
Cinayət qaydası üzrə hansı hallar cəzalandırılır  
(qeyri-məhbəs cəzası) 

  Marixuananı kiçik miqdarda almaq, saxlamaq, daşımaq 
və yaxud, göndərmək, əgər həmin əməli  edən şəxsə inzi-
bati cəza kəsilmişdisə və ya eyni cinayət üçün mühakimə 
edilmişdirsə; və 

  Kiçik miqdardan artıq və yaxud, böyük miqdardan az 
marixuananın (qurudulmuş: 5-dən 70 qramadək, yaş: 10-
dan 140 qramadək) qanunsuz şəkildə almaq, saxlamaq, 
daşımaq və ya göndərmək; – cərimə və ya cəmiyyət üçün 
faydalı bir işlə cəzalandırılır. 

Unutmayın: Məsuliyyətə cəlbetmə məsələsi yalnız 
marixuanadan istifadə etmək üzrə ləğv edilmişdir;

Unutmayın: azadlıqdan məhrum etmək qurudul-
muş (70 qramadək) və yaş (140 qramadək) mar-
ixuananın şəxsi istifadə məqsədilə almaq və sax-
lamaq üzrə ləğv edilmişdir.

Azadlıqdan məhrum etmək hansı hallarda nəzərdə tutulur?

  Böyük  (70 qramdan) və xüsusilə böyük miqdarda (500 
qramadək) qurudulmuş marixuana və yaş marixuana/
çətənənin (böyük miqdarda – 140 qramdan; xüsusilə 
böyük miqdarda – 1000 qramdan) alınması, saxlanılması, 
daşınması, göndərilməsi halda

  Çətənə bitkisini ya marixuananın istənilən miqdarda qa-
nunsuz şəkildə satılması

  151 qram üzrə daha çox miqdarda çətənə bitkisini qanunsuz 
şəkildə səpilməsi, yetişdirilməsi və kultivasiyası halında

Unutmayın: azadlıqdan məhrum edilmə yalnız 
narkotik vasitə – çətənə bitkisinin 151 qramadək 
şəxsi istifadə məqsədləri üçün qanunsuz şəkildə 
səpmək və ya yetişdirmək üzrə ləğv edilmidşir:

Cəza ölçüsü kimi – “Altıdan on iki ilədək” azadlıqdan 
məhrum etmək yalnız 266 qramadək şəxsi istifadə 
üçün nəzərdə tutulan çətənə bitkisini qanunsuz səp-
mək və yetişdirmək üzrə ləğv edilmişdir.   

Narkotiklərlə 
bağlı mövcud 

Qanunvericilik 
çərçivəsi haqqında 

nəyi bilməliyik? 

İnformasiya xarakterli broşür "Sosial Ədalət Mərkəzi" tərəfindən,  Açıq cəmiyyət 
fondlarının dəstəklədiyi  "Gürcüstanda humanist narkosiyasət və hüquqmühafizəçi 

sisteminin dəstəyi" layihəsi çərçivəsində hazırlanmışdır. 



Narkosiyasət sahəsində, son illərdə, Konstitusiya Məhkəmə-
si tərəfindən alınan qərarlar əsasında, liberal yanaşmaları 
tətbiq etmək məqsədilə bir çox Qanunvericilik dəyişiklikləri 
həyata keçirilmişdir. Dəyişikliklər, o cümlədən, marixua-
nadan istifadə etməyin tənzimlənməsinə də şamil olundu.  
Lakin, təəssüflər olsun ki, cəmiyyətin narkotik cinayətləri və 
hüquq pozuntuları ilə bağlı  qavrayışları bir çox hallarda qüv-
vədə olan Qanunvericiliklə üst-üstə düşmür. Bu broşüranın 
məqsədi ictimaiyyəti narkotiklərlə bağlı  mövcud  hüquqi 
məhdudiyyətlər və cəzalar haqqında məlumatlandırmaqdır.
  
