
რა ისჯება სისხლის სამართლის წესით (არასაპატიმრო სასჯელი) 

  მარიხუანის მცირე ოდენობით შეძენა, შენახვა, გა-
დაზიდვა ან გადაგზავნა, თუ ქმედების ჩამდენ პირს 
იმავე ქმედებისთვის უკვე ჰქონდა შეფარდებული ად-
მინისტრაციული სახდელი ან ამ დანაშაულისათვის ნა-
სამართლევი პირის მიერ; და

  მცირე ოდენობაზე მეტი და დიდ ოდენობაზე ნაკლები 
მარიხუანის (გამომშრალი: 5-დან 70 გრამამდე, ნედ-
ლი: 10-დან 140 გრამამდე) უკანონო შეძენა, შენახვა, 
გადაზიდვა ან გადაგზავნა; – ისჯება ჯარიმით ან საზო-
გადოებისათვის სასარგებლო შრომით.

დაიმახსოვრეთ: სისხლისსამართლებრივი პა-
სუხისმგებლობა გაუქმდა მხოლოდ მარიხუანის 
მოხმარებისათვის;

დაიმახსოვრეთ: თავისუფლების აღკვეთა გა-
უქმდა გამომშრალი (70 გრამამდე) და ნედლი 
(140 გრამამდე) მარიხუანის პირადი მოხმარე-
ბის მიზნით შეძენისა და შენახვისთვის.

რა შემთხვევაშია გათვალისწინებული თავისუფლების აღკვეთა?

  დიდი (70 გ.-დან) და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 
(500 გ.-დან) გამომშრალი მარიხუანის და ნედლი მა-
რიხუანის/კანაფის (დიდი ოდენობა - 140 გ.-დან; გან-
საკუთრებით დიდი - 1000 გ.-დან) შეძენის, შენახვის, 
გადაზიდვის, გადაგზავნისთვის

  მცენარე კანაფის ან მარიხუანის ნებისმიერი ოდენობით 
უკანონო გასაღებისას

  151 გრამზე მეტი ოდენობით მცენარე კანაფის უკანონო 
დათესვის, მოყვანის ან კულტივირებისთვის.

დაიმახსოვრეთ: თავისუფლების აღკვეთა გაუქმდა 
მხოლოდ ნარკოტიკული საშუალება – მცენარე კა-
ნაფის 151 გრამამდე პირადი მოხმარების მიზნე-
ბისთვის უკანონოდ დათესვის ან მოყვანისათვის;

დაიმახსოვრეთ:  სასჯელის ზომის სახით თავი-
სუფლების აღკვეთა ვადით – „ექვსიდან თორმეტ 
წლამდე“ გაუქმდა მხოლოდ ნარკოტიკული საშუ-
ალება – მცენარე კანაფის  266 გრამამდე პირადი 
მოხმარების მიზნებისთვის უკანონოდ დათესვის 
ან მოყვანისათვის.

საინფორმაციო ბრო შუ რა მომ ზა დე ბუ ლია „სოციალური სა მარ თ ლი ა ნო ბის 
ცენ ტ რის“ მი ერ, პრო ექ ტი - „ჰუმანური ნარ კო პო ლი ტი კის და სა მარ თალ-
დამ ცა ვი სის ტე მის მხარ და ჭე რა სა ქარ თ ვე ლო ში“ ფარ გ ლებ ში, რო მე ლიც 

მხარ და ჭე რი ლია ღია სა ზო გა დო ე ბის ფონ დე ბის მი ერ.

რა უნდა 
ვიცოდეთ არსებულ 

ნარკოკანონმდებლობაზე



ნარკოპოლიტიკის სფეროში, ბოლო წლებში, საკონსტიტუ-
ციო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების 
საფუძველზე, ლიბერალური მიდგომების დანერგვისკენ 
მიმართული არაერთი საკანონმდებლო ცვლილება განხო-
რციელდა. ცვლილებები შეეხო, მათ შორის, მარიხუანის 
მოხმარების რეგულირებას. თუმცა, სამწუხაროდ, საზო-
გადოების აღქმები ნარკოტიკულ დანაშაულებსა თუ სამა-
რთალდარღვევებთან მიმართებით, ხშირად არ ემთხვევა 
მოქმედ კანონმდებლობას. ამ ბროშურის მიზანია საზოგა-
დოების ინფორმირება ნარკოტიკებთან დაკავშირებით არ-
სებულ სამართლებრივ შეზღუდვებსა და სასჯელებზე. 

