courts. 

The research paper will talk about the international practice of the Institute of 

Drug Courts, where attention will be focused especially on the practice of the United 

States, their organizational and institutional arrangement and operations. It should be 
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noted that, along with the practice of other developed countries, the experience and 

practice of the United States of America with regard to drug courts is advanced, both 

in terms of content and chronologically. There should be discussed perspectives of 

introduction of drug courts in Georgia, which is an important part of the mentioned 

study. For this, both financial, non-financial, as well as infrastructural and logistical 

aspects, which are necessary for the organized and organizational effective work of 

the institute, are analyzed. In the same paper, scientific methods of organization 

analysis, such as SWOT and PESTEL analysis, are presented. These methods allow us 

to assess strengths and weaknesses, opportunities and threats, as well as political, 

economic, social, technological, environmental and legal issues, risks that should be 

analyzed in advance and minimized for prevention. 

It is obligatory for the government to formulate a clear plan for the regulation 

of drug policy in the country, including crime prevention, crime prevention, 

rehabilitation and resocialization of drug-using citizens. In the end, all of this will 

have a positive impact on society, will reduce drug-related crimes, and therefore the 

rights of each citizen will be protected, and all of this is a solid foundation and 

guarantee of recognition of all members of society, their social status, role and 

appreciation by the state. Real results underlie the institution of drug courts. 

ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალურობა. საქართველო, როგორც განვითარებადი ქვეყანა 

მრავალი სოციალური და სამართლებრივი გამოწვევის წინაშე დგას. მათ 

შორისაა ქვეყნის ეფექტიანი ნარკოპოლიტიკის შემუშავება, სწორი და 

ეფექტიანი მიდგომის შექმნა, რომელიც ერთის მხრივ, მიმართული იქნება 

ქვეყნის სოციალურად სწორად განვითარებისაკენ, მეორეს მხრივ კი, სახეზე 

გვექნება ინსტიტუციურად და სამართლებრივად გამართული სისტემა, 

რომელიც შესაბამისობაში იქნება ადგილობრივ და საერთაშორისო 

კანონმდებლობასთან, საერთაშორისოდ აღიარებულ ნორმებთან და 

კონვენციებთან. დღესდღეობით, საქართველო სწორედ ამ გამოწვევის წინაშე 

დგას და ვიმყოფებით იმ დროში, როდესაც ნარკო პოლიტიკის მიმართ 

სახელმწიფომ მკაცრად უნდა დააფიქსიროს საკუთარი პოზიცია, შესაბამისად 

შექმნას ყველა საჭირო საკანონმდებლო, ინსტიტუციონალური ბაზა და 

საფუძველი სისტემის მოწყობის, ჩამოყალიბების, მართვის, კონტროლისა და 

აღსრულებისათვის.  
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დღეს არსებული მდგომარეობით საკითხის არსი არის ბუნდოვანი, მისი 

სისტემატიზაციისათვის არ არსებობს ერთიანი მიდგომა როგორც 

ინსტიტუციურ, ასევე საკანონმდებლო დონეზე, რაც თავის მხრივ იწვევს 

პრობლემებს საერთაშორისო სტანდარტებით მიღებულ პრაქტიკაში, 

საქართველოში არსებული დღევანდელი პრაქტიკა ნაკლებად არის 

ორინტირებული ადამიანის საუკეთესო უფლებების, ინტერესების დაცვასა და 

მის შემდგომ სოციალიზაციაზე. 

კვლევის სიახლე. უნდა აღინიშნოს, რომ ნარკოტიკული 

სასამართლოების ინსტიტუტის შესახებ სამეცნიერო სამუშევრები ფართოდ 

გავრცელებული არ არის, ეს ფაქტორი თავის მხრივ განპირობებულია თავად 

ამ სისტემის ახალი ისტორიით. ამასთან, საქართველოს რეალობაში 

სადოქტორო ნამუშევარი ამ მიმართულებით დღემდე არ მოიპოვება, რაც 

განამტკიცებს კველევის სიახლეს. აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული ნამუშევარი 

შესაძლებელია გახდეს სხვა სამეცნიერო მასალის კვლევის საფუძველი ან/და 

ლოგიკური გაგრძელება. 

ნაშრომის კვლევის მიზანია, ვიპოვოთ ის საშუალებები, რაც თავიდან 

აგვარიდებს ნარკოტიკებთან დაკავშირებულ თანხმლებ დანაშაულებებს, 

რითაც შესაძლებელი იქნება საზოგადოების მეტი დაცულობა. ასევე, 

შევაფასოთ ქვეყანაში არსებული პრაქტიკა, გავაანალიზოთ ამ მიმართულებით 

საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილება და განვსაზღვროთ ნარკოტიკული 

სასამართლოების ინსტიტუტის დანერგვის პერსპექტივები. თავის მხრივ, ამ 

სისტემის დანერგვისათვის შევისწავლოთ ყველა საჭირო ასპექტი: მათ შორის 

არსებული საკანონმდებლო ბაზა, მისი საერთაშორისო პრაქტიკასთან 

შესაბამისობაში მოყვანა, ასევე განვსაზღვროთ საჭირო რესურსები, ვადები და 

ღონისძიებები ნარკოტიკული სასამართლოების ეფექტიანი დანერგვისა და 

პროდუქტული ინსტიტუტის ჩამოყალიბებისთვის. 

ნაშრომის  კვლევის საგანია, ნარკოტიკული სასამართლოების მუშაობის 

პრაქტიკის ანალიზი, ასევე ამ ინსტიტუტის დანერგვისათვის კონკრეტული 

ღონისძიებების განსაზღვრა. საერთაშორისო გამოცდილების ჩვენი ქვეყნის 
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გარემოსთან შესაბამისობაში წარმოჩენა. მსოფლიოში კორონავირუსის 

პანდემიის შედეგად შექმნილი სხვადასხვა კრიზისისა და შეზღუდვების 

ფონზე, ნაშრომში განხილული იქნება ნარკოტიკული სასამარლოების 

მუშაობის პროცესის ადაპტაცია ახალ რეალობასა და რეგულაციებთნ. ასევე, 

კვლევის ჩატარება, რომლის მიზანია დაადგინოს საჯარო მმართველობის 

ინსტიტუტის პროფესიული შეფასება ნარკოტიკული საქმეების გადაწყვეტის 

დღევანდელი პრაქტიკის მიმართ, ასევე მათი დამოკიდებულება 

ნარკოტიკული სასამართლოების ინსტიტუტის დანერგვის საჭიროების და 

პერსპექტივების შესახებ. 

კვლევის მეთოდები. აღნიშნული ნაშრომის ფარგლებში გამოყენებულია 

მეცნიერული კვლევის რამდენიმე მეთოდი, მათ შორის აღსანიშნავია 

რაოდენობრივი კვლევა, თვისობრივი კვლევა, დედუქციის და ანალიზი. ასევე 

პირისპირი და ჩაღრმავებული კვლევის მეთოდები. 

როგორც ზევით აღვნიშნეთ, დღეს საქართველოში აქტიურად 

მიმდინარეობს სამუშაოები, ქვეყნის ნარკოპოლიტიკის განსაზღვრის თაობაზე. 

შესაბამისად, აღნიშნული ნაშრომი პასუხობს არამარტო თანამედროვე 

მოთხოვნებს, არამედ შეუძლია ითამაშოს საკუთარი მნიშვნელოვანი რგოლი 

ქვეყანაში ნარკოპოლიტიკის და ნარკოტიკული საქმეების ეფექტიანი 

მექანიზმის შემუშავებაში, მართვასა და კონტროლში.  