 Narkotiklərin tənzimlənməsinin ümumi  çərçivəsi

İnzibati cəzaları nəzərdə tutan hansılardır?

  Narkotiklərdən  (çətənə bitkisi və ya marixuanadan sa-
vayı) istifadə etmək/ kiçik həcmdə qanunsuz şəkildə al-
maq, daşımaq və ya göndərmək -

  Kiçik miqdarda narkotik tərkibli bitkini qanunsuz şəkildə 
səpmək, yetişdirmək və kultivasiya etmək – 500 larilik 
cərimə və yaxud, 15 günlük həbsə səbəb olur. 

Cinayət cəzalarını nəzərdə tutan hansılardır?

  Narkotikləri  (çətənə bitkisi və ya marixuanadan savayı) 
istifadə etmək/ kiçik həcmdə qanunsuz şəkildə hazırlam-
aq, almaq, daşımaq, göndərmək, əgər şəxsə eyni iş üçün 
son bir il ərzində  inzibati cəza kəsilmişdisə, – cərimə və 
yaxud, cəmiyyət üçün faydalı əməklə və ya 1 ilə qədər 
azadlıqdan məhrum edilməklə cəzalandırılır

  Narkotikləri  (çətənə bitkisi və ya marixuanadan savayı) 
istifadə etmək/ kiçik həcmdə qanunsuz şəkildə hazırlam-
aq, almaq, daşımaq, göndərmək – 6 ilədək azadlıqdan 
məhrum edilməklə cəzalandırılır

  Yeni psixoaktiv maddələri istənilən miqdarda qanunsuz 
şəkildə hazırlamaq, istehsal etmək, almaq, saxlamaq, 
daşımaq və göndərmək - 5 ilədək azadlıqdan məhrum 
edilməklə cəzalandırılır

  Narkotiklərin qanunsuz surətdə satmaq – 6-dan 11 ilədək 
azadlıqdan məhrum edilməklə cəzalandırılır. 

Unutmayın: istifadə etmək üçün yararsız miqdarda 
narkotik vasitələrinin qanunsuz alışı və saxlanması 
üçün azadlıqdan məhrum etmək qanunu ləğv edilm-
işdir. 

  Narkotik tərkibli bitkinin qanunsuz şəkildə səpilməsi, yetişdir-
ilməsi və ya kultivasiyası – cərimə və yaxud,  azadlıqdan 2-5 
ilədək məhrum edilməklə cəzalandırılır. 

  Narkotik və/ya psixotropik maddələrin təsiri altında nəqliyyat 
vasitəsini idarə etmək– cərimə və yaxud, 1 ilədək azadlıqdan 
məhrum etməklə cəzalandırılır. 

Qeyd: sadalanan işlər ağırlaşdırıcı hallarda törədil-
dikdə, cəzalar da ağırlaşır. 

Məhkəmə tərəfindən mülki hüquqlardan məhrum edilmək

Narkotik istifadəçilərinin cinayətləri təsdiqləndiyi təqdirdə 3 
il müddətincə bu kimi mülki hüquqlardan məhrum edilirlər: 
istənilən növ nəqliyyat vasitəsinin idarəsi hüququ, təhsil və 
dövlət müəssisəsində işləmək hüququ, həkim və/ya əczaçılıq, 
vəkillik hüququ; passiv seçki hüququ; silah hazırlamaq, saxlam-
aq və yanı ilə gəzdirmək hüququ əllərindən alınır. 

Həmin hüquqlar 3 il müddətində  vaxtilə marixuananı kiçik 
miqdarda qanunsuz alma-saxlama, daşıma, göndərmə, isti-
fadə və/ya onun təsiri altında olduğu üçün inzibati cəzalara cəlb 
edilmiş şəxslərin də əlindən alına bilər.  

