
დ ან აშ აულის

დ ა  ს ა სჯ ე ლ ის

პო ლი ტი კ ა

ს ა ქ არ თვე ლ ოში

დ
ანაშ

აულ
ის დ

ა სასჯ
ელ

ის პო
ლ

იტ
იკა საქარ

თ
ველ

ო
შ

ი





საკუთრების წინააღმდგ მიმართული დანაშაულების 
(ქურდობა/ძარცვა) და  ნარკოდანაშაულის 

ცალკეული სახის ანალიზზე

დანაშაულის და სასჯელის პოლიტიკა 
საქართველოში

თბილისი
2021



კვლევის ავტორები: თამარ გვასალია, თორნიკე გერლიანი, ანი ნასრაშვილი 
კვლევაზე პასუხისმგებელი პირი:  გურამ იმნაძე 
ყდის ფოტო: ლაშა ცერცვაძე
დაკაბადონება: თორნიკე ლორთქიფანიძე 
ქართული ენის რედაქტორი: მედეა იმერლიშვილი და ნინო ბექიშვილი

ტირაჟი: 100
ISBN: 978-9941-8-3280-2

აკრძალულია აქ მოყვანილი მასალის გადაბეჭდვა, გამრავლება ან გავრცელება კომერციული მიზნით, 
„სოციალური სამართლიანობის ცენტრის“ წერილობითი ნებართვის გარეშე.

©სოციალური სამართლიანობის ცენტრი                                                         
მისამართი:  ი. აბაშიძის 12ბ, თბილისი, საქართველო
ტელ.: +995 032 2 23 37 06
https://socialjustice.org.ge
info@socialjustice.org.ge 
www.facebook.com/socialjustice.org.ge

დოკუმენტი მომზადებულია „ღია საზოგადოების ფონდების“ (OSF) მხარდაჭერით. მის შინაარსზე 
სრულად არის პასუხისმგებელი  „სოციალური სამართლიანობის ცენტრი.“ დოკუმენტში გამოთქმული 
მოსაზრებები შესაძლოა არ გამოხატავდეს დონორის პოზიციას.                                                                  

mailto:info@socialjustice.org.ge
https://www.facebook.com/socialjustice.org.ge


კვლევის მეთოდოლოგია ..................................................................................................... 6
მიგნებები და რეკომენდაციები ............................................................................................. 9

ნაწილი I. სისხლის სამართლის პოლიტიკა - დანაშაულთან ბრძოლის სტრატეგიები ... 17
   შესავალი - სისხლის სამართლის პოლიტიკის განვითარება საქართველოში ............. 17
   სისხლის სამართლის პოლიტიკის ფორმირება ............................................................. 20
   დანაშაულთან ბრძოლის სტრატეგიები - უწყებრივი პასუხისმგებლობა ....................... 22
   ადგილობრივ დონეზე არსებული საჭიროებების გათვალისწინება სისხლის 
   სამართლის პოლიტიკის ფორმირების პროცესში ......................................................... 29

ნაწილი II. სისხლის სამართლის პოლიტიკა საკუთრების წინააღმდეგ 
მიმართულ დანაშაულებთან (ქურდობა/ძარცვა) მიმართებით ......................................... 31
   შესავალი - საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული 
   და მისი გამომწვევი სოციალური ფაქტორების სამართლებრივი ანალიზი ................. 31
   საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულების პრევენციის მექანიზმები .......... 36
   სასჯელის პოლიტიკა საკუთრების წინააღმდეგ მიმართულ 
   დანაშაულებთან მიმართებით ......................................................................................... 43

ნაწილი III.  სისხლის სამართლის პოლიტიკა ცალკეული სახის 
ნარკოდანაშაულთან მიმართებით ..................................................................................... 51
   შესავალი .......................................................................................................................... 51
   ნარკოტიკული საშუალებების სისხლისსამართლებრივი კონტროლი ......................... 53
   ნარკოდანაშაულის გამომწვევი მიზეზები ....................................................................... 56
   ნარკოდანაშაულის მიზეზები ახალგაზრდებში ............................................................... 62
   სახელმწიფოს პრევენციული ღონისძიებები ნარკოდანაშაულთან მიმართებით ......... 65
   სასჯელის პოლიტიკა ნარკოტიკულ დანაშაულებთან მიმართებით .............................. 68

ნაწილი IV.  სასჯელის მოხდა და რეინტეგრაციის პერსპექტივები ................................... 74
   სასჯელის მოხდის პროცესი, პენიტენციურ სისტემაში არსებული ბარიერები .............. 74
   სასჯელის მოხდის შემდგომი პროცესი,  დაბრკოლებები რეინტეგრაციის პროცესში ...... 78

შეჯამება ............................................................................................................................... 84

სარჩევი



6

დანაშაულის და სასჯელის პოლიტიკა საქართველოში

კვლევის მეთოდოლოგია

ნულოვანი ტოლერანტობის მძიმე გამოცდილების შემდეგ, ახალი პოლიტიკური 
ძალა სისხლის სამართლის პოლიტიკის ლიბერალიზაციის იდეით ჩაუდგა სათა-
ვეში სახელმწიფოს. ამ პერიოდში დაიგეგმა და გატარდა ბევრი მნიშვნელოვა-
ნი რეფორმა. თუმცა არაჯეროვანმა ძალისხმევამ, არსებითად ვერ შეცვალა და 
გააუმჯობესა მდგომარეობა ქვეყანაში. მართალია, მეტნაკლები ინტენსივობით, 
თუმცა, სისხლის სამართალი სახელმწიფოს ხელში კვლავ რეპრესიის უმთავრეს 
ინსტრუმენტად დარჩა. 

წინამდებარე კვლევა ქვეყანაში არსებული სისხლის სამართლის პოლიტიკას, და-
ნაშაულის გამომწვევი სოციალური და ეკონომიკური ასპექტების ფონზე აფასებს. 
კვლევა ძირითადად ორი სახის – საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაუ-
ლის (ქურდობა/ძარცვა) და ნარკოდანაშაულის ცალკეული სახეების სოციოლოგიუ-
რი კვლევის მონაცემებს ეყრდნობა. 

კვლევაში მოკლედ არის გადმოცემული სისხლის სამართლის პოლიტიკის ფორმი-
რების პრობლემები და მისი ტრანსფორმაციის ეტაპები ქვეყანაში. ნაშრომი ცდი-
ლობს გამოააშკარავოს, რამდენად შეძლო სახელმწიფომ ნულოვანი ტოლერანტო-
ბის გამოცდილების ადამიანზე ორიენტირებული მიდგომით ჩანაცვლება, სისხლის 
სამართლის პოლიტიკის ფორმირების პროცესში ქვეყანაში არსებული სოციალური 
და ეკონომიკური ფაქტორების გათვალისწინება. 

სოციოლოგიური კვლევის საფუძველზე და სხვადასხვა კრიმინოლოგიურ თეორიაზე 
დაყრდნობით, კვლევაში მოცემულია საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშა-
ულების (ქურდობა/ძარცვა) და ცალკეული ხასიათის ნარკოდანაშაულის გამომწვევი 
სოციალური ფაქტორების სამართლებრივი ანალიზი, მათი პრევენციის მექანიზმები 
და სახელმწიფოში არსებული სასჯელის პოლიტიკა დანაშაულის ამ ორ სახესთან 
მიმართებით. კვლევის ბოლო ნაწილი, სასჯელის მოხდის და გათავისუფლების შე-
მდეგ, რეინტეგრაციის პროცესში არსებულ დაბრკოლებებს ეთმობა. 