ნაშრომის თეორიული მნიშვნელობა. როგორც აღვნიშნეთ 

ნარკოტიკული სასამართლოების ინსტიტუტი წარმოადგენს შედარებით ახალ 

ორგანიზმს, რომლის შესახებ კვლევები, სამეცნიერო ნამუშევრები ფართოდ არ 

მოიპოვება. ნაშრომში გაანალიზებულია აღნიშნული ინსტიტუტის შესახებ 

არსებული თითქმის ყველა წიგნი, მონოგრაფია, კვლევა თუ სამეცნიერო 

ლიტერატურა, რაც თავის მხრივ მნიშვნელოვანი მონაპოვარია. ასევე 

აღნიშნული სადისერტაციო ნაშრომი შესაძლებელია საფუძვლად დაედოს 

სხვა კვლევებს, შემდგომში კი შესაძლებელია მისი განვითარებაც. 

ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა. აღნიშნულ ნაშრომში ზოგადად 

განხილულია წარმატებული ქვეყნების პრაქტიკა, ამერიკის შეერთებული 
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შტატების მაგალითი კი ამ მიმართულებით წამყვანია. იქედან გამომდინარე, 

რომ ნაშრომის ერთი თავი დათმობილია ინსტიტუტის დანერგვის 

საკითხებზე, ნიშანდობლივია, რომ დისერტაციას აქვს არამხოლოდ 

თეორიული, არამედ პრაქტიკული დატვირთვაც. 

ნაშრომში საუბარი შეეხება ნარკოტიკული სასამართლოების 

ინსტიტუტის საერთაშორისო პრაქტიკას, სადაც ყურადღება განსაკუთრებით 

გამახვილდება აშშ-ის ნარკოტიკულ სასამართლოებზე, მათ ორგანიზაციულ 

და ინსტიტუციურ მოწყობაზე და ოპერაციებზე. მესამე თავში 

შემოთავაზებული იქნება ნარკოტიკული სასამართლოების დანერგვის 

პერსპექტივები საქართველოში. და ბოლოს, ნაშრომი, ჩატარებული კვლევის 

საფუძველზე ასკვნის, რაოდენ დიდი შედეგების მომტანი შეიძლება იყოს 

ნარკოტიკული სასამართლოების ინსტიტუტის დანერგვა საქართველოში და 

რამდენად შეუწყობს აღნიშნული ხელს, ნარკოტიკების მომხმარებლების 

საზოგადოებაში სრულფასოვან ინტეგრაციას. ნაშრომის მეოთხე თავში 

განხილულია კორონავირუსის გავლენა და გამოწვევები პანდემიის პირობებში 

ნარკოტიკული სასამართლოების ფუნქციონირებაზე. 

ნაშრომის სტრუქტურა 

რეზიუმე 

შესავალი 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

თავი 1. ნარკოტიკული საქმეების გადაწყვეტის პრაქტიკა საქართველოში  

1.1. ნარკოტიკული საქმეების არსებული საკანონმდებლო ბაზა საქართველოში და 

სტატისტიკა 

თავი 2. ნარკოტიკული სასამართლოების ინსტიტუტის საერთაშორისო 

პრაქტიკა 

2.1. ნარკოტიკული სასამართლოების საერთაშორისო პრაქტიკა 

განვითარებულ და განვითარებად ქვენებში 

2.2. ნარკოტიკული სასამართლოები ამერიკის შეერთებულ შტატებში

 პირველი ნარკოტიკული მკურნალობის სასამართლო: ფლორიდა  
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2.3. ნარკოტიკული სასამართლოების მუშაობის პროცესი 

2.4. ნარკოტიკული სასამართლოს ორგანიზაცია და ოპერაციები 

2.5. ნარკოტიკული სასამართლოების დაფინანსების საშუალებები 

2.6. დოკუმენტაცია ნარკოტიკულ სასამართლოებში 

თავი 3. ნარკოტიკული სასამართლოების ინსტიტუტის დანერგვა 

საქართველოში 

3.1. ნარკოტიკული სასამართლოების დანერგვის პერსპექტივები 

3.2. კვლევა - ნარკოპოლიტიკა და ნარკოტიკული სასამართლოების 

პერსპექტივები და მოლოდინები  

თავი 4. კორონავირუსის გავლენა საერთაშორისო ინსტიტუტებსა და 

ნარკოტიკულ სასამართლოების ფუნქციონირებაზე 

4.1 საერთაშორისო ეკონომიკური ინსტიტუტების როლი პანდემიის 

მართვის პროცესში 

4.2. ნარკოტიკული სასამართლოების მუშაობის პროცესი და გამოწვევები 

Covid19-ის პირობებში 

დასკვნა 

გამოყენებული ლიტერატურა 

დანართი 1 

ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

ნაშრომის შესავალში მიმოხილულია თემის ძირითადი 

მიმართულებები. მოცემულია შესაბამისი არგუმენტები თემის აქტუალობის 

შესახებ, ჩამოყალიბებულია კვლევის მიზანი, ამოცანები, კვლევის საგანი და 

ობიექტი, სიახლე, მისი თეორიულ-პრაქტიკული მნიშვნელობა და სხვა. 

ლიტერატურის მიმოხილვა მოიცავს იმ მონოგრაფიების, სამეცნიერო თუ 

საინფორმაციო სტატიების, საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზ-

აციების ანგარიშების, რეკომენდაციების თუ ღია ინტერნეტ სივრცეში 

განთავსებული ფაქტობრივი მასალის ანალიზს, რომლებიც გამოყენებული 

იქნა სადისერტაციო თემაზე მუშაობის პროცესში. აღსანიშნავია, რომ საკვლევი 

თემა თავისი შინაარსით და ქრონოლოგიით წარმოადგენს ახალ სისტემას, 
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შესაბამისად მეცნიერული მასალა ამ მიმართულებით ფართოდ არ არის 

გავრცელებული. 

ნაშრომის პირველ თავში განხილულია ნარკოტიკული საქმეების 

გადაწყვეტის პრაქტიკა საქართველოშინარკოტიკული საქმეების არსებული 

საკანონმდებლო ბაზა საქართველოში და სტატისტიკა - საქართველოს 

უახლოეს ისტორიაში, ნარკოტიკების მოხმარება უფრო მეტად განიხილებოდა, 

როგორც კანონდარღვევა და შედეგად სისხლის სამართლის კოდექსით 

გათვალისწინებული ქმედება, ვიდრე ჯანმრთელობის დაცვის პრობლემა. 

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მონაცემებზე დაყრდნობით, 

ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარებისათვის ყველაზე მეტი პირი 

მსჯავრდებულია 2014 წელს - 4003 პირი, რომელთაგან 24,3%-ის შემთხვევაში 

სასჯელის ზომად გამოყენებულ იქნა თავისუფლების აღკვეთა, 52% - 

პირობითი მსჯავრი, ხოლო 20.1%-ის შემთხვევაში ჯარიმა. ასევე, აღსანიშნავია 

ის ფაქტიც, რომ 2009 წლიდან 2012 წლამდე ნარკოტიკული საშუალებების 

მოხმარებისათვის მსჯავრდებულთა კლებადი ტენდენცია დაფიქსირდა. 2012 

წელს მოხმარებისთვის მსჯავრდებულთა რაოდენობამ 861 პირი შეადგინა. 

ამავე სტატისტიკიდან იკვეთება, რომ 2013 და 2014 წლებში ნარკოპოლიტიკა 

საქართველოში კვლავ გამკაცრდა და 2009 წლის ნიშნულს დაუბრუნდა, 

კერძოდ აღნიშნული დანაშაულისათვის მსჯავრდებულთა რაოდენობამ 2014 

წელს 4003 პირი შეადგინა, რაც დაახლოებით 4-ჯერ აღემატება 2012 წლის 

მონაცემებს.  