Narkotikləri almaq, saxlamaq, satmaq üçün mühakimə edildik-
də, həmin hüquqlardan 5-dən 20 ilədək müddətlə məhrum edə 
bilər. 

 Marixuananın Qanunvericilikdə  tənzimlənmə çərçivəsi
Leqal olan nədir?

Marixuanadan şəxsi məkanda istifadə etmək –  yaşayış evin-
də və yaxud, şəxsi mülkiyyətdə olan başqa bir binada, yalnız  
iqtisadi məqsədlərlə istifadə edilməyən bir binada. 

İnzibati qaydada nələr cəzalandırılır?

  21 yaşdan yuxarı şəxslər üçün şəxsi mülkiyyətdən savayı, 
istənilən binada marixuanadan istifadə etmək 500-dən 1000 
lariyədək cəriməni nəzərdə tutur. 21 yaşınadək şəxslər üçünsə 
marixuanadan istifadə etmək istənilən halda qadağandır.  

  İctimai yerlərdə/məkanlarda marixuanadan istifadə etmək 
cərimənin miqdarını daha da artırır (800-1200 lariyədək). 
Habelə, yetkinlik yaşına çatmamış şəxsin yanında marixua-
nadan istifadə etmək və yaxud, onun təsiri altında olmaq (o 
cümlədən şəxsi məkanda belə); yetkinlik yaşına çatmamışlar 
müəssisələrində, və ya 18 yaşına kimi şəxslərin toplantısında 
və ya toplantının keçirildiyi yerin 150 metr radiusunda, cərimə 
1000-1500 lari miqdarında müəyyənləşdirilir.

  Az miqdarda qurudulmuş marixuananın (5 qramadək), yaş 
marixuananın (10 qramadək) və çətənə bitkisini  (10 qra-
madək) almaq, saxlamaq, daşımaq, göndərmək – 500 lari 
cəriməni nəzərdə tutur

  Kiçik miqdarda narkotik tərkibli bitkini qanunsuz şəkildə 
səpmək, yetişdirmək və kultivasiya etmək – 500 larilik 
cərimə və yaxud, 15 günlük həbsə səbəb olur. 

Unutmayın: inzibati sanksiya çətənə və marixua-
nanın yalnız şəxsi məkanda istifadə olunması üzrə 
ləğv edilmişdir. 

Sosial Ədalət Mərkəzi
Ünvan: İrakli Abaşidze k. 12 b 

Telefon: 599 65 66 11/ +995 32 2 233 706 
El.poçt: info@socialjustice.org.ge



Narkosiyasət sahəsində, son illərdə, Konstitusiya Məhkəmə-
si tərəfindən alınan qərarlar əsasında, liberal yanaşmaları 
tətbiq etmək məqsədilə bir çox Qanunvericilik dəyişiklikləri 
həyata keçirilmişdir. Dəyişikliklər, o cümlədən, marixua-
nadan istifadə etməyin tənzimlənməsinə də şamil olundu.  
Lakin, təəssüflər olsun ki, cəmiyyətin narkotik cinayətləri və 
hüquq pozuntuları ilə bağlı  qavrayışları bir çox hallarda qüv-
vədə olan Qanunvericiliklə üst-üstə düşmür. Bu broşüranın 
məqsədi ictimaiyyəti narkotiklərlə bağlı  mövcud  hüquqi 
məhdudiyyətlər və cəzalar haqqında məlumatlandırmaqdır.
  
 Narkotiklərin tənzimlənməsinin ümumi  çərçivəsi

İnzibati cəzaları nəzərdə tutan hansılardır?

  Narkotiklərdən  (çətənə bitkisi və ya marixuanadan sa-
vayı) istifadə etmək/ kiçik həcmdə qanunsuz şəkildə al-
maq, daşımaq və ya göndərmək -

  Kiçik miqdarda narkotik tərkibli bitkini qanunsuz şəkildə 
səpmək, yetişdirmək və kultivasiya etmək – 500 larilik 
cərimə və yaxud, 15 günlük həbsə səbəb olur. 