სოციოლოგიური კვლევა

სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა, ღია საზოგადოების ფონდების მხარდა-
ჭერით განხორციელებული პროექტის, „ჰუმანური და სამართლიანი ნარკოპოლი-
ტიკის ჩამოყალიბება“, ფარგლებში, პარტნიორ ორგანიზაციასთან, „სოციალური 
კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტთან“, ერთად ჩაატარა სოციოლოგიური კვლევა. 
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დანაშაულის და სასჯელის პოლიტიკა საქართველოში

წინამდებარე ნაშრომი სწორედ ქურდობა/ძარცვის და ნარკოდანაშაულის ცალკეუ-
ლი სახეების სოციალური ასპექტების შესახებ ჩატარებული სოციოლოგიური (რაო-
დენობრივი და თვისებრივი) კვლევის შედეგების, სამართლებრივი ანალიზია. 

სოციოლოგიური კვლევის ამოცანები შემდეგნაირად დაიყო: ნარკოდანაშაულის 
ცალკეული სახეები და საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული (ქურდობა/ძარცვა) 
დანაშაულის შესახებ ინფორმირებულობის დონის განსაზღვრა; დანაშაულებრივი 
ქმედების განმაპირობელი სოციალური ფაქტორების შესწავლა, რომლებიც პირს 
დანაშაულის ჩადენისკენ უბიძგებს. კვლევის ერთ-ერთ ამოცანად განისაზღვრა და-
ნაშაულის მიმართ უფრო მეტად მიდრეკილი სოციალური ჯგუფების დადგენა – ის, 
თუ რა მახასიათებლები შეიძლება ჰქონდეთ მათ. გარდა ამისა, კვლევის ფარგლებ-
ში შევისწავლეთ რესპონდენტთა მოსაზრებები იმის შესახებ, თუ რომელ დანაშაულს 
სჩადიან ადამიანები ყველაზე ხშირად, რა ფაქტორები ახდენს ამაზე გავლენას და 
სხვ. 

კანონმდებლობის ანალიზი 

კვლევაზე მუშაობისას სრულყოფილად გაანალიზდა ყველა მნიშვნელოვანი სა-
კანონმდებლო აქტი, რომელიც აწესრიგებს ზოგადად სისხლის სამართლის მა-
რთლმსაჯულების, პენიტენციური სისტემის საკითხებს. კვლევის ჯგუფი ასევე დაეყ-
რდნო კონკრეტული ინსტიტუციების (შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს 
პროკურატურის, იუსტიციის სამინისტროს სპეციალური პენიტენციურის სამსახურის 
და სხვ.) შიდა მარეგულირებელ კანონქვემდებარე აქტებს და ამავე უწყებების მიერ, 
სხვადასხვა მიმართულებით დამტკიცებულ პოლიტიკის დოკუმენტებს, სტრატეგიებს 
და სამოქმედო გეგმებს. 

ანალიტიკური დოკუმენტების, შიდა და საერთაშორისო ანგარიშების 
ანალიზი

კვლევაზე მუშაობის პროცესში, კვლევის გუნდი დაეყრდნო ორგანიზაციის და სხვა 
პარტნიორი ორგანიზაციის კვლევებს, ანალიტიკურ დოკუმენტებს, ორგანიზაციის 
მიერ შემუშავებული მასალების მეორეულ ანალიზს. კვლევაზე მუშაობის პროცესში, 
აქტიურად გამოვიყენეთ სხვადასხვა საერთაშორისო და ეროვნული ორგანიზაციის 
ანგარიშები ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა მდგომაროების შესახებ. 

კვლევის გუნდი, კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებით, ასევე დაეყრდნო, ქვეყა-
ნაში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ, სახალხო დამცველის ყოველწ-
ლიურ საპარლამენტო და სპეციალურ ანგარიშებს. 
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საჯარო ინფორმაცია და სასამართლო გადაწყვეტილებები

საწყის ეტაპზევე, კვლევის გუნდმა საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის მიზნით, მიმა-
რთა სხვადასხვა საჯარო დაწესებულებას, მათ შორის, საქართველოს პარლამენტს, 
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციას, პროკურატურას, შინაგან საქმეთა, 
იუსტიციის, განათლების და მეცნიერების, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან, დევ-
ნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროებს, საქა-
რთველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს და სხვ. 

საკუთრების წინააღმდეგ (ქურდობა/ძარცვა) მიმართულ დანაშაულებთან და ნარკო-
დანაშაულის ცალკეულ სახეებთან დაკავშირებით, დანაშაულის ხასიათის განსასა-
ზღვრად და მისი სიმძიმის შესაბამისად, იმის შესაფასებლად, რამდენად ითვალისწი-
ნებს სასამართლო სასჯელის დანიშვნისას პირის სოციალურ და ეკონომიკურ მდგო-
მარეობას, სხვადასხვა საქალაქო და რაიონული სასამართლოდან გამოვითხოვეთ 
სასამართლოს გადაწყვეტილებები. გადაწყვეტილებათა ანალიზი, კვლევის სხვადა-
სხვა თავშია მოცემული. 

დაბრკოლებები კვლევაზე მუშაობის პროცესში

ორგანიზაციამ კვლევაზე მუშაობა 2020 წლის დასაწყისში დაიწყო. ამ პროცესში ძი-
რითადი დაბრკოლება ქვეყანაში არსებული მძიმე ეპიდემიოლოგიური ვითარება 
იყო, რომელმაც გარკვეულწილად შეაფერხა და დროში გაწელა სოციოლოგიური 
კვლევის კომპონენტი. იმის გათვალისწინებით, რომ წინამდებარე კვლევაც დიდ-
წილად სოციოლოგიური კვლევის შედეგებს ემყარება, პანდემიამ ამ დოკუმენტის 
დროულად შემუშავებაზეც ნეგატიურად იმოქმედა. 

კვლევის გუნდისთვის მნიშვნელოვანი გამოწვევა იყო ასევე საჯარო ინფორმაციის 
დროული მიღება სხვადასხვა უწყებიდან. მიუხედავად იმისა, რომ კვლევის გუნდმა 
ჯერ კიდევ საწყის პერიოდში მიმართა სხვადასხვა უწყებას შესაბამისი ინფორმაცი-
ის მოწოდების თხოვნით, ყველა უწყებას ჯერ კიდევ არ მოუწოდებია ინფორმაცია 
სრულყოფილად. ზოგიერთმა უწყებამ კი, საერთოდ არ გასცა შესაბამისი ინფორმა-
ცია, რაც, თავის მხრივ, კვლევის სრულყოფაზეც აისახა. 
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მიგნებები და რეკომენდაციები

ძირითადი მიგნებები დანაშაულთან ბრძოლის პოლიტიკასთან დაკავშირებით 

•	 დანაშაულთან ბრძოლის პოლიტიკა დღემდე ვიწროდ, მხოლოდ ძალოვანი 
სტრუქტურების საქმიანობის სფეროდ მიიჩნევა;

•	 ინტენსიურად არ მიმდინარეობს ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის ერთი-
ანი, კრიმინოლოგიური შეფასება, რომელშიც ყველა პასუხისმგებელი უწყება 
მიიღებდა მონაწილეობას, რომელზე დაფუძნებითაც განისაზღვრებოდა პოლი-
ტიკა, და შემუშავდებოდა სამოქმედო სტრატეგიები და გეგმა;

•	 სახელმწიფოს მოქმედება არ არის ეფექტიანი, იმისთვის რათა შეებრძოლოს 
დანაშაულს მისი გამომწვევი მიზეზების შემცირებით ან აღმოფხვრით, სოცია-
ლურ და ეკონომიკურ ფაქტორებზე ორიენტირებით;