 ნარკოტიკების რეგულირების ზოგადი ჩარჩო

რა ისჯება ადმინისტრაციული წესით?

  ნარკოტიკების (გარდა მცენარე კანაფის ან მარიხუა-
ნის) მოხმარება ან/და მცირე ოდენობით უკანონო შეძე-
ნა, შენახვა, გადაზიდვა ან გადაგზავნა

  მცირე ოდენობით ნარკოტიკების შემცველი მცენარის 
უკანონო დათესვა, მოყვანა ან კულტივირება  

ჯარიმა 500 ლარი ან პატიმრობა 15 დღემდე ვადით.

რა ისჯება სისხლისსამართლებრივი წესით?

  ნარკოტიკების (გარდა მცენარე კანაფის ან მარიხუა-
ნის) მოხმარება ან/და მცირე ოდენობით უკანონო და-
მზადება, შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა, გადაგზავნა, თუ 
პირს იმავე ქმედებისთვის უკვე ჰქონდა შეფარდებული 
ადმინისტრაციული სახდელი ბოლო ერთი წლის გან-
მავლობაში, – ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის 
სასარგებლო შრომით,  ანდა თავისუფლების აღკვე-
თით 1 წლამდე

  ნარკოტიკების (მცირე ოდენობაზე მეტი და დიდ ოდე-
ნობაზე ნაკლები) უკანონო დამზადება, წარმოება, შე-
ძენა, შენახვა, გადაზიდვა ან გადაგზავნა – ისჯება თავი-
სუფლების აღკვეთით 6  წლამდე

  ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების ნებისმიერი ოდე-
ნობით უკანონო დამზადება, წარმოება, შეძენა, შენახ-
ვა, გადაზიდვა ან გადაგზავნა – ისჯება თავისუფლების 
აღკვეთით 5 წლამდე

  ნარკოტიკების უკანონო გასაღება – ისჯება თავი-
სუფლების აღკვეთით 6-დან 11 წლამდე.

დაიმახსოვრეთ: გაუქმდა თავისუფლების აღკვეთა 
მოსახმარად გამოუსადეგარი ოდენობით ნარკო-
ტიკული საშუალების უკანონო შეძენისა და შენახ-
ვისთვის.

  ნარკოტიკების შემცველი მცენარის უკანონო დათესვა, 
მოყვანა ან კულტივირება – ისჯება ჯარიმით ან თავი-
სუფლების აღკვეთით 2-დან 5 წლამდე

  ნარკოტიკული ან/და ფსიქოტროპული ნივთიერების თრო-
ბის ქვეშ სატრანსპორტო საშუალების მართვა –  ისჯება 
ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით 1 წლამდე.

შენიშვნა: ჩამოთვლილი ქმედებების დამამძიმე-
ბელ გარემოებებში ჩადენისას, შესაბამისად, იზ-
რდება სასჯელები.

სამოქალაქო უფლებების ჩამორთმევა სასამართლოს მიერ

ნარკოტიკების მომხმარებლებს გამამტყუნებელი განაჩენი-
სას 3 წლით ჩამოერთმევათ შემდეგი სამოქალაქო უფლებე-
ბი: ნებისმიერი სახის სატრანსპორტო საშუალების მართვის 
უფლება, საგანმანათლებლო და სახელმწიფო დაწესებუ-
ლებებში საქმიანობის უფლება, საექიმო ან/და ფარმაცევტუ-
ლი, საადვოკატო საქმიანობის უფლება; პასიური საარჩევ-
ნო უფლება; იარაღის დამზადების, შენახვისა და ტარების 
უფლება.

იგივე უფლებები 3 წლამდე ვადით შეიძლება ჩამოერთვათ 
მარიხუანის მცირე ოდენობით უკანონო შეძენა-შენახვის, გა-
დაზიდვის, გადაგზავნის, მოხმარების ან/და მისი ზემოქმედე-
ბის ქვეშ ყოფნის გამო ადმინისტრაციულ სახდელდადებულ 
პირებს. 