Cinayət cəzalarını nəzərdə tutan hansılardır?

  Narkotikləri  (çətənə bitkisi və ya marixuanadan savayı) 
istifadə etmək/ kiçik həcmdə qanunsuz şəkildə hazırlam-
aq, almaq, daşımaq, göndərmək, əgər şəxsə eyni iş üçün 
son bir il ərzində  inzibati cəza kəsilmişdisə, – cərimə və 
yaxud, cəmiyyət üçün faydalı əməklə və ya 1 ilə qədər 
azadlıqdan məhrum edilməklə cəzalandırılır

  Narkotikləri  (çətənə bitkisi və ya marixuanadan savayı) 
istifadə etmək/ kiçik həcmdə qanunsuz şəkildə hazırlam-
aq, almaq, daşımaq, göndərmək – 6 ilədək azadlıqdan 
məhrum edilməklə cəzalandırılır

  Yeni psixoaktiv maddələri istənilən miqdarda qanunsuz 
şəkildə hazırlamaq, istehsal etmək, almaq, saxlamaq, 
daşımaq və göndərmək - 5 ilədək azadlıqdan məhrum 
edilməklə cəzalandırılır

  Narkotiklərin qanunsuz surətdə satmaq – 6-dan 11 ilədək 
azadlıqdan məhrum edilməklə cəzalandırılır. 

Unutmayın: istifadə etmək üçün yararsız miqdarda 
narkotik vasitələrinin qanunsuz alışı və saxlanması 
üçün azadlıqdan məhrum etmək qanunu ləğv edilm-
işdir. 

  Narkotik tərkibli bitkinin qanunsuz şəkildə səpilməsi, yetişdir-
ilməsi və ya kultivasiyası – cərimə və yaxud,  azadlıqdan 2-5 
ilədək məhrum edilməklə cəzalandırılır. 

  Narkotik və/ya psixotropik maddələrin təsiri altında nəqliyyat 
vasitəsini idarə etmək– cərimə və yaxud, 1 ilədək azadlıqdan 
məhrum etməklə cəzalandırılır. 

Qeyd: sadalanan işlər ağırlaşdırıcı hallarda törədil-
dikdə, cəzalar da ağırlaşır. 

Məhkəmə tərəfindən mülki hüquqlardan məhrum edilmək

Narkotik istifadəçilərinin cinayətləri təsdiqləndiyi təqdirdə 3 
il müddətincə bu kimi mülki hüquqlardan məhrum edilirlər: 
istənilən növ nəqliyyat vasitəsinin idarəsi hüququ, təhsil və 
dövlət müəssisəsində işləmək hüququ, həkim və/ya əczaçılıq, 
vəkillik hüququ; passiv seçki hüququ; silah hazırlamaq, saxlam-
aq və yanı ilə gəzdirmək hüququ əllərindən alınır. 

Həmin hüquqlar 3 il müddətində  vaxtilə marixuananı kiçik 
miqdarda qanunsuz alma-saxlama, daşıma, göndərmə, isti-
fadə və/ya onun təsiri altında olduğu üçün inzibati cəzalara cəlb 
edilmiş şəxslərin də əlindən alına bilər.  

Narkotikləri almaq, saxlamaq, satmaq üçün mühakimə edildik-
də, həmin hüquqlardan 5-dən 20 ilədək müddətlə məhrum edə 
bilər. 

 Marixuananın Qanunvericilikdə  tənzimlənmə çərçivəsi
Leqal olan nədir?

Marixuanadan şəxsi məkanda istifadə etmək –  yaşayış evin-
də və yaxud, şəxsi mülkiyyətdə olan başqa bir binada, yalnız  
iqtisadi məqsədlərlə istifadə edilməyən bir binada. 

İnzibati qaydada nələr cəzalandırılır?