•	 პარლამენტს დღემდე არ მიუღია სისხლის სამართლის პოლიტიკის განმსა-
ზღვრელი დოკუმენტი;

•	 მთავრობას ამ ეტაპამდე არ დაუმტკიცებია დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის 
კოორდინაციის ერთიანი წესი;

•	 პროკურატურის კვლევები და პრევენციული ღონისძიებები ძირითადად არას-
რულწლოვნებს და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკითხებს ეხება, 
რაც მნიშვნელოვანია, თუმცა, ნაკლები ყურადღება ეთმობა სხვა კატეგორიის 
დანაშაულთა კვლევებს;

•	 ქვეყანაში საკმარისად არ ინერგება პრევენციული მექანიზმები, სხვადასხვა მი-
მართულებით. დღემდე არ არსებობს პრევენციის პოლიტიკის ერთიანი დოკუ-
მენტი;

•	 პრევენციის პასუხისმგებლობა სამართალდამცავი სისტემის ფარგლებს არ 
სცდება, რაც მნიშვნელოვან პრობლემებს ქმნის სწორედ საპოლიციო პრევენ-
ციული და რეაგირებითი უფლებამოსილებების გამიჯვნის თვალსაზრისით;

•	 არ ხდება ადგილობრივი საჭიროებების მოკვლევა და მათი გათვალისწინე-
ბით პრევენციული მექანიზმების დანერგვა. ფორმალური აღმოჩნდა დანაშა-
ულის პრევენციის და მართლწესრიგის დაცვის ხელშეწყობის მუდმივმოქმედი 
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ადგილობრივი უწყებათაშორისი საბჭოების როლიც. დღემდე საბჭოს არცერთი 
სხდომა არ ჩატარებულა;

კვლევის ფარგლებში გამოვლენილი დაბრკოლებების გათვალისწინებით, 
კვლევის გუნდს აქვს შემდეგი რეკომენდაციები:

•	 ქვეყანაში უნდა დაინერგოს ინტენსიური კრიმინოლოგიური კვლევის პრაქტიკა, 
სხვადასხვა ორგანოს მონაწილეობით;

•	 დანაშაულთან ბრძოლის სტრატეგიებში, მეტი ყურადღება უნდა დაეთმოს მისი 
გამომწვევი მიზეზების შეფასებას და აღმოფხვრას, დანაშაულის სოციალური და 
ეკონომიკური ასპექტების გათვალისწინებას;

•	 მიზანშწონილია, პარლამენტმა შესაბამისი დოკუმენტით განსაზღვროს სის-
ხლის სამართლის პოლიტიკა;

•	 საქართველოს მთავრობამ დროულად უნდა დაამტკიცოს დანაშაულის წინააღ-
მდეგ ბრძოლის კოორდინაციის წესი;

•	 სახელმწიფომ დროულად უნდა შეიმუშაოს დანაშაულის პრევენციის დოკუმენტი 
და დანერგოს ქვეყანაში პრევენციული მექანიზმები. პრევენცია არ უნდა აღიქმე-
ბოდეს ვიწროდ, მხოლოდ სამართალდამცავი უწყებების კომპეტენციად;

•	 სახელმწიფომ უნდა გააძლიეროს ადგილობრივ რგოლებთან თანამშრომლო-
ბა და მათი მონაწილეობა დანაშაულთან ბრძოლის პოლიტიკის ფორმირების 
პროცესში; 

ძირითადი მიგნებები საკუთრების წინააღმდეგ მიმართულ (ქურდობა/ძარცვა) 
დანაშაულებთან დაკავშირებით 

•	 ქურდობის/ძარცვის ჩადენაზე განსაკუთრებულ გავლენას ახდენს ოჯახის ცუდი 
ფინანსური მდგომარეობა, საბანკო ვალის/სესხის ქონა, აზარტული თამაშებით 
გამოწვეული ფინანსური ვალდებულებები და უთანასწორო სოციალურ-ეკონო-
მიკური გარემო (საზოგადოებაში საკუთარი თავის რეალიზაციის შეუძლებლობა). 
დამატებით, მნიშვნელოვანი ფაქტორია მსგავსი დანაშაულებრივი წარსულის 
მქონე პირების ყოლა სანაცნობო/საახლობლო გარემოში და მათი გავლენა;
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•	 საქართველოში არსებული სისხლისსამართლებრივი პოლიტიკა ნაკლებად 
არის ორიენტირებული ქურდობის/ძარცვის გამომწვევი საფუძვლების აღმო-
ფხვრასა და, შესაბამისად, დანაშაულის შემცირებაზე. ის, უმთავრესად, დამნა-
შავის დასჯით შემოიფარგლება, ხოლო კონტროლისა და დაქვემდებარების 
ობიექტებს დაბალი სოციალური ფენები (უმუშევრები, დაბალშემოსავლიანები, 
სოციალურად სხვაგვარად მოწყვლადი ადამიანები) წარმოადგენენ;

•	 საქართველოში არ არსებობს იმ ტიპის სტრატეგიები და ხედვები, რომლებიც 
ქურდობისა და ძარცვის დანაშაულების პრევენციის კომპლექსურ მიდგომებს 
დასახავდა და გაითვალისწინებდა პრევენციის არა მხოლოდ სისხლისსამა-
რთლებრივ, არამედ სოციალურ და ეკონომიკურ განზომილებებსაც;

•	 პრობლემურია ქურდობისა და ძარცვისთვის სისხლის სამართლის კოდექსით 
დადგენილი სასჯელის სახეები, დამამძიმებელი გარემოებების დაჯგუფების 
ლოგიკა და „მნიშვნელოვანი ზიანის“ კომპონენტი. ზოგიერთ შემთხვევაში გა-
მოწვევას წარმოადგენს თავისუფლების აღკვეთის კოდექსით შემოთავაზებული 
მინიმალური და მაქსიმალური ზღვრები;

•	 177-ე და 178-ე მუხლებით გათვალისწინებული დანაშაულებისთვის სისხლის სა-
მართლის კოდექსით საერთოდ არ არის გათვალისწინებული სასჯელის სახით 
საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომის გამოყენების შესაძლებლობა, ხოლო 
შინაპატიმრობის არსებული მოდელი ხარვეზიანია და მისმა გამოყენებამ, რიგ 
შემთხვევებში, შესაძლოა, ჯარიმის მსგავსი ეფექტი შექმნას;

•	 საერთო სასამართლოები და ბრალდების მხარე, ხშირ შემთხვევებში, სათანა-
დოდ არ აანალიზებს, მხედველობაში არ იღებს ქურდობის/ძარცვის გამომწვევ 
სოციალურ და ეკონომიკურ ფაქტორებს და გადაწყვეტილებებს მათ არ აფუძნებს;

კვლევის ფარგლებში გამოვლენილი დაბრკოლებების გათვალისწინებით, 
კვლევის გუნდს აქვს შემდეგი რეკომენდაციები:

•	 მნიშვნელოვანია, სხვადასხვა სამინისტროსა და უწყების ჩართულობით შეიქ-
მნას ქურდობის/ძარცვის პრევენციის ერთიანი დოკუმენტი, რომელიც გაითვა-
ლისწინებს როგორც სისხლისსამართლებრივ, ასევე სოციალური პოლიტიკის 
მექანიზმებსა და სტრატეგიებს; 

•	 უნდა გადაიხედოს ქურდობის/ძარცვის დანაშაულების დამამძიმებელი გარემო-
ებების, შესაბამისი სასჯელების დივერსიფიცირებულობისა და ზომების თაობა-
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ზე არსებული საკანონმდებლო მიდგომები, რათა ის უფრო ჰუმანური და სასჯე-
ლის მიზნებზე ორიენტირებული გახდეს;