ნარკოტიკების შეძენის, შენახვის, გასაღებისთვის მსჯავრდე-
ბის შემთხვევაში, ამ უფლებების ჩამორთმევა შესაძლებელია 
5-დან 20 წლამდე ვადით.

 მარიხუანის საკანონმდებლო რეგულირების ჩარჩო

რა არის ლეგალური?

მარიხუანის მოხმარება პრივატულ სივრცეში – საცხოვრე-
ბელ სახლში ან კერძო მფლობელობაში არსებულ სხვა შე-
ნობაში, თუ ეს შენობა-ნაგებობა იმავე დროს ეკონომიკური 
საქმიანობისთვის არ გამოიყენება.

რა ისჯება ადმინისტრაციული წესით?

  21 წელს ზემოთ პირებისთვის, კერძო მფლობელობის 
გარდა, ნებისმიერ შენობაში მოხმარება ისჯება 500-დან 
1000-ლარამდე ჯარიმით, ხოლო 21 წლამდე პირებს, მარი-
ხუანის მოხმარება, ნებისმიერ ვითარებაში ეკრძალებათ 

  კიდევ უფრო მძიმდება ჯარიმის ოდენობა (800-დან 
1200 ლარამდე) მარიხუანის მოხმარებისთვის საზოგა-
დოებრივი თავშეყრის ადგილებში/საჯარო სივრცეში. 
მარიხუანის არასრულწლოვნის თანდასწრებით მოხ-
მარებისას ან მისი ზემოქმედების ქვეშ ყოფნისას (მათ 
შორის, პირად სივრცეში), არასრულწლოვანთათვის 
განკუთვნილ დაწესებულებებში, ან 18 წლამდე პირების 
შეკრებაზე ან მის მიმდებარედ 150 მეტრის რადიუსში კი, 
ჯარიმა 1000-1500 ლარით განისაზღვრება

  მცირე ოდენობით გამომშრალი მარიხუანის (5 გ.-მდე), 
ნედლი მარიხუანისა (10 გ.-მდე) და მცენარე კანაფის 
(10 გ.-მდე) შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა, გადაგზავნა – 
ჯარიმა 500 ლარი

  მცირე ოდენობით ნარკოტიკების შემცველი მცენარის უკანო-
ნო დათესვა, მოყვანა ან კულტივირება – ჯარიმა 500 ლარი 
ან პატიმრობა 15 დღემდე ვადით.

დაიმახსოვრეთ: ადმინისტრაციული სანქცია გა-
უქმდა კანაფისა და მარიხუანის მხოლოდ პირად 
სივრცეში მოხმარებისათვის.

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი
მისამართი: ირ. აბაშიძის ქ. 12ბ

ტელეფონი: 599 65 66 11/ +995 32 2 233 706 
ელ. ფოსტა info@socialjustice.org.ge



ნარკოპოლიტიკის სფეროში, ბოლო წლებში, საკონსტიტუ-
ციო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების 
საფუძველზე, ლიბერალური მიდგომების დანერგვისკენ 
მიმართული არაერთი საკანონმდებლო ცვლილება განხო-
რციელდა. ცვლილებები შეეხო, მათ შორის, მარიხუანის 
მოხმარების რეგულირებას. თუმცა, სამწუხაროდ, საზო-
გადოების აღქმები ნარკოტიკულ დანაშაულებსა თუ სამა-
რთალდარღვევებთან მიმართებით, ხშირად არ ემთხვევა 
მოქმედ კანონმდებლობას. ამ ბროშურის მიზანია საზოგა-
დოების ინფორმირება ნარკოტიკებთან დაკავშირებით არ-
სებულ სამართლებრივ შეზღუდვებსა და სასჯელებზე. 

 ნარკოტიკების რეგულირების ზოგადი ჩარჩო

რა ისჯება ადმინისტრაციული წესით?

  ნარკოტიკების (გარდა მცენარე კანაფის ან მარიხუა-
ნის) მოხმარება ან/და მცირე ოდენობით უკანონო შეძე-
ნა, შენახვა, გადაზიდვა ან გადაგზავნა

  მცირე ოდენობით ნარკოტიკების შემცველი მცენარის 
უკანონო დათესვა, მოყვანა ან კულტივირება  

ჯარიმა 500 ლარი ან პატიმრობა 15 დღემდე ვადით.