  21 yaşdan yuxarı şəxslər üçün şəxsi mülkiyyətdən savayı, 
istənilən binada marixuanadan istifadə etmək 500-dən 1000 
lariyədək cəriməni nəzərdə tutur. 21 yaşınadək şəxslər üçünsə 
marixuanadan istifadə etmək istənilən halda qadağandır.  

  İctimai yerlərdə/məkanlarda marixuanadan istifadə etmək 
cərimənin miqdarını daha da artırır (800-1200 lariyədək). 
Habelə, yetkinlik yaşına çatmamış şəxsin yanında marixua-
nadan istifadə etmək və yaxud, onun təsiri altında olmaq (o 
cümlədən şəxsi məkanda belə); yetkinlik yaşına çatmamışlar 
müəssisələrində, və ya 18 yaşına kimi şəxslərin toplantısında 
və ya toplantının keçirildiyi yerin 150 metr radiusunda, cərimə 
1000-1500 lari miqdarında müəyyənləşdirilir.

  Az miqdarda qurudulmuş marixuananın (5 qramadək), yaş 
marixuananın (10 qramadək) və çətənə bitkisini  (10 qra-
madək) almaq, saxlamaq, daşımaq, göndərmək – 500 lari 
cəriməni nəzərdə tutur

  Kiçik miqdarda narkotik tərkibli bitkini qanunsuz şəkildə 
səpmək, yetişdirmək və kultivasiya etmək – 500 larilik 
cərimə və yaxud, 15 günlük həbsə səbəb olur. 

Unutmayın: inzibati sanksiya çətənə və marixua-
nanın yalnız şəxsi məkanda istifadə olunması üzrə 
ləğv edilmişdir. 
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Narkosiyasət sahəsində, son illərdə, Konstitusiya Məhkəmə-
si tərəfindən alınan qərarlar əsasında, liberal yanaşmaları 
tətbiq etmək məqsədilə bir çox Qanunvericilik dəyişiklikləri 
həyata keçirilmişdir. Dəyişikliklər, o cümlədən, marixua-
nadan istifadə etməyin tənzimlənməsinə də şamil olundu.  
Lakin, təəssüflər olsun ki, cəmiyyətin narkotik cinayətləri və 
hüquq pozuntuları ilə bağlı  qavrayışları bir çox hallarda qüv-
vədə olan Qanunvericiliklə üst-üstə düşmür. Bu broşüranın 
məqsədi ictimaiyyəti narkotiklərlə bağlı  mövcud  hüquqi 
məhdudiyyətlər və cəzalar haqqında məlumatlandırmaqdır.
  
 Narkotiklərin tənzimlənməsinin ümumi  çərçivəsi

İnzibati cəzaları nəzərdə tutan hansılardır?

  Narkotiklərdən  (çətənə bitkisi və ya marixuanadan sa-
vayı) istifadə etmək/ kiçik həcmdə qanunsuz şəkildə al-
maq, daşımaq və ya göndərmək -

  Kiçik miqdarda narkotik tərkibli bitkini qanunsuz şəkildə 
səpmək, yetişdirmək və kultivasiya etmək – 500 larilik 
cərimə və yaxud, 15 günlük həbsə səbəb olur. 

Cinayət cəzalarını nəzərdə tutan hansılardır?

  Narkotikləri  (çətənə bitkisi və ya marixuanadan savayı) 
istifadə etmək/ kiçik həcmdə qanunsuz şəkildə hazırlam-
aq, almaq, daşımaq, göndərmək, əgər şəxsə eyni iş üçün 
son bir il ərzində  inzibati cəza kəsilmişdisə, – cərimə və 
yaxud, cəmiyyət üçün faydalı əməklə və ya 1 ilə qədər 
azadlıqdan məhrum edilməklə cəzalandırılır