მეორე თავში განხილულია ნარკოტიკული სასამართლოების 

ინსტიტუტის საერთაშორისო პრაქტიკა განვითარებულ და განვითარებად 

ქვენებში ნარკოტიკული სასამართლოების ცნებას და პრაქტიკას მსოფლიო 

სხვადასხვა ქვეყნებში ვხვდებით. მათ შორისაა განვითარებადი ქვეყნები, 

რომლებიც გამოირჩევიან საკუთარი სოციალური, ეკონომიკური, 

სამართლებრივი, ეკოლოგიური სისტემების განვითარების მაღალი ხარისხით. 

აღნიშნული ქვეყნებია: 

ავსტრალია, კანადა, ახალი ზელანდია, დიდი ბრიტანეთი, ამერიკის 
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შეერთებული შტატები. 

ნარკოტიკული სასამართლოების პირველი პრეცედენტი და საუკეთესო 

პრაქტიკა სწორედ ამერიკის შეერთებულ შტატებს უკავშირდება. შესაბამისდ, 

აღნიშნული სისტემის ანალიზი არის ამ ნაშრომის მთავარი შესწავლის ობიექტი, 

როგორც მოწინავე საერთაშორისო პრაქტიკა. ამჟამად, ამერიკის შეერთებულ 

შტატებში დაგეგმვისა და ექსპლოატაციის პროცესშია დაახლოებით 1700-მდე 

„პრობლემაზე ორიენტირებული სასამართლო“. აღნიშნული სპეციალიზებული, 

ალტერნატიული სასამართლოები ქმნიან დანაშაულებრივ და სოციალურ 

პოლიტიკას. ეს სასამართლოები, ცნობილია, როგორც პრობლემაზე ორიენტირებული 

სასამართლოები, ისინი იზიარებენ ერთ საერთო პრინციპს: „სასამართლო 

ძალაუფლების გამოყენების აუცილებლობის დადასტურებას მკურნალობის 

სხვადასხვა პროგრამებში დარწმუნების მიზნით“. 

პრობლემაზე ორიენტირებული სასამართლოები, წარმოადგენს 

ინსტიტუტს, რომელიც ემსახურება სასამართლოს მიერ სოციალურ-

სამართლებრივი ან საჯარო პოლიტიკის პრობლემების გადაჭრის მიზანს. ამ 

„ალტერნატიულმა" სასამართლოებმა აღმოაჩინეს, რომ არსებული სოციალურ-

სამართლებრივი ინსტიტუტები სავარაუდოდ არაადეკვატურია ან/და ვერ 

პასუხობენ თანამედროვე გამოწვევებს. პრობლემაზე ორიენტირებული 

სასამართლოები, მიმართულია არასრულწლოვანთა დანაშაულის, 

ნარკომანიის, ოჯახური ძალადობის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის  სისხლის 

სამართლის საქმეებზე. თითოეულ ამ კონტექსტში, მკურნალობა წარმოადგენს 

სტანდარტული სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის 

ალტერნატივას. მკურნალობის აქცენტი ნიშნავს იმას, რომ ეს სასამართლოები 

დიდწილად ემყარება სოციალურ და სამედიცინო მეცნიერებას, რომელიც 

განსაზღვრავს დიაგნოზს, პროგნოზს, მკურნალობას და ავადმყოფობის ან 

დაავადების განკურნებას. 

ნეიტრალური არბიტრის როლიდან მოსამართლეების გამოსვლით, 

პრობლემაზე ორიენტირებული სასამართლოები განსხვავდებიან 

ტრადიციული სასამართლოებისგან, რომლებიც, სავარაუდოდ, 

განსაზღვრავენ სასამართლოს არსებულ ბუნებას.  
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თემის ძირითადი ნაწილი ეთმობა ნარკოტიკული სასამართლოების 

მუშაობის პროცესის შესწავლას და ანალიზს. თითოეულმა იურისდიქციამ 

საკუთარი კონკრეტული პროცედურები და წესები შექმნა, ამიტომ არ არსებობს  

ნარკოტიკული სასამართლოს ერთიანი მოდელი. მაგალითად, ნარკოტიკული 

სასამართლოების უმეტესობა მოითხოვს ბრალდებულის განცხადებას 

ადრეულ ეტაპზე, მის „ნებაყოფლობით“ დასტურს ახალ სისტემაში შესვლაზე. 

ზოგიერთი სისტემა, ბრალდებულს აძლევს უფლებას მიიღოს პროგრამაში 

მონაწილეობა დანაშაულის აღიარების გარეშე. 

პრობლემაზე ორიენტირებული სასამართლოები,  მნიშვნელოვნად 

განსხვავდებიან შერჩევის კრიტერიუმებსა და დაშვებადობის შეზღუდვებში. 

ნარკოტიკული მკურნალობის სასამართლოების უმეტესობა ბრალდებულის 

დისკვალიფიკაციას ახდენს ძალადობრივი დანაშაულის ბრალდებით, მაშინაც 

კი, როდესაც ამ დანაშაულის ჩადენა ნარკოტიკებთან არის დაკავშირებული.  

მას შემდეგ, რაც ბრალდებული გაივლის იურიდიულ საკვალიფიკაციო 

ეტაპს, მან უნდა დააკმაყოფილოს პირველადი კლინიკური შეფასება 

მკურნალობის მომწოდებლის მიერ. კლინიკური შერჩევის კრიტერიუმების 

გავლის შემდეგ, ბრალდებულმა უნდა შეიტანოს საპროცესო განაცხადი, 

როგორც წესი, სავარაუდოდ მძიმე დანაშაულისთვის და, როგორც წესი, 

ადრეულ სტადიაზე. ადრეული საპროცესო შეთანხმება არის კრიტიკული 

კომპონენტი ნარკოტიკულ სასამართლო მოდელებში. დაპატიმრების ნაცვლად 

მკურნალობის პროცესში ჩართულობა ხელს შეუწყობს მკურნალობის 

პროცესის სწრაფ განვითარებას, რადგან ხაზს უსვამს ნარკოტიკულ 

მოქმედებასა და ამ ქცევის შედეგებს შორის მიზეზ-შედეგობრივ კავშირს. თუ 

ბრალდებული წარმატებით ასრულებს მკურნალობის პროგრამას, 

სასამართლო გაანადგურებს საბრალდებო განაჩენს. თუ მოპასუხე ვერ 

ახერხებს მკურნალობის პროცესის დასრულებას, აღსრულებაში მიეცემა 

თავდაპირველი განაჩენი, ხოლო ბრალდებული უმეტეს შემთხვევაში 

პატიმრობაში რჩება ხანგრძლივი ვადით. 

ნაშრომში ყურადღება გამახვილებულია ნარკოტიკული 
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სასამართლოების ორგანიზებასა და ოპერაციებზე, რაც დეტალურადაა 

შესწავლილი. ნარკოტიკული სასამართლოები წარმოადგენს გუნდურ 

ძალისხმევას, რომლის ფარგლებშიც სხვადასხვა ორგანიზაცია მუშაობს 

იმისათვის, რომ კლიენტმა მიაღწიოს გამოჯანრთელებას, შეამციროს 

დინაშაულებრივი ქცევა, დარჩეს სისხლის სამართლის სისტემის მიღმა, 

გახდეს საზოგადოების პროდუქტული წევრი. ნარკოტიკული სასამართლოს 

ორგანიზება ძირითადი პროგრამის ქვაკუთხედია. ასევე, ნარკოტიკული 

სასამართლოს კონცეფცია მოქნილია იმდენად, რომ შეუძლია ადაპტირება 

ნებისმიერი მოწყობის ინსტიტუციასა და იურისდიქციასთან, პრინციპები 

ჩამოყალიბებულია ისე, რომ მუშაობს ეფექტიანად და არ საჭიროებს თავიდან 

გამოგონებას. ნარკოტიკული სასამართლოს ორგანიზაცია შედგება შემდეგი 

სტუქტურებისაგან: მოსამართლეები, კომიტეტები - კომიტეტები ზოგადად 

ყალიბდება და იყოფა ფორმირების და ოპერაციების კომიტეტებად, საქმის 

მენეჯერები და პროგრამის მენეჯერი; მკურნალობის მიმწოდებლის 

წარმომადგენლები, ნარკოტიკული შემოწმების პროვაიდერის 

წარმომადგენელი, პროკურორი, სახალხო დამცველი, დაცვის ასოციაცის სხვა 

წარმომადგენელი, ნარკოტიკული სასამართლოს კურსდამთვარებული 

წევრები, საზოგადოების დაინტერესებული წევრები. 