რა ისჯება სისხლისსამართლებრივი წესით?

  ნარკოტიკების (გარდა მცენარე კანაფის ან მარიხუა-
ნის) მოხმარება ან/და მცირე ოდენობით უკანონო და-
მზადება, შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა, გადაგზავნა, თუ 
პირს იმავე ქმედებისთვის უკვე ჰქონდა შეფარდებული 
ადმინისტრაციული სახდელი ბოლო ერთი წლის გან-
მავლობაში, – ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის 
სასარგებლო შრომით,  ანდა თავისუფლების აღკვე-
თით 1 წლამდე

  ნარკოტიკების (მცირე ოდენობაზე მეტი და დიდ ოდე-
ნობაზე ნაკლები) უკანონო დამზადება, წარმოება, შე-
ძენა, შენახვა, გადაზიდვა ან გადაგზავნა – ისჯება თავი-
სუფლების აღკვეთით 6  წლამდე

  ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების ნებისმიერი ოდე-
ნობით უკანონო დამზადება, წარმოება, შეძენა, შენახ-
ვა, გადაზიდვა ან გადაგზავნა – ისჯება თავისუფლების 
აღკვეთით 5 წლამდე

  ნარკოტიკების უკანონო გასაღება – ისჯება თავი-
სუფლების აღკვეთით 6-დან 11 წლამდე.

დაიმახსოვრეთ: გაუქმდა თავისუფლების აღკვეთა 
მოსახმარად გამოუსადეგარი ოდენობით ნარკო-
ტიკული საშუალების უკანონო შეძენისა და შენახ-
ვისთვის.

  ნარკოტიკების შემცველი მცენარის უკანონო დათესვა, 
მოყვანა ან კულტივირება – ისჯება ჯარიმით ან თავი-
სუფლების აღკვეთით 2-დან 5 წლამდე

  ნარკოტიკული ან/და ფსიქოტროპული ნივთიერების თრო-
ბის ქვეშ სატრანსპორტო საშუალების მართვა –  ისჯება 
ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით 1 წლამდე.

შენიშვნა: ჩამოთვლილი ქმედებების დამამძიმე-
ბელ გარემოებებში ჩადენისას, შესაბამისად, იზ-
რდება სასჯელები.

სამოქალაქო უფლებების ჩამორთმევა სასამართლოს მიერ

ნარკოტიკების მომხმარებლებს გამამტყუნებელი განაჩენი-
სას 3 წლით ჩამოერთმევათ შემდეგი სამოქალაქო უფლებე-
ბი: ნებისმიერი სახის სატრანსპორტო საშუალების მართვის 
უფლება, საგანმანათლებლო და სახელმწიფო დაწესებუ-
ლებებში საქმიანობის უფლება, საექიმო ან/და ფარმაცევტუ-
ლი, საადვოკატო საქმიანობის უფლება; პასიური საარჩევ-
ნო უფლება; იარაღის დამზადების, შენახვისა და ტარების 
უფლება.

იგივე უფლებები 3 წლამდე ვადით შეიძლება ჩამოერთვათ 
მარიხუანის მცირე ოდენობით უკანონო შეძენა-შენახვის, გა-
დაზიდვის, გადაგზავნის, მოხმარების ან/და მისი ზემოქმედე-
ბის ქვეშ ყოფნის გამო ადმინისტრაციულ სახდელდადებულ 
პირებს. 

ნარკოტიკების შეძენის, შენახვის, გასაღებისთვის მსჯავრდე-
ბის შემთხვევაში, ამ უფლებების ჩამორთმევა შესაძლებელია 
5-დან 20 წლამდე ვადით.

 მარიხუანის საკანონმდებლო რეგულირების ჩარჩო

რა არის ლეგალური?

მარიხუანის მოხმარება პრივატულ სივრცეში – საცხოვრე-
ბელ სახლში ან კერძო მფლობელობაში არსებულ სხვა შე-
ნობაში, თუ ეს შენობა-ნაგებობა იმავე დროს ეკონომიკური 
საქმიანობისთვის არ გამოიყენება.

რა ისჯება ადმინისტრაციული წესით?