•	 177-ე და 178-ე მუხლებით გათვალისწინებულ ზოგიერთ შემთხვევაში სისხლის 
სამართლის კოდექსმა უნდა გაითვალისწინოს სასჯელის სახით საზოგადოე-
ბისთვის სასარგებლო შრომის გამოყენების შესაძლებლობა;

•	 უნდა შეიცვალოს შინაპატიმრობის გამოყენებისას ფინანსური ვალდებულე-
ბის მსჯავრდებულზე დაკისრების არსებული წესი. კერძოდ, ეს შესაძლოა 
გულისხმობდეს საგამონაკლისო კატეგორიების გაფართოებას, მოსამა-
რთლისთვის მეტი დისკრეციის მინიჭებას ან, საუკეთესო შემთხვევაში, შინაპა-
ტიმრობის საფასურის გადახდევინების გამორიცხვას საკუთრების წინააღმდეგ 
მიმართული დანაშაულების შემთხვევაში;

•	 საერთო სასამართლოებმა და ბრალდების მხარემ განსაკუთრებული ყურა-
დღება უნდა დაუთმონ ქმედების გამომწვევი სოციალური და ეკონომიკური 
ფაქტორების სათანადო ანალიზს, ხოლო მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტი-
ლებები მხედველობაში უნდა იღებდეს ამ ფაქტორების პირის ქცევაზე გა-
ვლენას;

ძირითადი მიგნებები ცალკეული სახის ნარკოდანაშაულთან მიმართებით

•	 ნარკოტიკული დანაშაულის გამომწვევ მიზეზებს შორის დიდი როლი აქვს ცუდ 
ეკონომიკურ პირობებს, სტრესს და მძიმე ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას;

•	 ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების მნიშვნელოვანი ფაქტორებია აკრძა-
ლული ნივთიერებებისადმი ინტერესი და ცნობისმოყვარეობა, განტვირთვის 
სურვილი. ასევე მოხმარების ხელშემწყობი ფაქტორია ადამიანის ფსიქოლოგი-
ური მდგომარეობა – ცხოვრების მიმართ ინტერესის დაკარგვა, ნარკოტიკებზე 
მარტივი ხელმისაწვდომობა და არაინფორმირებულობა ნარკოტიკული ნივთი-
ერებების მავნე ზეგავლენის შესახებ;

•	 მოქმედი სისხლის სამართლის პოლიტიკა ყურადღებას არ ამახვილებს ნარკო-
ტიკული დანაშაულის გამომწვევ მიზეზებზე და სისხლისსამართლებრივი სან-
ქციების შეფარდებით შემოიფარგლება. მსჯავრდებულთა დიდი ნაწილი დაბალ 
სოციალურ ფენას მიეკუთვნება და დატვირთულია მძიმე სოციალური და ეკო-
ნომიკური პრობლემებით;



13

დანაშაულის და სასჯელის პოლიტიკა საქართველოში

•	 ქვეყანაში ანტინარკოტიკული პრევენციული ღონისძიებები ფრაგმენტული და 
არასისტამიზირებული ხასიათისაა, რაც დანაშაულის ჩადენის შემდგომ რისკებ-
ზე არაინფორმირებულობას განაპირობებებს და ნარკოდანაშაულის შემცირე-
ბას არ უწყობს ხელს;

•	 მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება ნარკოდანაშაულებზე დაწესებულ სანქციათა 
შეუსაბამოდ მაღალი ზომები, მომხმარებელთა მკაცრი სისხლისსამართლებრი-
ვი სანქციებით დასჯა;

•	 სარეაბილიტაციო, ფსიქოლოგიური თუ სამედიცინო პროგრამების კუთხით სა-
ხელმწიფო პოლიტიკა სუსტია;

•	 ნარკოტიკული დანაშაულის გამომწვევი სოციალური და ეკონომიკური მიზეზე-
ბი ყურადღების მიღმა რჩება ბრალდების მხარისა და სასამართლოს მხრიდან 
სასჯელის შეფარდების საკითხის გადაწყვეტისას. ამ კუთხით, პრობლემურია გა-
ნაჩენთა დასაბუთებულობის ხარისხიც;

•	 ნარკოტიკული დანაშაულისთვის თავისუფლების აღკვეთის სასჯელისგან გა-
თავისუფლებულები, ასევე პირობითი მსჯავრის ქვეშ მყოფი პირები ხშირად ექ-
ვემდებარებიან დაუსაბუთებელ საპოლიციო კონტროლსა და შემოწმებას, რაც 
აძლიერებს ამ პირთა მიმართ არსებულ საზოგადოებრივ სტიგმას;

•	 უკიდურესად სუსტია სახელმწიფოს პოლიტიკა ნარკოტიკული დანაშაულისთვის 
მსჯავრდებულთა რესოციალიზაციისა და რეინტეგრაციის თვალსაზრისით. სას-
ჯელის მოხდის შემდგომ ხანგრძლივად მოქმედი ნასამართლობის სტატუსი 
დასაქმების კუთხით არსებულ პრობლემებს კიდევ უფრო ამწვავებს. ნარკოდა-
ნაშაულებისთვის განსაზღვრული დამატებით სასჯელთა სისტემა, გასამართლე-
ბულთა საზოგადოებისგან გარიყულობას იწვევს და მნიშვნელოვნად ამცირებს 
მათი დასაქმების შესაძლებლობას. 

კვლევის ფარგლებში გამოვლენილი დაბრკოლებების გათვალისწინებით, 
კვლევის გუნდს აქვს შემდეგი რეკომენდაციები:

•	 სისტემურ რეფორმას საჭიროებს რეპრესიულ მიდგომებზე დაფუძნებული ნა-
რკოპოლიტიკა. სახელმწიფომ უარი უნდა თქვას ნარკომომხმარებლის სის-
ხლისსამართლებრივი წესით დასჯაზე და არსებული რესურსები უნდა მიმა-
რთოს ზიანის შემცირების მიდგომების დანერგვაზე, სამკურნალო და სარეაბი-
ლიტაციო პროგრამების გაძლიერებაზე;
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•	 აუცილებელია ქვეყანაში პასუხისმგებელ სახელმწიფო უწყებათა ერთობლივი 
მუშაობა, სისტემური და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ანტინარკოტიკული 
პრევენციული ღონისძიებების გატარების მიზნით. ამ მხრივ, მნიშვნელოვანი 
ნაბიჯი იქნება 2021-2026 წლების ეროვნული ანტინარკოტიკული სტრატეგიის 
პრაქტიკული აღსრულება;

•	 ნარკოტიკული დანაშაულისთვის პირის პასუხისგებაში მიცემის დროს, ბრა-
ლდების მხარემ და სასამართლომ ყურადღება უნდა გაამახვილონ დანაშაუ-
ლის სოციალურ-ეკონომიკურ ფაქტორებზე. ნარკოტიკული დანაშაულისთვის 
სასჯელის შეფარდებისას, მსჯავრდებულის პირად და ეკონომიკურ პირობებზე 
დაყრდნობით, სანქციის სახეობისა და ზომის ქმედებასთან პროპორციულობა, 
სათანადო ხარისხით უნდა იყოს დასაბუთებული ყოველ კონკრეტულ სისხლის 
სამართლის საქმეზე;

•	 მიზანშეწონილია, პენიტენციური დაწესებულებიდან პირის გათავისუფლების შე-
მდგომ, ისევე, როგორც პირობითი მსჯავრის ქვეშ ყოფნის პერიოდში, ნარკოტი-
კული დანაშაულისთვის მსჯავრდებულებს ხელი მიუწვდებოდეთ რესოციალიზა-
ციის და რეინტეგრაციის სერვისებზე, დასაქმების პროგრამებზე, ფსიქო-სოცია-
ლურ, სამედიცინო და ჯანდაცვის პროგრამებზე.