 ნარკოტიკულ სასამართლოს ყოველდღიურ ოპერირებას უწევს 

პროგრამის კოორდინატორი, თუ დანაკლისია, მაშინ მოსამართლე და 

ოპერირების კომიტეტი. პროგრამის ოპერირება იწყება კლიენტის 

დაპატიმრების დღიდანვე. პროცესის სტრუქტურის ელემენტებია: 

დაპატიმრება, ბრალის წარდგენა, პრობაციის ინტერვიუ, გასამართლება, 

მკურნალობის მომწოდებლების დანიშვნა. 

ნარკოტიკული სასამართლო პროცესს აქვს 3 ელემენტი: მკურნალობა, 

ზედამხედველობა, კოორდინაცია. შედგება სამი ფაზისა და 

რეაბილიტაციისაგან. 

 ბოლო ეტაპს წარმოადგენს - დასრულება: გამოსაშვები საღამოს 

ცერემონია მესამე ფაზის ბოლოს ტარდება. მას ესწრება მოსამართლე 
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მანდატურებთან ერთად, ასევე სასამართლოს სხვა წარმომადგენლები, 

ადგილობრივი პოლიტიკოსები და სასამართლო, სამედიცინო, კანონის 

უზრუნველყოფის ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ასევე შესაძლებელია 

მოწვეული იყოს პოპულარული პერსონები. 

 პროგრამის ნაწილი ეთმობა პრეზენტაციას, რომელიც გვიჩვენებს 

კლიენტის დაპატიმრების და პროგრამის დასრულების ფოტოებს შორის 

კონტრასტს. ასევე წარმოდგენილია ვიდეოები, რომლებშიც კლიენტები 

საუბრობენ, გამოხატავენ შთაბეჭდილებებს, პატივისცემას მათ მიმართ, ვინც 

მხარი დაუჭირეს გამოჯანსაღების გზაზე. 

 გამოსაშვები საღამო კლიენტებს უქმნის შექების განცდას და გამოხატავს 

კონცეფციას, რომ შეძლეს რთული ამოცანის დასრულება. 

რეაბილიტაცია 

 რა თქმა უნდა როგორც ნებისმიერი ინსტიტუტის, ნარკოტიკული 

სასამართლოს საქმიანობა საჭიროებს ფინანსურ უზრუნველყოფას, შემდეგი 

მიმართულებებით: სასამართლოს საქმიანობა, პრობაციის დეპარტამენტის 

ოპერაციები, მკურნალობა, სტომატოლოგიური მკურნალობა, 

კონსულტაციები;, განათლება, ნარკოლოგიური შემოწმება, კლიენტის 

ტრენინგი, ტატუს მოშორება, კვლევა, სხვადასხვა საჭიროება, როგორიცაა 

კვება, საჩუქრები და ჯილდოები კურსდამთავრებულთა გამოსაშვები 

საღამოსათვის. 

დაფინანსების წყაროებია: ზოგადი და სპეციალური შემოსავლების 

ფონდები, უწყებათაშორისი თანამშრომლობა, არასამთავრობო 

ორგანიზაციები, სათემო მომსახურების და საქველმოქმედო ორგანიზაციები, 

გრანტები, ფონდების მოძიება, დაზღვევა, კლიენტის მიერ გადახდილი 

გადასახადი. 

 ნაშრომის შემდეგ თავში მოცემულია ნარკოტიკული სასამართლოების 

ინსტიტუტის დანერგვის პერსპექტივები საქათველოში. 

საქართველოს მიდგომა ნარკოპოლიტიკის მიმართულებით კვლავ 

რჩება ერთ-ერთი მკაცრი რეგიონში. პერიოდულად კეთდება განცხადებები 
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სახელმწიფოს ოფიციალური პირებისგან, ღიად გაცხადებული 

დეკრიმინალიზაციის შესახებ საზოგადოებისათვის მიცემული დაპირებების 

მიუხედავად, აღნიშნული კვლავ რჩება სენსიტიურ საკითხად და მის გარშემო 

მრავალი აზრთა სხვადასხვაობა არსებობს. მეტიც, საკონსტიტუციო 

სასამართლოს მიდგომაც ამ საკითხთან დაკავშირებით 2015 წლიდან 

მოყოლებული საკმაოდ ლიბერალურია და ბოლო წლებში მივიღეთ ისეთი 

სურათი, როდესაც, რაც უნდა გასაკვირი იყოს საკონსტიტუციო სასამართლო 

მოგვევლინა ქვეყანაში ნარკოტიკულ დანაშაულთან მიმართებით, სისხლის 

სამართლის პოლიტიკის განმსაზღვრელად ამასთან, სისტემის ერთდროული 

და ძირეული ცვლილება შეუძლებელია და ბევრ რისკთანაა დაკავშირებული. 

ამიტომ ნარკოტიკული სასამართლოების დასანერგად აუცილებელია 

სტრატეგიული გეგმის შემუშავება, რომელშიც გაწერილი იქნება პროცესები, 

პროცედურები, ღონისძიებები, ვადები და ყველა საჭირო ასპექტი, რომელიც 

საჭიროა სისტემის ეფექტიანი დანერგვისათვის.  

როგორც ვხედავთ, ნარკოტიკული სასამართლოების საერთაშორისო 

გამოცდილება კარგი მაგალითი შეიძლება იყოს ჩვენი ქვეყნისათვის, თუმცა 

ნათელია ისიც, რომ პირდაპირი გადმოტანა წარმატებული ვერ იქნება. 

გასათვალსიწინებელია ადგილობრივი გარემოს ფაქტორები, როგორიცაა 

სოციალური, სამართლებრივი, ეკონომიკური და სხვა. 

მოცემულ თემაზე მუშაობამ აჩვენა, რომ ნარკოტიკული 

სასამართლოების საქართველოში დანერგვისათვის აუცილებელია შემდეგი 

ფუნდამენტური და სტრატეგიული გადაწყვეტილებებისა და საკითხების 

მოგვარება. შეგვიძლია მათი პუნქტებად ჩამოყალიბება: 

1. საკანონმდებლო ბაზის ცვლილება 

ერთ-ერთი პირველი ღონისძიება, რაც აუცილებელია ნარკოტიკული 

სასამართლოების დასანერგად არის კანონმდებლობის ცვლილება, შესაბამისი 

კანონითა და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით. საკანონმდებლო 

მოწესრიგება საფუძველი იქნება სისტემის გამართულად 

ფუნქციონირებისათვის და რა თქმა უნდა ოპერირების პროცესში, 
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აღსრულებისა და კონტროლისათვის. 

2. მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის უზრუნველოფა 

            ნარკოტიკული სასამართლოების ფუნქციონირებისათვის კიდევ ერთ 

ფუნდამენტურ საკითხს წარმოადგენს შესაბამისი ინფრასტრუქტურის 

მოწყობა. აუცილებელი იქნება სახელმწიფომ უზრუნველყოს შესაბამისი 

სტანდარტებით მოწყობილი სამკურნალო დაწესებულებების მოწყობა და 

მათი აღჭურვა საჭირო ინვენტარითა და ტექნიკით. 