  21 წელს ზემოთ პირებისთვის, კერძო მფლობელობის 
გარდა, ნებისმიერ შენობაში მოხმარება ისჯება 500-დან 
1000-ლარამდე ჯარიმით, ხოლო 21 წლამდე პირებს, მარი-
ხუანის მოხმარება, ნებისმიერ ვითარებაში ეკრძალებათ 

  კიდევ უფრო მძიმდება ჯარიმის ოდენობა (800-დან 
1200 ლარამდე) მარიხუანის მოხმარებისთვის საზოგა-
დოებრივი თავშეყრის ადგილებში/საჯარო სივრცეში. 
მარიხუანის არასრულწლოვნის თანდასწრებით მოხ-
მარებისას ან მისი ზემოქმედების ქვეშ ყოფნისას (მათ 
შორის, პირად სივრცეში), არასრულწლოვანთათვის 
განკუთვნილ დაწესებულებებში, ან 18 წლამდე პირების 
შეკრებაზე ან მის მიმდებარედ 150 მეტრის რადიუსში კი, 
ჯარიმა 1000-1500 ლარით განისაზღვრება

  მცირე ოდენობით გამომშრალი მარიხუანის (5 გ.-მდე), 
ნედლი მარიხუანისა (10 გ.-მდე) და მცენარე კანაფის 
(10 გ.-მდე) შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა, გადაგზავნა – 
ჯარიმა 500 ლარი

  მცირე ოდენობით ნარკოტიკების შემცველი მცენარის უკანო-
ნო დათესვა, მოყვანა ან კულტივირება – ჯარიმა 500 ლარი 
ან პატიმრობა 15 დღემდე ვადით.

დაიმახსოვრეთ: ადმინისტრაციული სანქცია გა-
უქმდა კანაფისა და მარიხუანის მხოლოდ პირად 
სივრცეში მოხმარებისათვის.

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი
მისამართი: ირ. აბაშიძის ქ. 12ბ

ტელეფონი: 599 65 66 11/ +995 32 2 233 706 
ელ. ფოსტა info@socialjustice.org.ge



ნარკოპოლიტიკის სფეროში, ბოლო წლებში, საკონსტიტუ-
ციო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების 
საფუძველზე, ლიბერალური მიდგომების დანერგვისკენ 
მიმართული არაერთი საკანონმდებლო ცვლილება განხო-
რციელდა. ცვლილებები შეეხო, მათ შორის, მარიხუანის 
მოხმარების რეგულირებას. თუმცა, სამწუხაროდ, საზო-
გადოების აღქმები ნარკოტიკულ დანაშაულებსა თუ სამა-
რთალდარღვევებთან მიმართებით, ხშირად არ ემთხვევა 
მოქმედ კანონმდებლობას. ამ ბროშურის მიზანია საზოგა-
დოების ინფორმირება ნარკოტიკებთან დაკავშირებით არ-
სებულ სამართლებრივ შეზღუდვებსა და სასჯელებზე. 

 ნარკოტიკების რეგულირების ზოგადი ჩარჩო

რა ისჯება ადმინისტრაციული წესით?

  ნარკოტიკების (გარდა მცენარე კანაფის ან მარიხუა-
ნის) მოხმარება ან/და მცირე ოდენობით უკანონო შეძე-
ნა, შენახვა, გადაზიდვა ან გადაგზავნა

  მცირე ოდენობით ნარკოტიკების შემცველი მცენარის 
უკანონო დათესვა, მოყვანა ან კულტივირება  

ჯარიმა 500 ლარი ან პატიმრობა 15 დღემდე ვადით.

რა ისჯება სისხლისსამართლებრივი წესით?