  Narkotikləri  (çətənə bitkisi və ya marixuanadan savayı) 
istifadə etmək/ kiçik həcmdə qanunsuz şəkildə hazırlam-
aq, almaq, daşımaq, göndərmək – 6 ilədək azadlıqdan 
məhrum edilməklə cəzalandırılır

  Yeni psixoaktiv maddələri istənilən miqdarda qanunsuz 
şəkildə hazırlamaq, istehsal etmək, almaq, saxlamaq, 
daşımaq və göndərmək - 5 ilədək azadlıqdan məhrum 
edilməklə cəzalandırılır

  Narkotiklərin qanunsuz surətdə satmaq – 6-dan 11 ilədək 
azadlıqdan məhrum edilməklə cəzalandırılır. 

Unutmayın: istifadə etmək üçün yararsız miqdarda 
narkotik vasitələrinin qanunsuz alışı və saxlanması 
üçün azadlıqdan məhrum etmək qanunu ləğv edilm-
işdir. 

  Narkotik tərkibli bitkinin qanunsuz şəkildə səpilməsi, yetişdir-
ilməsi və ya kultivasiyası – cərimə və yaxud,  azadlıqdan 2-5 
ilədək məhrum edilməklə cəzalandırılır. 

  Narkotik və/ya psixotropik maddələrin təsiri altında nəqliyyat 
vasitəsini idarə etmək– cərimə və yaxud, 1 ilədək azadlıqdan 
məhrum etməklə cəzalandırılır. 

Qeyd: sadalanan işlər ağırlaşdırıcı hallarda törədil-
dikdə, cəzalar da ağırlaşır. 

Məhkəmə tərəfindən mülki hüquqlardan məhrum edilmək

Narkotik istifadəçilərinin cinayətləri təsdiqləndiyi təqdirdə 3 
il müddətincə bu kimi mülki hüquqlardan məhrum edilirlər: 
istənilən növ nəqliyyat vasitəsinin idarəsi hüququ, təhsil və 
dövlət müəssisəsində işləmək hüququ, həkim və/ya əczaçılıq, 
vəkillik hüququ; passiv seçki hüququ; silah hazırlamaq, saxlam-
aq və yanı ilə gəzdirmək hüququ əllərindən alınır. 

Həmin hüquqlar 3 il müddətində  vaxtilə marixuananı kiçik 
miqdarda qanunsuz alma-saxlama, daşıma, göndərmə, isti-
fadə və/ya onun təsiri altında olduğu üçün inzibati cəzalara cəlb 
edilmiş şəxslərin də əlindən alına bilər.  

Narkotikləri almaq, saxlamaq, satmaq üçün mühakimə edildik-
də, həmin hüquqlardan 5-dən 20 ilədək müddətlə məhrum edə 
bilər. 

 Marixuananın Qanunvericilikdə  tənzimlənmə çərçivəsi
Leqal olan nədir?

Marixuanadan şəxsi məkanda istifadə etmək –  yaşayış evin-
də və yaxud, şəxsi mülkiyyətdə olan başqa bir binada, yalnız  
iqtisadi məqsədlərlə istifadə edilməyən bir binada. 

İnzibati qaydada nələr cəzalandırılır?

  21 yaşdan yuxarı şəxslər üçün şəxsi mülkiyyətdən savayı, 
istənilən binada marixuanadan istifadə etmək 500-dən 1000 
lariyədək cəriməni nəzərdə tutur. 21 yaşınadək şəxslər üçünsə 
marixuanadan istifadə etmək istənilən halda qadağandır.  

  İctimai yerlərdə/məkanlarda marixuanadan istifadə etmək 
cərimənin miqdarını daha da artırır (800-1200 lariyədək). 
Habelə, yetkinlik yaşına çatmamış şəxsin yanında marixua-
nadan istifadə etmək və yaxud, onun təsiri altında olmaq (o 
cümlədən şəxsi məkanda belə); yetkinlik yaşına çatmamışlar 
müəssisələrində, və ya 18 yaşına kimi şəxslərin toplantısında 
və ya toplantının keçirildiyi yerin 150 metr radiusunda, cərimə 
1000-1500 lari miqdarında müəyyənləşdirilir.