3. ადამიანური რესურსების გადამზადება 

შეგვიძლია ერთმნიშვნელოვანად ვთქვათ, რომ ნარკოტიკული 

სასამართლოების ორგანიზებაში, ფუნქციონირებასა და მართვაში 

გადამწყვეტია კვალიფიციური ადამიანური რესურსების ჩართულობა. მათ 

შორის: 

• მოსამართლეები; 

• ადვოკატები; 

• ოფიცრები; 

• სამედიცინო პროვაიდერები. 

პირველ რიგში საჭირო გახდება ადამიანური რესურსების მოძიება და 

შერჩევა, შემდეგ მათი გადამზადება სპეციფიკური ცოდნის მისაღებად, რაც 

აუცილებელია ნარკომომხმარებლებთან ურთიერთობისათვის, 

კვალიფიციური გადაწყვეტილებების მისაღებად. პერსონალის ჩართულობა 

გადამწყვეტია ბენეფიციარების გამოჯანმრთელების პროცესში, სწორედ 

კვალიციური ადამიანური რესურსები იქნება გარანტი აღნიშნული შედეგის 

მაქსიმიზაციაში. 

4. საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება 

იმისათვის, რომ საზოგადოებაში არ დამკვირდრეს არასწორი 

შეხედულება და თავიდან ავირიდოთ ნარკოტიკული სასამართლოების 

შესახებ ინფორმაციის ინტერპრეტაცია, აუცილებელი გახდება საინფორმაციო 

კამპანიის დაგეგმვა და ჩატარება. მათ შორის მედიასაშუალებებში, ვიზიტები 

მთელი საქართველოს მასშტაბით რეგიონებში, საინფორმაციო ბუკლეტების 
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გავრცელება. სწორი საინფორმაციო კამპანია აგვარიდებს და შეამცირებს 

მოსალოდნელ პოტენციურ რისკებს რათა საზოგადოებამ სწორად გაიგოს 

სიტემის არსი და მისი მოსალოდნელი შედეგები. 

5. ფინანსური რესურსების გამოყოფა 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ნარკოტიკული სასამართლოების დანერგვა 

მოითხოვს რიგი ღონისძიებების გატარებას: ადამიანური რესურსების 

მოზიდვა და განვითარება, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის, 

ინფრასტრუქტურის მოწყობას და ა.შ. შესაბამისად, საჭირო გახდება 

ფინანსური სახსრების გამოყოფა, რაც თავის მხრივ სხვადასხვა გზით 

შეიძლება შეივსოს და დაბალანსდეს შემდეგი წყაროებით: 

• საბიუჯეტო სახსრები; 

• საერთაშორისო გრანტები; 

• საერთაშორისო ფონდები; 

• დაზღვევა; 

• სპეციალური ფონდების დაარსება; 

• კლიენტის (ბენეფიციარის) მიერ გადახდილი საფასური. 

ნარკოტიკული სასამართლოების საქართველოში დანერგვაზე 

საუბრისას,  აუცილებელია ყურადღება გავამახვილოთ და ვისაუბროთ 

დანერგვის ვადების შესახებ. აღნიშნულ პარაგრაფში უკვე რამდენჯერმე 

აღვინიშნეთ დანერგვის საჭირო ღონისძიებების შესახებ, ამასთან, იქედან 

გამომდინარე, რომ საკითხი თავისი სპეციფიკურობით  გამოირჩევა და 

აუცილებელია რიგი რეფორმების გატარება, მოსამზადებელი სამუშაოების 

ჩატარება, საჭირო გახდება აღნიშნული ღონისძიებების გაკეთება პარალელურ 

და თანმიმდევრულ რეჟიმში. ჩვენი ვარაუდით, ნარკოტიკული 

სასამართლოებისათვის გონივრული ვადა იქნება საშუალო ან/და 

გრძელვადიანი პერიოდი 5 წელი და მეტი.  

აუცილებელია, ყურადღება გავამახვილოთ და დავაფიქსიროთ ჩვენი 

მოლოდინები, მოსალოდნელი შედეგების შესახებ. მოლოდინები ემყარება 

ნაშრომის ფარგლებში საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებას, 
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უცხოენოვან ლიტერატურას, ადგილობრივ გარემოს და საჯარო 

მმართველობის სპეციალისტებს შორის ჩატარებულ გამოკითხვას.  

სისტემის დანერგვას ექნება შემდეგი მოსალოდნელი შედეგები: 

• შემცირდება სიცოცხლისათვის საშიში დაავადებების (აივ ინფექცია, B-

ე, C-ე ჰეპატიტების, ტუბერკულოზის) გავრცელება და ახალი 

შემთხვევების რიცხვი, როგორც ზოგადად საზოგადოებაში ისე 

სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში; 

• შემცირდება არამარტო ნარკოტიკული დანაშაულის, არამედ მასთან 

დაკავშირებული სხვა გავრცელებული დანაშაულების რიცხვი 

(ქურდობა, ძარცვა, ყაჩაღობა, კორუფცია და ა.შ.);  

• შემცირდება პატიმართა და მსჯავრდებულთა რაოდენობა; 

• გაუმჯობესდება საქართველოს რეიტინგი ადამიანის უფლებების 

დაცვის თვალსაზრისით, საზოგადოებრივი უსაფრთხოება და 

სამართალდამცავთა ეფექტიანობა;  

• გაუმჯობესდება ნარკოტიკებზე დამოკიდებული, ნარკოტიკების 

მომხმარებლების, მათი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობის 

მდგომარეობა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვა;  

• და ერთ-ერთი მთავარი შედეგი და მიზანი - გაუმჯობესდება 

ნარკოტიკებზე დამოკიდებული და ნარკოტიკების მომხმარებელი 

ადამიანების შესაძლებლობა საზოგადოებაში სოციალიზაციისა და 

რეინტეგრაციის თვალსაზრისით. 

ორგანიზაციის ანალიზის ერთ-ერთი გავრცელებული მეცნიერული 

მეთოდია SWOT ანალიზი. შესაბამისად გადავწყვიტეთ აღნიშნული ანალიზის 

ჩატარება. საინტერესო იქნება ამ სისტემის მიხედვით შევაფასოთ 

ნარკოტიკული სასამართლოების ინსტიტუტის დანერგვის S – strengths 

(ძლიერი მხარეები); W – weakness (სუსტი მხარეები); O – opportunities 

(შესაძლებლობები); T – threates (საფრთხეები). 

SWOT-ანალიზის ჩატარებისას განიხილება ორგანიზაციის ძლიერი და 

სუსტი მხარეები, ასევე ის შესაძლებლობები და საშიშროებები, რომლებიც 
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ორგანიზაციის წინაშე დგას. SWOT-ანალიზის ჩატარება მოითხოვს 

ორგანიზაციის სუსტი და ძლიერი მხარეების, ასევე მისი რეალური გარემოს 

ანალიზს.  

S – strengths (ძლიერი მხარეები): ნარკოტიკული სასამართლოების 

ინსტიტუტის დანერგვის ძლიერი მხარეებიდან აუცილებლად უნდა 

აღინიშნის მისი საერთაშორისო საერთაშორისო გამოცდილება და პრაქტიკა, 

რომელიც კარგი საფუძველია სწორი იმპლემენტაციისათვის. აქვე 

აუცილებლად უნდა განვიხილოთ მისი სოციალური ეფექტი, სადამსჯელო 

ღონისძიებების საპირისპიროდ, ჯანდაცვის ეფექტი, დანაშაულების 

შემცირება და მისი პრევენცია. 

W – weakness (სუსტი მხარეები): ნარკოტიკული სასამართლოების 

დანერგვის მთავარი სისუსტე მისი ადგილობრივი გამოცდილების არ 

არსებობაა, ასევე შესაბამისი ინფრასტრუქტურის არ არსებობა, როგორც 

ინსტიტუციურ ასევე ლოგისტიკურ დონეებზე. ასევე კონკრეტული 

სპეციალიზაციის ადამიანური რესურსების არამხოლოდ ნაკლებობა, არამედ 

ამ ეტაპზე გარკვეული მიმართულებებით შრომის ბაზარზე სპეციალისტების 

დეფიციტი. 