  ნარკოტიკების (გარდა მცენარე კანაფის ან მარიხუა-
ნის) მოხმარება ან/და მცირე ოდენობით უკანონო და-
მზადება, შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა, გადაგზავნა, თუ 
პირს იმავე ქმედებისთვის უკვე ჰქონდა შეფარდებული 
ადმინისტრაციული სახდელი ბოლო ერთი წლის გან-
მავლობაში, – ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის 
სასარგებლო შრომით,  ანდა თავისუფლების აღკვე-
თით 1 წლამდე

  ნარკოტიკების (მცირე ოდენობაზე მეტი და დიდ ოდე-
ნობაზე ნაკლები) უკანონო დამზადება, წარმოება, შე-
ძენა, შენახვა, გადაზიდვა ან გადაგზავნა – ისჯება თავი-
სუფლების აღკვეთით 6  წლამდე

  ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების ნებისმიერი ოდე-
ნობით უკანონო დამზადება, წარმოება, შეძენა, შენახ-
ვა, გადაზიდვა ან გადაგზავნა – ისჯება თავისუფლების 
აღკვეთით 5 წლამდე

  ნარკოტიკების უკანონო გასაღება – ისჯება თავი-
სუფლების აღკვეთით 6-დან 11 წლამდე.

დაიმახსოვრეთ: გაუქმდა თავისუფლების აღკვეთა 
მოსახმარად გამოუსადეგარი ოდენობით ნარკო-
ტიკული საშუალების უკანონო შეძენისა და შენახ-
ვისთვის.

  ნარკოტიკების შემცველი მცენარის უკანონო დათესვა, 
მოყვანა ან კულტივირება – ისჯება ჯარიმით ან თავი-
სუფლების აღკვეთით 2-დან 5 წლამდე

  ნარკოტიკული ან/და ფსიქოტროპული ნივთიერების თრო-
ბის ქვეშ სატრანსპორტო საშუალების მართვა –  ისჯება 
ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით 1 წლამდე.

შენიშვნა: ჩამოთვლილი ქმედებების დამამძიმე-
ბელ გარემოებებში ჩადენისას, შესაბამისად, იზ-
რდება სასჯელები.

სამოქალაქო უფლებების ჩამორთმევა სასამართლოს მიერ

ნარკოტიკების მომხმარებლებს გამამტყუნებელი განაჩენი-
სას 3 წლით ჩამოერთმევათ შემდეგი სამოქალაქო უფლებე-
ბი: ნებისმიერი სახის სატრანსპორტო საშუალების მართვის 
უფლება, საგანმანათლებლო და სახელმწიფო დაწესებუ-
ლებებში საქმიანობის უფლება, საექიმო ან/და ფარმაცევტუ-
ლი, საადვოკატო საქმიანობის უფლება; პასიური საარჩევ-
ნო უფლება; იარაღის დამზადების, შენახვისა და ტარების 
უფლება.

იგივე უფლებები 3 წლამდე ვადით შეიძლება ჩამოერთვათ 
მარიხუანის მცირე ოდენობით უკანონო შეძენა-შენახვის, გა-
დაზიდვის, გადაგზავნის, მოხმარების ან/და მისი ზემოქმედე-
ბის ქვეშ ყოფნის გამო ადმინისტრაციულ სახდელდადებულ 
პირებს. 

ნარკოტიკების შეძენის, შენახვის, გასაღებისთვის მსჯავრდე-
ბის შემთხვევაში, ამ უფლებების ჩამორთმევა შესაძლებელია 
5-დან 20 წლამდე ვადით.

 მარიხუანის საკანონმდებლო რეგულირების ჩარჩო

რა არის ლეგალური?

მარიხუანის მოხმარება პრივატულ სივრცეში – საცხოვრე-
ბელ სახლში ან კერძო მფლობელობაში არსებულ სხვა შე-
ნობაში, თუ ეს შენობა-ნაგებობა იმავე დროს ეკონომიკური 
საქმიანობისთვის არ გამოიყენება.

რა ისჯება ადმინისტრაციული წესით?

  21 წელს ზემოთ პირებისთვის, კერძო მფლობელობის 
გარდა, ნებისმიერ შენობაში მოხმარება ისჯება 500-დან 
1000-ლარამდე ჯარიმით, ხოლო 21 წლამდე პირებს, მარი-
ხუანის მოხმარება, ნებისმიერ ვითარებაში ეკრძალებათ 

  კიდევ უფრო მძიმდება ჯარიმის ოდენობა (800-დან 
1200 ლარამდე) მარიხუანის მოხმარებისთვის საზოგა-
დოებრივი თავშეყრის ადგილებში/საჯარო სივრცეში. 
მარიხუანის არასრულწლოვნის თანდასწრებით მოხ-
მარებისას ან მისი ზემოქმედების ქვეშ ყოფნისას (მათ 
შორის, პირად სივრცეში), არასრულწლოვანთათვის 
განკუთვნილ დაწესებულებებში, ან 18 წლამდე პირების 
შეკრებაზე ან მის მიმდებარედ 150 მეტრის რადიუსში კი, 
ჯარიმა 1000-1500 ლარით განისაზღვრება