ძირითადი მიგნებები სასჯელის მოხდის და რეინტეგრაციის პროცესებთან 
მიმართებით

•	 სასჯელის მოხდის პერიოდში აქცენტი გადატანილია მსჯავრდებულთა კონტ-
როლზე, შიდა უსაფრთხოების საკითხებზე და მსჯავრდებულებს ნაკლებად აქვთ 
წვდომა ადეკვატურ სამედიცინო და საგანმანათლებლო სერვისებზე;

•	 მსჯავრდებული პირებისთვის მნიშვნელოვანი გამოწვევაა ვიზიტების სიმცირე, 
ოჯახის წევრებთან კავშირი და სიახლოვე; 

•	 ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა სასჯელის მოხდის რეჟიმის გათვალისწი-
ნებით, არის პაემნის უფლების ხანგრძლივობა, ინტენსივობა და ვიზიტის დროს 
კონფიდენციალურობის დაცვა;

•	 დახურული ტიპის დაწესებულებაში მყოფ მსჯავრდებულს შეუძლია ჰქონდეს 
წელიწადში მხოლოდ 2, ხოლო განსაკუთრებული რისკის დაწესებულებაში 
მოთავსებულ მსჯავრდებულს – 1 ხანგრძლივი პაემანი. ხანგრძლივი პაემნის 
უფლებით სარგებლობა ფინანსებთან არის დაკავშირებული, რაც, შესაძლოა, 
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ბევრი მსჯავრდებულისა და მისი ოჯახის წევრისთვის მნიშვნელოვანი ბარიერი 
აღმოჩნდეს;

•	 ვიდეოპაემნით ვერ სარგებლობს განსაკუთრებული რისკის დაწესებულებაში მოთა-
ვსებული მსჯავრდებული, რომელსაც ისედაც შეზღუდული აქვს ბევრი უფლება;

•	 პენიტენციურ სისტემაში იმავე დოზით და ხარისხით არ არის ხელმისაწვდომი 
ქვეყანაში არსებული ჯანდაცვის ყველა სერვისი;

•	 განსაკუთრებით პრობლემურია წამალდამოკიდებულ პირთა მკურნალობის სა-
კითხი პენიტენციურ სისტემაში. ციხეებში დღემდე არ მოქმედებს ხანგრძლივი 
ჩანაცვლებითი მკურნალობის პროგრამა; 

•	 სუსტია ქვეყანაში რესოციალიზაციის მექანიზმები, რამაც სასჯელაღსრულების 
სისტემიდან დაბრუნების შემდეგ, ხელი უნდა შეუწყოს საზოგადოებაში პირთა 
რეინტეგრაციას, მათთვის ბაზისური საჭიროებების დაკმაყოფილებას და ამით 
ხელახალი დანაშაულის არიდებას;

•	 სასჯელის მოხდის შემდეგ ან პრობაციაში ყოფნის პერიოდში პირები პოლიციის 
მუდმივი კონტროლის ქვეშ არიან;

•	 ქვეყანაში არ არსებობს იმგვარი სოციალური და დასაქმების პოლიტიკა, რო-
მელიც ხელს შეუწყობდა პირთა დასაქმებას სასჯელის მოხდის შემდგომ პერი-
ოდში;

•	 გარდა პოლიტიკის დონეზე არსებული პრობლემებისა, მნიშვნელოვანი ბარი-
ერებია კანონმდებლობაშიც. კანონმდებლობით, პირი მოხელედ არ მიიღება 
საჯარო სამსახურში, თუ იგი ნასამართლევია განზრახი დანაშაულისთვის.

კვლევის ფარგლებში გამოვლენილი დაბრკოლებების გათვალისწინებით, 
კვლევის გუნდს აქვს შემდეგი რეკომენდაციები:

•	 პენიტენციური ჯანდაცვის და განათლების სისტემები მაქსიმალურად უნდა მიე-
სადაგოს ზოგადად ქვეყანაში არსებულ სისტემას;

•	 თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში უნდა შეიქმნას სათანადო პირობე-
ბი ვიზიტების გახანგრძლივების, ოჯახთან კავშირის და კომუნიკაციის კონფი-
დენციალურობისთვის;



16

დანაშაულის და სასჯელის პოლიტიკა საქართველოში

•	 დახურული ტიპის და განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწე-
სებულებაში მყოფ პირთათვის უნდა გაიზარდოს პაემნის უფლების ხანგრძლი-
ვობა და სატელეფონო ზარების რაოდენობა;

•	 ვიდეოპაემნით სარგებლობის უფლება უნდა მიენიჭოთ, მათ შორის, განსაკუთ-
რებული რისკის დაწესებულებაში მყოფ მსჯავრდებულებსაც;

•	 სახელმწიფოში უნდა არსებობდეს სოციალური და დასაქმების პროგრამები 
სასჯელის მოხდის შემდეგ;

•	 სასჯელის მოხდის შემდეგ, ან პრობაციაში ყოფნის პერიოდში ინტენსიური საპო-
ლიციო კონტროლი უნდა შემცირდეს. დანაშაულის პრევენცია და უსაფრთხოე-
ბის დაცვა, სახელწიფომ სათანადო, ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული პო-
ლიტიკით უნდა აწარმოოს. 
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ნაწილი I. სისხლის სამართლის პოლიტიკა – 
დანაშაულთან ბრძოლის სტრატეგიები 

შესავალი – სისხლის სამართლის პოლიტიკის განვითარება 
საქართველოში 

დამოუკიდებლობის აღდგენიდან დღემდე, ქვეყნისთვის უდიდესი გამოწვევაა მასო-
ბრივი უმუშევრობა და ეკონომიკური სიდუხჭირე. სახელმწიფოს უჭირს დააკმაყო-
ფილოს ბაზისური სოციალური საჭიროებები. ამ პირობებში კი, ყოველთვის მაღა-
ლია ცდუნება, სახელმწიფოებმა წესრიგის დასამყარებლად თუ შესანარჩუნებლად, 
აქტიურად მიმართონ სისხლის სამართლის მექანიზმებს.

ტოტალური კორუფციის და სახელმწიფოს დისფუნქციურობის ფონზე, 2003 წლის 
ვარდების რევოლუციის ძალით მოსული ხელისუფლების პოლიტიკა, ამ იდეის ნა-
თელი მაგალითია.1 სახელმწიფოს ფუნქციის აღდგენის, წესრიგის დამკვიდრების თუ 
დანაშაულთან ბრძოლის ნულოვანი ტოლერანტობის პრაქტიკამ ცხადყო, როგორ 
იქცა სისხლის სამართალი სახელმწიფოსთვის მიზნის მიღწევის ყველაზე მძლავრ 
ინსტრუმენტად. გარდაუვალი დასჯა კი – სიღარიბის, კორუფციის, უმუშევრობის, 
ეკონომიკური სიდუხჭირის დაძლევის საშუალებად. 

იმ პერიოდში აგრესიულ ანტიკორუფციულ, საპოლიციო და დანაშაულის წინააღ-
მდეგ გატარებულ რეფორმებს, მყისიერი ეფექტები ჰქონდა. ამან საზოგადოების 
დამოკიდებულება იმჟამად არსებული სისხლის სამართლის პოლიტიკის მიმართ, 
ორად გაყო. თუმცა, სისხლის სამართლის ინტერვენციით და ადამიანის უფლებათა 
მძიმე, მასობრივი დარღვევების ხარჯზე მიღწეულმა შედეგებმა, საზოგადოების კე-
თილგანწყობა დიდი ხნით ვერ შეინარჩუნა. საბოლოო ჯამში, სისხლის სამართლის 
რეპრესიული პოლიტიკა გახდა იმჟამინდელი პოლიტიკური ძალის მყისიერი აღზე-
ვების, ხოლო შემდეგ – პოლიტიკური დაღმასვლის მიზეზი. 