O – opportunities (შესაძლებლობები): აღნიშნული ინსტიტუტის მთავარი 

შესაძლებლობაა ნარკოტიკული დანაშაულის დეკრიმინალიზაცია და 

სოციალური დონის გაუმჯობესება, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების 

მხარდაჭერის მოპოვება, ადამიანის უფლებების, საზოგადოებრივი 

უსაფრთხოების დაცვის გაუმჯობესება. 

T – threates (საფრთხეები): მთავარი საფრთხეები, რაც დანერგვის პროცესს 

შეიძლება მოყვეს არის საზოგადოების სწორი ინფორმირებულობის 

დანაკლისი, შესაბამისი ადამიანური რესურსების მოძიების რისკი, ფინანსური 

რესურსების დამატებითი გამოყოფის საჭიროება. 

SWOT ანალიზი შემდეგნაირად წარმოდგება: 

S – strengths (ძლიერი მხარეები) 

• საერთაშორისო საერთაშორისო 

გამოცდილება და პრაქტიკა 

• სოციალური ეფექტი 

W – weakness (სუსტი მხარეები) 

• ადგილობრივი გამოცდილების არ 

არსებობაა 

• ინსტიტუციური და ლოგისტიკური 
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• ჯანდაცვის ეფექტი 

• დანაშაულების შემცირება და მისი 

პრევენცია 

ინფრასტრუქტურის არ არსებობა 

• სპეციფიკური ადამიანური 

რესურსების დეფიციტი 

ადგილობრივ შრომის ბაზარზ 

O – opportunities (შესაძლებლობები) 

• ნარკოტიკული დანაშაულის 

დეკრიმინალიზაცია 

• სოციალური დონის გაუმჯობესება, 

• საერთაშორისო დონორი 

ორგანიზაციების მხარდაჭერის 

მოპოვება 

• ადამიანის უფლებების, 

საზოგადოებრივი უსაფრთხოების 

დაცვის გაუმჯობესება 

T – threates (საფრთხეები) 

• საზოგადოების ინფორმირებულობა 

• შესაბამისი ადამიანური 

რესურსების მოძიების რისკი 

• ფინანსური რესურსების 

დამატებითი გამოყოფის საჭიროება 

 

 

ორგანიზაციის ანალიზის მორიგ გავრცელებულ მეცნიერულ მეთოდს 

წარმოადგენს PESTEL პესტელ ანალიზი. იგი წარმოადგენს ანალიტიკურ 

ინსტრუმენტს, რომელიც გამოიყენება სტრატეგიულ გარემოში ცვლილებების 

ძირითადი მამოძრავებლის დასადგენად და სტრატეგიული 

გადაწყვეტილების მიღების მხარდასაჭერად. PESTEL მოიცავს: Political P-

პოლიტიკურ, Economic E-ეკონომიკურ, Social S-სოციალურ, Technological T - 

ტექნოლოგიურ, Ecological E-ეკოლოგიურ და Legal L- სამართლებრივ 

ფაქტორებს. ეს ინსტრუმენტი საშუალებას გაძლევთ შეაფასოთ როგორც 

არსებული გარემო, ასევე შესაძლო ცვლილებები.  

ამ ტერმინზე თავდაპირველი მითითება თარიღდება ფრენსის 

აგილარის წიგნში "კორპორატიული გარემოს შესწავლა", რომელიც გამოიცა 

1967 წელს, სადაც დაინერგა ETPS (ეკონომიკური, ტექნიკური, პოლიტიკური 

და სოციალური) ანალიზი. ამ წიგნის შემდეგ გაკეთდა სამუშაო, რომელმაც 

შეცვალა თეორია და დაარქვა STEP: ”სტრატეგიული ტენდენციების შეფასების 

პროცესი”. ეს შეიცვალა და მოგვიანებით გახდა ცნობილი, როგორც STEPE 

ანალიზი, რომელიც შეიცავდა PESTEL– ის ყველა ფაქტორს, გარდა 

იურიდიულისა. 1980-იანი წლების დასაწყისში შეიქმნა აბრევიატურა PESTEL, 

გარდა ისეთი ვარიანტებისა, როგორიცაა STEEPLE, რომელიც ამატებს ეთიკურ 

ფაქტორს, STEEPLED, რომელიც ამატებს საგანმანათლებლო და 
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დემოგრაფიულ ფაქტორს, ან PESTLIED, რომელიც ამატებს საერთაშორისო და 

დემოგრაფიულ ფაქტორს. 

ნარკოტიკული სასამართლოების დანერგვის პოლიტიკური გარემოს 

ანალიზისას ყურადღება უნდა გავამახვილოთ, რომ აღნიშნული ინსტიტუტის 

საერთაშორისო პრაქტიკით პოლიტიკური რისკები არ არსებობს და 

პოლიტიკური კონსესუსის მიღწევა შესაძლებელია, რადგან ყველას 

ინტერესია, რომ მოხდეს ნარკოტიკული დანაშაულის სწორი პოლიტიკის 

გატარება. 

ეკონომიკური გარემოს ფაქტორებიდან აღნიშნული ინსტიტუტის 

დანერგვის ფინანსური უზრუნველყოფაა საყურადღებო. აუცილებელი 

გახდება ცენტრალური საბიუჯეტო რესურსების გამოყოფა, ამასთან 

საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციებიდან დამატებითი რესურსების 

მოზიდვა. ამ ამოცანების მიღწევა კი სწორი მიდგომით ნაკლებადაა 

რისკისშემცველი. 

ნარკოტიკული სასამართლოები ყველა უფრო სენსიტიურია 

სოციალური ფაქტორების მიმართ, საუბარია მის დადებით დინამიკაზე. ეს 

სისტემა სწორედ თითოეული ინდივიდის, სოციალური და ჯანდაცვითი 

ეფექტის გაუმჯობესებაზეა ორიენტირებული. ნარკოტიკული 

სასამართლოების კონცეფცია სწორ სოციალურ უზურნველყოფაზე, 

მხარდაჭერასა და პრევენციაზე დაფუძნებული, რაც ადამიანის უფლებების 

დაცვის დონის გაუმჯობესებასაც უზრუნველყოფს. 

ნარკოტიკული სასამართლოების დანერგვა არ მოითხოვს 

განსაკუთრებით კომპლექსურ და რთულ ტექნოლოგიურ გადაწყვეტებს. 

ტექნოლოგიების ერაში კი ამ რისკების პრევენცია სრულიად შესაძლებელია. 

აუცილებელი იქნება პერსონალური მონაცემების დაცვის უზრუნველსაყოფად 

დაცული სისტემების შემუშავება, რისი პრაქტიკაც უკვე არსებობს. 

ასევე აღსანიშნავია ამ ინსტიტუტის დადებითი ეკოლოგიური 

ეფექტებიც, იგი აუცილებლად დადებითი დინამიკით აისახება ეკოლოგიური 

გარემოს გაუმჯობესებაზე, რასაც უკვე არსებული საერთაშორისო, 



21 

წარმატებული ქვეყნების გამოცდილება და პრაქტიკაში დანერგვა აჩვენებს. 

ყველაზე უფრო დიდი სამუშაო სამართლებრივი გარემოს 

მიმართულებითაა ჩასატარებელი, საჭიროა საკანონდებლო დონეზე 

ჩართულობა, დანერგვის, აღსრულების, კოორდინაციის და მონიტორინგის 

სისტემების საკანონმდებლო ჩარჩოებში მოქცევა. ამის შემდეგ კი უკვე 

აღმასრულებელ დონეზე შესაბამისი სამართლებრივი რეგულირება. ასევე 

აღსანიშნავია, რომ კონრეტული სამართელრივი გარემოს გაუმჯობესების 

მაგალითები იქნება სახეზე, როგორიცაა: ნარკოტიკული და მასთან 

დაკავშირებული დანაშაულებების შემცირება, პატიმართა რაოდენობის 

კლება, ადამიანის უფლებების დაცვა. 