  მცირე ოდენობით გამომშრალი მარიხუანის (5 გ.-მდე), 
ნედლი მარიხუანისა (10 გ.-მდე) და მცენარე კანაფის 
(10 გ.-მდე) შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა, გადაგზავნა – 
ჯარიმა 500 ლარი

  მცირე ოდენობით ნარკოტიკების შემცველი მცენარის უკანო-
ნო დათესვა, მოყვანა ან კულტივირება – ჯარიმა 500 ლარი 
ან პატიმრობა 15 დღემდე ვადით.

დაიმახსოვრეთ: ადმინისტრაციული სანქცია გა-
უქმდა კანაფისა და მარიხუანის მხოლოდ პირად 
სივრცეში მოხმარებისათვის.

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი
მისამართი: ირ. აბაშიძის ქ. 12ბ

ტელეფონი: 599 65 66 11/ +995 32 2 233 706 
ელ. ფოსტა info@socialjustice.org.ge



რა ისჯება სისხლის სამართლის წესით (არასაპატიმრო სასჯელი) 

  მარიხუანის მცირე ოდენობით შეძენა, შენახვა, გა-
დაზიდვა ან გადაგზავნა, თუ ქმედების ჩამდენ პირს 
იმავე ქმედებისთვის უკვე ჰქონდა შეფარდებული ად-
მინისტრაციული სახდელი ან ამ დანაშაულისათვის ნა-
სამართლევი პირის მიერ; და

  მცირე ოდენობაზე მეტი და დიდ ოდენობაზე ნაკლები 
მარიხუანის (გამომშრალი: 5-დან 70 გრამამდე, ნედ-
ლი: 10-დან 140 გრამამდე) უკანონო შეძენა, შენახვა, 
გადაზიდვა ან გადაგზავნა; – ისჯება ჯარიმით ან საზო-
გადოებისათვის სასარგებლო შრომით.

დაიმახსოვრეთ: სისხლისსამართლებრივი პა-
სუხისმგებლობა გაუქმდა მხოლოდ მარიხუანის 
მოხმარებისათვის;

დაიმახსოვრეთ: თავისუფლების აღკვეთა გა-
უქმდა გამომშრალი (70 გრამამდე) და ნედლი 
(140 გრამამდე) მარიხუანის პირადი მოხმარე-
ბის მიზნით შეძენისა და შენახვისთვის.

რა შემთხვევაშია გათვალისწინებული თავისუფლების აღკვეთა?

  დიდი (70 გ.-დან) და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 
(500 გ.-დან) გამომშრალი მარიხუანის და ნედლი მა-
რიხუანის/კანაფის (დიდი ოდენობა - 140 გ.-დან; გან-
საკუთრებით დიდი - 1000 გ.-დან) შეძენის, შენახვის, 
გადაზიდვის, გადაგზავნისთვის

  მცენარე კანაფის ან მარიხუანის ნებისმიერი ოდენობით 
უკანონო გასაღებისას

  151 გრამზე მეტი ოდენობით მცენარე კანაფის უკანონო 
დათესვის, მოყვანის ან კულტივირებისთვის.

დაიმახსოვრეთ: თავისუფლების აღკვეთა გაუქმდა 
მხოლოდ ნარკოტიკული საშუალება – მცენარე კა-
ნაფის 151 გრამამდე პირადი მოხმარების მიზნე-
ბისთვის უკანონოდ დათესვის ან მოყვანისათვის;

დაიმახსოვრეთ:  სასჯელის ზომის სახით თავი-
სუფლების აღკვეთა ვადით – „ექვსიდან თორმეტ 
წლამდე“ გაუქმდა მხოლოდ ნარკოტიკული საშუ-
ალება – მცენარე კანაფის  266 გრამამდე პირადი 
მოხმარების მიზნებისთვის უკანონოდ დათესვის 
ან მოყვანისათვის.