ინიცირებული რეფორმების კვალდაკვალ, პროკურატურის უწყებრივი გაძლიერე-
ბის და სასამართლოს ხელში მოქცევის შემდეგ, მართლმსაჯულების სისტემამაც 
ვერ შეძლო სისხლის სამართლის რეპრესიის შეკავება, ადამიანის უფლებების და-
საზღვევად. შემდგომ პერიოდში ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკის კვლე-
ვებმა ცხადყო, რომ განსასჯელები მხოლოდ იმიტომ თანხმდებოდნენ საპროცესო 
შეთანხმებას, რომ სასამართლო სისტემის და გამამართლებელი განაჩენის გამო-

1 Agenda for Reform, Human Rights Priorities after the Georgian Revolution, A Human Rights Watch Brifing Paper, 
February 24, 2004, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3wbXpX5 წვდომის თარიღი: 15.04.2021

https://bit.ly/3wbXpX5
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ტანის შესაძლებლობის არ სჯეროდათ.2 უკიდურესად დაბალი გამამართლებელი 
განაჩენის (2009 წელს ის 0.1%-მდე დაეცა) პროცენტული მაჩვენებელი ბრალდე-
ბულს უბიძგებდა, თავი დამნაშავედ ეცნო.3

მასშტაბური დაკავებები და პარალელურად, ცხადი ეკონომიკური ეფექტის მქონე 
სამართლებრივი მექანიზმების ინტენსიური გამოყენება (საპროცესო შეთანხმების 
უსამართლო და აგრესიული პრაქტიკა, სასჯელთა განსაზღვრის რეპრესიული წესი, 
მაღალი ჯარიმები, ქონების კონფისკაციის მექანიზმი, სასჯელაღსრულების დაწე-
სებულებაში ვიზიტებისთვის განსაზღვრული თანხები), ქვეყანაში, სადაც ღირსეული 
სოციალური დაცვა, როგორც დევიაციების შემცირების მექანიზმი, გაცილებით ძვი-
რი და მიუღწეველი იყო, სოციალური პოლიტიკის ალტერნატივად იქცა.4 იმდრო-
ინდელი სისხლის სამართლის პოლიტიკა ნათელი მაგალითია იმისა, თუ როგორ 
ძალუძს სახელმწიფოს, დანაშაულთან ბრძოლის ეგიდით, ადამიანის პრიმატის უა-
რყოფა, მისი გარდაქმნა ეკონომიკური გაძლიერების ინსტრუმენტად. 

მოგვიანებით, იმ პერიოდში არსებული სისხლის სამართლის ნულოვანი ტოლერა-
ნტობის პოლიტიკა, სამართლიანად შეფასდა, როგორც ავტორიტეტისა და წესრი-
გის აღდგენის მექანიზმი, მრავალწლიანი სოციალური კრიზისის ფუნდამენტზე შექ-
მნილი, სუსტი სახელმწიფოსთვის.5 

მასშტაბური რეპრესიის ფონზე, ცხადია, ის ნაბიჯები, რაც მოგვიანებით (2009 წლი-
დან) სისხლის სამართლის პოლიტიკის შემსუბუქების მიზნით გადაიდგა, საკმარისი 
არ იყო. თუმცა, მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო ახალი სისხლის სამართლის საპ-
როცესო კოდექსის მიღება. ახალმა კოდექსმა აბსოლუტურად შეცვალა იმჟამად 
არსებული საპროცესო სისტემა. კოდექსი და მისი ძირითადი პრინციპები საერთა-
შორისო საზოგადოებამ დადებითად შეაფასა. თუმცა, აღინიშნა, რომ ეს არ იყო საკ-
მარისი, და რომ ქვეყანას უნდა შეექმნა სისხლის სამართლის სისტემა, რომელსაც 
მსჯავრდებულთა რესოციალიზაციის უნარი ექნებოდა.6 მალევე ქვეყანამ დაამტკიცა 
სისხლის სამართლის პოლიტიკის სახელმძღვანელო პრინციპები.7 ამ დოკუმენტით, 

2 დანაშაული და გადამეტებული სასჯელი: საქართველოს საპატიმროებში ადამიანის უფლებების დარღვევის 
მასშტაბი და მიზეზები, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, 2014 წელი. 
3 ადამიანის უფლებათა ევროპული საბჭოს კომისრის, თომას ჰამერბერგის მოხსენება საქართველოში მისი ვი-
ზიტის შემდეგ, 2011 წლის 18-20 აპრილს. ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2PvMuYS წვდომის თარიღი: 27.04.2021 
4 სასჯელი და სახელმწიფოს მშენებლობა პოსტსაბჭოთა საქართველოში; გევინ სლეიდი, თარგმანი ხელმისაწ-
ვდომია: https://bit.ly/2SOkAbH წვდომის თარიღი: 15.05.2021
5 სასჯელი და სახელმწიფოს მშენებლობა პოსტსაბჭოთა საქართველოში; გევინ სლეიდი, თარგმანი ხელმისაწ-
ვდომია: https://bit.ly/2SOkAbH წვდომის თარიღი: 15.05.2021
6 ევროკავშირი-საქართველო, სამოქალაქო საზოგადოების სემინარი ადამიანის უფლებებზე, თბილისი 
21-211 ივნისი, 2012, შემაჯამებელი მოხსენება, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/33JkpR5 წვდომის თარიღი: 
15.05.2021 
7 სისხლის სამართლის პოლიტიკის სახელმძღვანელო პრინციპების ზოგადი ნაწილის დამტკიცების შესახებ, 
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2010 წლის 8 ოქტომბრის №181 ბრძანება. 

https://bit.ly/2SOkAbH
https://bit.ly/2SOkAbH
https://bit.ly/33JkpR5


19

დანაშაულის და სასჯელის პოლიტიკა საქართველოში

გაცხადდა სისხლის სამართლის პროცესის წარმოების პრინციპები და მიმართუ-
ლება; გამოიკვეთა ამ პროცესში ადამიანის უფლებათა დაცვის სავალდებულოობა, 
დისკრეციული დევნის გამოყენების საფუძველი და სხვ. რაც, თავის მხრივ, მნიშ-
ვნელოვანი იყო, თუმცა ყველაზე დიდი ხარვეზი, რაც ამ დოკუმენტს დღემდე აქვს, 
არის კონცენტრაცია პროკურატურის სისტემაზე. პოლიტიკის ამ დოკუმენტმა კიდევ 
ერთხელ გამოკვეთა, რომ სახელმწიფო ფართოდ ვერ ხედავს სისხლის სამართლის 
პოლიტიკის როლს და მას ვიწროდ, მხოლოდ ძალოვანი სისტემის საგნად განიხი-
ლავს. 