ნარკოტიკული სასამართლოების დანერგვის აუცილებლობის და 

პერსპექტივების შესახებ, პოზიციების და მოსაზრებების შესაჯერებლად, 

გადავწყვიტეთ ჩაგვეტარებინა კვლევა. კვლევის მიზანი იყო  დაედგინა 

საჯარო მმართველობის სპეციალისტების პროფესიული შეფასება 

ნარკოტიკული საქმეების გადაწყვეტის დღევანდელი პრაქტიკის მიმართ, 

ასევე მათი დამოკიდებულება ნარკოტიკული სასამართლოების დანერგვის 

საჭიროების, პერსპექტივების შესახებ და რა თქმა უნდა მათი 

დამოკიდებულება ქვეყნის ნარკოპოლიტიკის მიმართ. 

 კვლევა ჩატარდა ელექტრონული ფორმით. რესპონდენტებს 

გადაეგზავნათ წვდომის ბმული. ელექტრონული სისტემის არჩევა რამდენიმე 

კრიტერიუმით გადავწყვიტეთ: სანდოობა, მონაცემების სიზუსტე, პასუხების 

დუბლირების გამორიცხვა, შევსების მოსახერხებელი ფორმა. ამასთან, 

აღნიშნული სისტემა იძლევა ანალიზის და მონაცემების ერთმანეთთან 

შედარების შესაძლებლობას, რაც კვლევის შედეგების მისაღწევად 

მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს. 

განსაკუთრებით აღსანიშნავია გამოკითხვის შედეგად მიღებული 

პაუსუხები შემდეგ კითხვაზე - თქვენი აზრით რა სოციალური და 

სამართლებრივი შედეგები დადგება ნარკოტიკული სასამართლოების 

დანერგვით?  
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გაგვიზიარეთ თქვენი მოლოდინი და შეფასება. 

აღნიშნული კითხვით, რესპონდენტებს ვთხოვეთ გაეზიარებინათ საკუთარი 

მოლოდინი და შეფასებები. პასუხები ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა. კვლევის 

ანგარიშში წარმოგიდგენთ რამდენიმე მათგანს: 

➢ სამართლიანობის შეგრძნება საზოგადოებაში და ამ პრობლემის მეტად 

ეფექტიანად და ჯანსაღად მოგვარება; 

➢ სოციალური შედეგის მხრივ, ნარკოტიკული სასამართლოების 

დანერგვით შეიქმნება სპეციფიკური უწყება, რომელიც იქნება 

პასუხისმგებელი ამ საკითხებზე. შედეგი იქნება ბევრად უფრო 

ობიექტური; 

➢ მოხდება კვალიფიციური მოსამართლეების ჩამოყალიბება, რომლებსაც 

ექნებათ მხოლოდ და მხოლოდ კონკრეტულ, ანუ მხოლოდ მსგავსი 

ტიპის საქმეზე სამუშაო, რაც შედეგად გამოიღებს ბევრად ხარისხიან 

სასამართლო პრაკტიკას და შედეგს; 

➢ ნარკოტიკული სასამართლოების ცალკე ჩამოყალიბება ვერანაირ 

დადებით სამართლებრივ შედეგს ვერ მოიტანს. მიმაჩნია, რომ 

ნარკოდანაშაული არ მიეკუთვნება ისეთ დანაშაულთა კატეგორიას, 

რომელსაც სჭირდება სპეციალიზებული მოსამართლე და მისი 

განხილვა განსაკუთრებულ სირთულესთან არ არის დაკავშირებული. 

აღნიშნულის ცალკე ჩამოყალიბება გამოიწვევს ადამიანური და 

ეკონომიკური რესურსების "ჰაერში გაბნევას", შესაბამისად არ 

ვეთანხმები მსგავს კონცეფციას. "ნარკოპრობლემის" მოგვარება 

სასამართლოსთან არ არის დაკავშირებული, ამისათვის საჭიროა 

სახელმწიფო პოლიტიკისა და არსებული საკანონმდებლო ბაზის 

შეცვლა. 

➢ სამართლებრივ შედეგებს არ შეცვლის, ქვეყნის ფინანსური მხარე კი 

ნამდვილად დაზარალდება; 

➢ „ნარკოტიკული საშუალებების“ აქტის მიხედვით, ნარკოტიკული 

დანაშაულები სამ კატეგორიად იყოფა: მძიმე, ნაკლებად მძიმე და 
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მსუბუქი. იგი უნდა ისჯებოდეს ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით 

ვადით 6 თვემდე. ( თუ გავითვალისწინებთ ევროპულ გამოცდილებას 

აღნიშნულთან დაკავშირებით, 6თვე ოპტიმალური ვადაა). რაც შეეხება 

ნარკოტიკული სასამართლოების ცალკე ინსტიტუტად ჩამოყალიბებას, 

ვფიქრობ გარდატეხა იქნება დღევანდელ მართმსაჯულებაში, რადგანაც 

სპეციალიზირებული მიდგომა ამ საკითხებთან დაკავშირებით საჭირო 

და აუცილებელია. მაგ: მოსამართლეს შეუძლია თავისუფლების 

აღკვეთის ნაცვლად დანიშნოს პირობითი მსჯავრი, თუ საქმის 

გარემოებები ამის საშუალებას იძლევა - დღევანდელი კანონმდებლობა 

კი ამის საშუალებას არ იძლევა, მეტიც, პრაქტიკაში ჩვენ გვაქვს 

შემთხვევები, როდესაც ნარკოტიკული დანაშაულისთვის სასჯელის 

სახედ და ზომად მაქსიმალური სასჯელია გამოყენებული; 

➢ გარკვეული დროის შემდეგ შეიცვლება საზოგადოების 

დამოკიდებულება ნარკოტიკული საშუალებების მიმართ, (დადებითის 

მხრივ) რადგან ეს იქნება ცალკეული მექანიზმი, რომელიც 

თავისებურად მიუდგება ნარკოპოლიტიკას. ამ პროცესს დრო 

დაჭირდება, მაგრამ სამომავლოდ უკეთესობის გარანტი იქნება; 

➢ პირველ რიგში, უნდა აღინიშნოს რომ პრობლემა ძალიან სპეციფიკური 

და სენსიტიურია. აქედან გამომდინარე, ვთვლი, რომ საჭიროა 

აღნიშნულ საქმეებს იხილავდეს ცალკე ინსტიტუტი, სპეციალური 

კვალიფიკაციის მქონე იურისტები/მოსამართლეები და 

პროფესიონალები. ასევე, აუცილებელია, ქვეყანაში ნარკორეალიზ-

ატორებისა უმკაცრესი დასჯა, გატარდეს პოლიტიკა მათი რაოდენობის 

გონივრულ მინიმუმადე შესამცირებლად. ნარკოტიკული 

სასამართლოების პრაქტიკა დადებით გავლენას იქონიებს ქვეყნის 

სოციალურ გარემოზე, ხოლო სამართლებრივად აუცილებლად 

შემცირდება ამ ტიპის დანაშაულებებების რაოდენობა, ამასთან 

გამოძიების პროცესი და განაჩენი იქნება სწრაფი, ეფექტიანი და უფრო 

მეტად კვალიფიციური. 
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რომ შევაჯამოთ, ვხედავთ, რომ ნარკოტიკული სასამართლოების 

დანერგვის შესახებ სპეციალისტებში ერთიანი პოზიცია არ არის. არიან 

სისტემის მომხრეები და მოწინააღმდეგეები. აღნიშნული შედეგი 

მოსალოდნელი იყო, რადგან სიახლის მიმართ საზოგადეობაში და მათ შორის 

პროფესიონალთა შორისაც ყოველთვის არსებობს აზრთა სხვადასხვაობა. 