საინფორმაციო ბრო შუ რა მომ ზა დე ბუ ლია „სოციალური სა მარ თ ლი ა ნო ბის 
ცენ ტ რის“ მი ერ, პრო ექ ტი - „ჰუმანური ნარ კო პო ლი ტი კის და სა მარ თალ-
დამ ცა ვი სის ტე მის მხარ და ჭე რა სა ქარ თ ვე ლო ში“ ფარ გ ლებ ში, რო მე ლიც 

მხარ და ჭე რი ლია ღია სა ზო გა დო ე ბის ფონ დე ბის მი ერ.

რა უნდა 
ვიცოდეთ არსებულ 

ნარკოკანონმდებლობაზე



რა ისჯება სისხლის სამართლის წესით (არასაპატიმრო სასჯელი) 

  მარიხუანის მცირე ოდენობით შეძენა, შენახვა, გა-
დაზიდვა ან გადაგზავნა, თუ ქმედების ჩამდენ პირს 
იმავე ქმედებისთვის უკვე ჰქონდა შეფარდებული ად-
მინისტრაციული სახდელი ან ამ დანაშაულისათვის ნა-
სამართლევი პირის მიერ; და

  მცირე ოდენობაზე მეტი და დიდ ოდენობაზე ნაკლები 
მარიხუანის (გამომშრალი: 5-დან 70 გრამამდე, ნედ-
ლი: 10-დან 140 გრამამდე) უკანონო შეძენა, შენახვა, 
გადაზიდვა ან გადაგზავნა; – ისჯება ჯარიმით ან საზო-
გადოებისათვის სასარგებლო შრომით.

დაიმახსოვრეთ: სისხლისსამართლებრივი პა-
სუხისმგებლობა გაუქმდა მხოლოდ მარიხუანის 
მოხმარებისათვის;

დაიმახსოვრეთ: თავისუფლების აღკვეთა გა-
უქმდა გამომშრალი (70 გრამამდე) და ნედლი 
(140 გრამამდე) მარიხუანის პირადი მოხმარე-
ბის მიზნით შეძენისა და შენახვისთვის.

რა შემთხვევაშია გათვალისწინებული თავისუფლების აღკვეთა?

  დიდი (70 გ.-დან) და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 
(500 გ.-დან) გამომშრალი მარიხუანის და ნედლი მა-
რიხუანის/კანაფის (დიდი ოდენობა - 140 გ.-დან; გან-
საკუთრებით დიდი - 1000 გ.-დან) შეძენის, შენახვის, 
გადაზიდვის, გადაგზავნისთვის

  მცენარე კანაფის ან მარიხუანის ნებისმიერი ოდენობით 
უკანონო გასაღებისას

  151 გრამზე მეტი ოდენობით მცენარე კანაფის უკანონო 
დათესვის, მოყვანის ან კულტივირებისთვის.

დაიმახსოვრეთ: თავისუფლების აღკვეთა გაუქმდა 
მხოლოდ ნარკოტიკული საშუალება – მცენარე კა-
ნაფის 151 გრამამდე პირადი მოხმარების მიზნე-
ბისთვის უკანონოდ დათესვის ან მოყვანისათვის;

დაიმახსოვრეთ:  სასჯელის ზომის სახით თავი-
სუფლების აღკვეთა ვადით – „ექვსიდან თორმეტ 
წლამდე“ გაუქმდა მხოლოდ ნარკოტიკული საშუ-
ალება – მცენარე კანაფის  266 გრამამდე პირადი 
მოხმარების მიზნებისთვის უკანონოდ დათესვის 
ან მოყვანისათვის.

საინფორმაციო ბრო შუ რა მომ ზა დე ბუ ლია „სოციალური სა მარ თ ლი ა ნო ბის 
ცენ ტ რის“ მი ერ, პრო ექ ტი - „ჰუმანური ნარ კო პო ლი ტი კის და სა მარ თალ-
დამ ცა ვი სის ტე მის მხარ და ჭე რა სა ქარ თ ვე ლო ში“ ფარ გ ლებ ში, რო მე ლიც 

მხარ და ჭე რი ლია ღია სა ზო გა დო ე ბის ფონ დე ბის მი ერ.

რა უნდა 
ვიცოდეთ არსებულ 

ნარკოკანონმდებლობაზე