ეს ტენდენცია „ქართული ოცნების“ მმართველობის პირობებშიც შენარჩუნდა. ახალ-
მა პოლიტიკურმა ძალამ, 2012 წელს, თავის საარჩევნო პროგრამაში, სისხლის სამა-
რთლის მძიმე, რეპრესიული პოლიტიკის შედეგების საპასუხოდ, არაერთი საკითხი წა-
რმოადგინა.8 2012 წლიდან, ახალი პოლიტიკური გუნდის მმართველობის პირობებში 
(განსაკუთრებით კი საწყის პერიოდში), ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გა-
დაიდგა.9 კანონმდებლობის შეცვლასთან ერთად, მნიშვნელოვნად შესუსტდა პრაქტი-
კაში სისხლის სამართლის მკაცრი მექანიზმების გამოყენება.10 თუმცა, დანაშაულთან 
ბრძოლის პოლიტიკა, მაინც ვიწროდ, ძალოვანი სტრუქტურების საქმიანობის სფეროდ 
დარჩა, რომელმაც მდგომარეობა უკეთესობისკენ ფუნდამენტურად ვერ შეცვალა. 

სისხლის სამართლის არსებული პოლიტიკა კვლავ რეაქციულ მიდგომაზეა ორიე-
ნტირებული და მხოლოდ სასჯელის ძალით მოქმედებს. ქვეყანაში საკმარისად არ 
ინერგება პრევენციული მექნიზმები სხვადასხვა მიმართულებით. დღემდე არ არ-
სებობს პრევენციის პოლიტიკის ერთიანი დოკუმენტი.11 ინტენსიურად არ მიმდინა-
რეობს ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის ერთიანი, კრიმინოლოგიური შეფასება 
ყველა პასუხისმგებელი უწყების მონაწილეობით, რათა მასზე დაფუძნებით განი-
საზღვროს პოლიტიკა, და შემუშავდეს სამოქმედო სტრატეგიები და გეგმა. სუსტია 
ქვეყანაში რესოციალიზაციის მექანიზმები, რამაც სასჯელაღსრულების სისტემიდან 
დაბრუნების შემდეგ, ხელი უნდა შეუწყოს პირთა საზოგადოებაში რეინტეგრაციას, 
მათთვის ბაზისური საჭიროებების დაკმაყოფილებას და ამით ხელახალი დანაშაუ-
ლის არიდებას. 

სახელმწიფოს მოქმედება ეფექტიანი არ არის იმისთვის, რათა შეებრძოლოს და-
ნაშაულს მისი გამომწვევი მიზეზების შემცირებით ან აღმოფხვრით, სოციალურ და 

8 დეტალურად იხილეთ: https://bit.ly/3fk8nDf წვდომის თარიღი: 15.05.2021 
9 მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ: თომას ჰამერბერგი, საქართველო გარდამავალ პერიოდში, ანგარიში ადა-
მიანის უფლებათა სფეროში: განვლილი პერიოდი, გადადგმული ნაბიჯები და არსებული გამოწვევები, 2013. 
10 შეიცვალა სასჯელთა შეკრების წესი, პირველ პერიოდში მნიშვნელოვნად იკლო პატიმრობის გამოყენების 
მაჩვენებელმა. 
11 დანაშაულის პრევენცია, საპოლიციო კონტროლის რისკები, „ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტო-
რინგის ცენტრი (EMC)“ 2017, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/33Jj6li წვდომის თარიღი: 18.03.2021. 

https://bit.ly/3fk8nDf
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ეკონომიკურ ფაქტორებზე ორიენტირებით. ამ ვითარებაში კი, ბუნებრივია, წესრი-
გის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის მთელი დატვირთვა რჩება მხოლოდ სამა-
რთალდამცავი სისტემის ფარგლებში. საბოლოო ჯამში კი, წესრიგის შენარჩუნების 
ძირითადი ინსტრუმენტი სახელმწიფოსთვის კვლავ არის „მართვა დასჯით“.

სისხლის სამართლის პოლიტიკის ფორმირება

სისხლის სამართლის პოლიტიკა სახელმწიფოს დემოკრატიულობის მნიშვნელო-
ვანი მსაზღვრელია. ქვეყანაში არსებული სისხლის სამართლის პოლიტიკა განსა-
ზღვრავს არა მხოლოდ კონკრეტული სახელმწიფოს სტრატეგიას, დანაშაულის მა-
რთვის მეთოდს, არამედ ააშკარავებს სახელმწიფოს პრიორიტეტებს, უპირველესად 
კი, ადამიანის ადგილს მის ღირებულებათა სისტემაში. 

სისხლის სამართლის პოლიტიკა შეიძლება მივიჩნიოთ ერთიან, კომპლექსურ 
სტრატეგიად, რომელიც, ერთი მხრივ, მიზნად ისახავს დანაშაულის გამომწვევ, 
ხელშემწყობ ფაქტორებზე რეაგირებას, ხოლო მეორე მხრივ, განსაზღვრავს სახე-
ლმწიფოს რეაქციას უკვე შემდგარ დანაშაულებრივ ქმედებაზე. 

სისხლის სამართლის პოლიტიკის ფორმირების პროცესში განმსაზღვრელია კრი-
მინოლოგიის როლი. მას შეუძლია წარმოაჩინოს კავშირი კონკრეტულ ჯგუფში, 
სოციუმში, ან მთლიანად სახელმწიფოში არსებულ ვითარებასა და კანონთან კო-
ნფლიქტში მყოფ ქცევას შორის. კრიმონოლოგიური მექანიზმების გამოყენების 
პრაქტიკა არის სწორედ ანალიზზე დაფუძნებული სისხლის სამართლის პოლიტი-
კის ფორმირების საფუძველი. სხვაგვარად, სისხლის სამართლის პოლიტიკას მხო-
ლოდ მყისიერი (დანაშაულის აღმკვეთი, სადამსჯელო) ეფექტი ექნება და არ იქნება 
გრძელვადიან შედეგებზე ორიენტირებული. 

მყისიერ შედეგებზე ორიენტირებულ პოლიტიკას, როგორც წესი, ყურადღებას მიღ-
მა რჩება დანაშაულის განმაპირობებელი, ხელშემწყობი გარემოებები. ამგვარი პო-
ლიტიკის წარმოების მიზანი ერთჯერადი მკვეთრი ეფექტის შექმნაა (მაგალითად, 
დანაშაულის სწრაფი, დრამატული კლება). ასეთ შემთხვევაში, სისხლის სამართლის 
პოლიტიკა მხოლოდ სასჯელის ინსტრუმენტით მოქმედებს, არ სცდება დანაშაულის 
აღკვეთის და დასჯის ფარგლებს და არ ზრუნავს მისი საფუძვლების აღმოსაფხვრე-
ლად. 

სისხლის სამართლის პოლიტიკის ფორმირების პროცესში უნდა გაერთიანდეს 
ორი კომპონენტი: დამოკიდებულება დანაშაულის მიმართ (პოლიტიკური) და და-
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ნაშაულის შესახებ ცოდნა (კრიმინოლოგიური),12 რომელიც დანაშაულის ძირითადი 
ფაქტორების ცოდნას მოიცავს. ამას განმსაზღვრელი მნიშვნელობა აქვს, იმისთვის, 
რათა სისხლის სამართლის პოლიტიკა ჩამოყალიბდეს არსებული სოციალური რე-
ალობის გათვალისწინებით13 და იყოს მასზე ორიენტირებული. 

ნათელია, რომ თუ სახელმწიფო სისხლის სამართლის პოლიტიკის ფორმირებას 
მხოლოდ ძალოვან, საპოლიციო სისტემებს მიანდობს, ის ვერ გასცდება დასჯის მი-
ზანს, დანაშაულის მიმართ რეაქციულ მიდგომას. პოლიტიკის ფორმირების პრო-
ცესში ბევრი სხვადასხვა აქტორის მონაწილეობაა აუცილებელი, მათ შორის, სამთა-
ვრობო უწყებების, მედიის, აკადემიური წრის და სხვა ექსპერტული ჯგუფების. 