  Az miqdarda qurudulmuş marixuananın (5 qramadək), yaş 
marixuananın (10 qramadək) və çətənə bitkisini  (10 qra-
madək) almaq, saxlamaq, daşımaq, göndərmək – 500 lari 
cəriməni nəzərdə tutur

  Kiçik miqdarda narkotik tərkibli bitkini qanunsuz şəkildə 
səpmək, yetişdirmək və kultivasiya etmək – 500 larilik 
cərimə və yaxud, 15 günlük həbsə səbəb olur. 

Unutmayın: inzibati sanksiya çətənə və marixua-
nanın yalnız şəxsi məkanda istifadə olunması üzrə 
ləğv edilmişdir. 
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Cinayət qaydası üzrə hansı hallar cəzalandırılır  
(qeyri-məhbəs cəzası) 

  Marixuananı kiçik miqdarda almaq, saxlamaq, daşımaq 
və yaxud, göndərmək, əgər həmin əməli  edən şəxsə inzi-
bati cəza kəsilmişdisə və ya eyni cinayət üçün mühakimə 
edilmişdirsə; və 

  Kiçik miqdardan artıq və yaxud, böyük miqdardan az 
marixuananın (qurudulmuş: 5-dən 70 qramadək, yaş: 10-
dan 140 qramadək) qanunsuz şəkildə almaq, saxlamaq, 
daşımaq və ya göndərmək; – cərimə və ya cəmiyyət üçün 
faydalı bir işlə cəzalandırılır. 

Unutmayın: Məsuliyyətə cəlbetmə məsələsi yalnız 
marixuanadan istifadə etmək üzrə ləğv edilmişdir;

Unutmayın: azadlıqdan məhrum etmək qurudul-
muş (70 qramadək) və yaş (140 qramadək) mar-
ixuananın şəxsi istifadə məqsədilə almaq və sax-
lamaq üzrə ləğv edilmişdir.

Azadlıqdan məhrum etmək hansı hallarda nəzərdə tutulur?

  Böyük  (70 qramdan) və xüsusilə böyük miqdarda (500 
qramadək) qurudulmuş marixuana və yaş marixuana/
çətənənin (böyük miqdarda – 140 qramdan; xüsusilə 
böyük miqdarda – 1000 qramdan) alınması, saxlanılması, 
daşınması, göndərilməsi halda

  Çətənə bitkisini ya marixuananın istənilən miqdarda qa-
nunsuz şəkildə satılması

  151 qram üzrə daha çox miqdarda çətənə bitkisini qanunsuz 
şəkildə səpilməsi, yetişdirilməsi və kultivasiyası halında

Unutmayın: azadlıqdan məhrum edilmə yalnız 
narkotik vasitə – çətənə bitkisinin 151 qramadək 
şəxsi istifadə məqsədləri üçün qanunsuz şəkildə 
səpmək və ya yetişdirmək üzrə ləğv edilmidşir:

Cəza ölçüsü kimi – “Altıdan on iki ilədək” azadlıqdan 
məhrum etmək yalnız 266 qramadək şəxsi istifadə 
üçün nəzərdə tutulan çətənə bitkisini qanunsuz səp-
mək və yetişdirmək üzrə ləğv edilmişdir.   

Narkotiklərlə 
bağlı mövcud 

Qanunvericilik 
çərçivəsi haqqında 

nəyi bilməliyik? 

İnformasiya xarakterli broşür "Sosial Ədalət Mərkəzi" tərəfindən,  Açıq cəmiyyət 
fondlarının dəstəklədiyi  "Gürcüstanda humanist narkosiyasət və hüquqmühafizəçi 

sisteminin dəstəyi" layihəsi çərçivəsində hazırlanmışdır. 
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