თუმცა, აშკარაა, რომ ნარკოტიკული სასამართლოების მომხრეთა რაოდენობა 

აღემატება მოწინაღმდეგეთა რიცხვს.  

დასკვნა 

საქართველოში წლების განმავლობაში მოქმედი ნარკოპოლიტიკის  

ანალიზი, ამასთან ერთად წარმოდგენილი საერთაშორისო გამოცდილება და 

პრაქტიკა ნარკოლოგიური სასამართლოს ინსტიტუტის კონცეფციისა და 

სისტემის შესახებ გვაძლევს საშუალებას დავასკვნათ, რომ საქართველოში 

არსებული კანონმდებლობა და პრაქტიკა ნარკოტიკების მომხმარებლების 

მიმართ არ არის ორიენტირებული ინდივიდების გამოჯანმრთელებაზე და 

ამცირებს მათი საზოგადოებაში რესოციალიზაციის პერსპექტივებს. ასევე, 

არსებული დღევანდელი პრაქტიკა ეწინააღმდეგება საქართველოს 

მოსახლეობის მოთხოვნებს და ინტერესებს, როგორც მოქმედ საქართველოს 

კანონმდებლობას, ასევე საერთაშორისო, კერძოდ იმ  ქვეყნების 

გამოცდილებას, რომლისკენაც საქართველო უკვე წლების განმავლობაში 

მიისწრაფვის.  

სისხლის სამართლის წესით ნარკოტიკების მომხმარებლების დასჯით 

არ მიიღწევა სასჯელის მიზანი: ნარკოტიკების მომხმარებლისათვის მაღალი 

საჯარიმო სანქციების დაკისრება, მისი კრიმინალიზაცია, სამოქალაქო 

უფლებების ჩამორთმევა, საზოგადოებისაგან გარიყვა არ არის 

სამართლიანობის აღდგენა, დანაშაულის პრევენცია და დამნაშავის 

რესოციალიზაცია. დაავადება ნარკოტიკების მომხმარებლის კრიმინალად 

ქცევით ვერ იკურნება. პირიქით ასეთი მიდგომით უფრო მეტი საფრთხე და 

ზიანი უბრუნდება საზოგადოებას.  

საქართველოს ნარკოპოლიტიკა მიმართული უნდა იყოს ნარკოტიკების 
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მომხმარებლების ჯანმრთელობის დაცვაზე და არა სადამსჯელო 

ღონისძიებებზე. მაშასადამე, ჩვენი აზრით, ქვყანაში აუცილებელია 

ნარკოტიკული სასამართლოების ინსტიტუტის დანერგვა და შემდეგი 

ღონისძიებების გატარება:  

1. პრევენციული პროგრამების დანერგვა;  

2. ადამიანური რესურსების გადამზადება; 

3. მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის და საჭირო ფინანსური რესურსების 

გამოყოფა. 

ამასთან, სისტემის დანერგვაში ვგულისმობთ მის ეფექტიან 

იმპლემენტაციას, განვითარებას და სრულყოფილ ინსტიტუციონალიზაციას. 

აღნიშნული სისტემის ფორმირების აუცილებლობას ადასტურებს 

საზოგადოების და სხვადასხვა დაინტერესებული მხარის დამოკიდებულება 

ნარკომომხმარებლებისათვის გამოჯანმრთელების პროგრამის აუცლებლობის 

შესახებ, ასევე მოცემულ თემაში კვლევა, სადაც გამოკითხულთა 

აბსოლუტური უმრავლესობა აფიქსირებს საკუთარ პოზიციას ნარკოტიკული 

სასამართლოების დანერგვის აუცილებლობისა და მიზანშეწონილობის 

შესახებ.  

 ნარკოტიკული სასამართლოების დანერგვა თავის მხრივ მოითხოვს 

კვალიფიციურ ადამიანურ რესურსებს, როგორც საჯარო მმართველობის 

სპეციალისტებს, ინსტიტუციონალისტებს, ასევე სამედიცინო პერსონალს. რა 

თქმა უნდა სახელმწიფოს მოუწევს ფინანსური სახსრების გამოყოფა, 

დამატებით კი საერთაშორისო ფინანსური დახმარების მობილიზაცია. 

 აუცილებელია სახელმწოფომ ჩამოაყალიბოს მკაფიო გეგმა ქვეყანაში 

ნარკოპოლიტიკის რეგულირებისათვის, მათ შორის დანაშაულის პრევენციის, 

დანაშაულის აღკვეთის, ნარკომომხმარებელი მოქალაქეების გამოჯანსაღების 

და რესოციალიზაციისათვის. საბოლოოდ კი ეს ყველაფერი დადებით 

გავლენას ჰპოვებს, რადგან ნარკოტიკული სასამართლოების მიდგომა სწორედ 

კონკრეტულ კაზუსზეა მორგებული, შესაბამისად დაცული იქნება 

თითოეული მოქალაქის უფლებები, მათთან იმუშავებენ პროფესიონალები, ეს 
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ყველაფერი კი კომპლექსურად არის მყარი საფუძველი და გარანტი 

საზოგადოების ყველა წევრის, მათი სოციალური სტატუსის, როლის 

აღიარების და სახელმწიფოს მხრიდან დაფასებაში, სწორედ ეს კონცეფცია და 

რეალური შედეგები უდევს საფუძვლად ნარკოტიკულ სასამართლოების 

ინსტიტუტს, რომელიც განამტკიცებს აღნიშნული სისტემის დანერგვის 

აუცილებლობასა და მიზანშეწონილობას და მის ეფექტიან ფუნქციონირებას 

პრაქტიკაში. 

 

ნაშრომის აპრობაცია 

 სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულების შესახებ დაცულ იქნა  სამი 

კოლოქვიუმი: 

I კოლოკვიუმი – ნარკოტიკული სასამართლოების სამუშაო პროცესი და   

ორგანიზაცია 

II კოლოკვიუმი – ნარკოტიკული სასამართლოების საერთაშორისო პრაქტიკა 

და მისი დანერგვის ის მოლოდინები საქართველოში 

III კოლოკვიუმი – ნარკოტიკული სასამართლოების არსი და მისი 

საქართველოს რეალობაში ფუნქციონირების მოლოდინები 

 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი შედეგები გამოქვეყნებულია შემდეგ 

პუბლიკაციებში: 

სტატიები:  

1. ნიკა კვერნაძე -  „ნარკოტიკული სასამართლოების საერთაშორისო 

პრაქტიკა და იმპლემენტაცია“, სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება 

და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)” No2(62) 2022, გვ. 73-79; 

2. ნიკა კვერნაძე, ოთარ ბაღათურია „ადამიანური რესურსების 

არაფინანსური მოტივაციის როლი საჯარო სამსახურში“, სამეცნიერო 

ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, 

პრაქტიკა)”) No2(62) 2022, გვ. 34-42; 

3. ნიკა კვერნაძე - „ნარკოტიკული სასამართლოების პრაქტიკა აშშ-ში, მისი 

დანერგვის პერსპექტივები და მოლოდინები საქართველოში“,  
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სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, 

თეორია, პრაქტიკა)” No 1(49) 2019, ტომი I I I, გვ. 182-189; 

 

კონფერენცია: 

1. ნიკა კვერნაძე - „საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების როლი 

გლობალური ფინანსური კრიზისის დაძლევასა და ქვეყნის ფინანსური 

ინსტიტუტების მდგრადობაში“, საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი XIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

„ხელისუფლება და საზოგადოება -2019“, ქ. თბილისი, 25 ოქტომბერი, 

2019 წელი. 