ის, თუ როგორ ხდება პოლიტიკის ფორმირება ტექნიკურად, დამოკიდებულია სა-
ხელმწიფო მოწყობის ფორმასთან. დეცენტრალიზაციის პირობებში, ეს უფლება-
მოსილება, ისევე როგორც საჯარო პოლიტიკის სხვა მიმართულების განსაზღვრის 
მანდატი, ადგილობრივ ხელისუფლებაზეა გადანაწილებული, სადაც პროცესში სხვა 
სუბიექტებთან ერთად ადგილობრივი ხელისუფლების არჩეული უმაღლესი პოლი-
ტიკური თანამდებობის პირები ერთვებიან.14

სხვა სისტემაში კი, სისხლის სამართლის პოლიტიკა ცენტრალურ დონეზე განისა-
ზღვრება. თუმცა აუცილებელია ამ პროცესში ადგილობრივი დონის ხელისუფლე-
ბის წარმომადგენლების აქტიური მონაწილეობა, რამდენადაც, ცენტრალიზებულ 
სისტემებში ინდივიდუალური, ადგილობრივი საჭიროებების უგულებელყოფის 
რისკი ყოველთვის მაღალია. 

საერთო ჯამში, პოლიტიკის განმსაზღვრელი ჯგუფი ორ ნაწილად – უწყებრივად და 
საზოგადოებრივად შეიძლება გაიყოს. პოლიტიკის განმსაზღვრელი უწყებრივი ჯგუფი 
მოიცავს ძირითადად სამართალდამცავ, სასამართლო, სასჯელაღსრულების, განათ-
ლების, სოციალური უზრუნველყოფის სისტემას. უწყებები პროცესში თანაბრად უნდა 
ჩაერთონ, რადგან პოლიტიკის აღსრულებისას ერთიანობა, ერთიანი მიდგომა უნდა 
შენარჩუნდეს, ფრაგმენტაციის რისკისგან დასაზღვევად.15 ეს განსაკუთრებით ეხება იმ 
სისტემებს, სადაც სისხლის სამართლის სფეროში დისკრეციის პრინციპი მოქმედებს და 
უწყებებს შეუძლიათ უარი თქვან სისხლის სამართლის ინსტრუმენტების გამოყენებაზე.16 

12 U.S. Criminal Justice Policy, A Contemporary Reader, Jones&Bartlett Learning, Edited by Karim Ismaili, P:14; 
Kennesaw State University, State of Georgia, the US.
13 Karim Ismaili, Contextualizing Criminal Justice Policy-Making Process, St. John’s University, New York, Criminal 
Justice Policy Review, September 2006, №3.
14 U.S. Criminal Justice Policy, A Contemporary Reader, Jones&Bartlett Learning, Edited by Karim Ismaili, P:14; 
Kennesaw State University, State of Georgia, the US.
15 Karim Ismaili, Contextualizing Criminal Justice Policy-Making Process, St. John’s University, New York, Criminal 
Justice Policy Review, September 2006, №3.
16 U.S. Criminal Justice Policy, A Contemporary Reader, Jones&Bartlett Learning, Edited by Karim Ismaili, P:14; 
Kennesaw State University, State of Georgia, the US.
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საზოგადოებრივი ჯგუფი შედგება კერძო ინსტიტუციების, ადვოკატთა კორპუსის და 
იურიდიული დახმარების წარმომადგენლებისგან. ამ პროცესში ასევე მნიშვნელო-
ვანია პროფესიული, სოციალური, სამოქალაქო ჯგუფების, მსხვერპლ და დაზარა-
ლებულ ჯგუფებზე მომუშავე ადამიანების, ყოფილი მსჯავრდებული პირების ან მათი 
წარმომადგენლების ჩართულობა.17 

დანაშაულთან ბრძოლის სტრატეგიები – უწყებრივი პასუხისმგებლობა
(საკუთრების წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულებთან (ქურდობა/ძარცვა) და 

ნარკოტიკული დანაშაულის ცალკეულ სახეებთან მიმართებით)

როგორც აღინიშნა, სახელმწიფომ სისხლის სამართლის პოლიტიკის სახელმძღვა-
ნელო პრინციპები პირველად 2010 წელს მიიღო. უკვე ათ წელზე მეტია ეს დოკუმე-
ნტი თითქმის უცვლელი სახით მოქმედებს ქვეყანაში და სისხლის სამართლის პო-
ლიტიკის ძირითად დოკუმენტად მიიჩნევა. გასათვალისწინებელია, რომ დღემდე 
საჯაროა ამ დოკუმენტის მხოლოდ ზოგადი ნაწილი. 

დიდ ხნის განმავლობაში, სისხლის სამართლის პოლიტიკის სახელმძღვანე-
ლო პრინციპების დამტკიცების უფლებამოსილება გენერალურ პროკურორს და 
იუსტიციის მინისტრს შორის იყო გადანაწილებული.18 მოგვიანებით, 2017-2018 
წლების საკონსტიტუციო რეფორმის საფუძველზე კანონმდებლობაში შეტანილი 
ცვლილებით, სისხლის სამართლის პოლიტიკის განსაზღვრა პარლამენტს დაე-
ვალა19, ხოლო გენერალურ პროკურორს დარჩა ვალდებულება, პარლამენტის 
მიერ განსაზღვრული პოლიტიკის საფუძველზე შეიმუშაოს პოლიტიკის სახელმ-
ძღვანელო პრინციპები. 

თავის მხრივ, ამ პროცესში პარლამენტის როლის გამოკვეთა მნიშვნელოვანი ნაბი-
ჯი იყო. პარლამენტის მიერ სისხლის სამართლის პოლიტიკის განსაზღვრა, ნიშნავს 
პოლიტიკურ დონეზე პასუხისმგებლობის აღებას ქვეყნის კრიმინოლოგიურ მდგო-
მარეობაზე. ამასთანავე, ეს პარლამენტს აძლევს უფლებამოსილებას, საზედამხედ-
ველო მანდატის ფარგლებში აკონტროლოს დანაშაულის მდგომარეობა ქვეყანაში 
და უწყებების საქმიანობის ეფექტიანობა ამ მიმართულებით. 

უნდა აღინიშნოს, რომ სისხლის სამართლის პოლიტიკის განსაზღვრის პროცესში 
მთავრობის და პარლამენტის ჩართულობა, პროკურატურის სისტემის რეფორმის 

17 იქვე: 34 
18 „პროკურატურის შესახებ“ საქართველოს კანონი, 2018 წლის 30 ნოემბრამდე მოქმედი რედაქცია. 
19 პროკურატურის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი, მუხლი 28.
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ფარგლებში, სამოქალაქო სექტორის ერთ-ერთი რეკომენდაცია იყო.20 ეს რეკომე-
ნდაცია მაშინდელმა პარლამენტმა მეტნაკლებად გაიზიარა.21 კერძოდ, პარლამე-
ნტი იქნა მიჩნეული სისხლის სამართლის პოლიტიკის განმსაზღვრელ ორგანოდ. 
ამავე კანონით, საქართველოს მთავრობას დაევალა დანაშაულის წინააღმდეგ 
ბრძოლის კოორდინაციის წესის დამტკიცება, ხოლო გენერალურ პროკურატურას 
– უშუალოდ დანაშაულთან ბრძოლის და ამ მიმართულებით, სამართალდამცავი 
ორგანოების ურთიერთშეთანხმებული საქმიანობის კოორდინაცია.22

2018 წლიდან დღემდე, პარლამენტს სისხლის სამართლის პოლიტიკის განმსა-
ზღვრელი დოკუმენტი არ მიუღია. შესაბამისი ცვლილებები არც რეგლამენტში შესუ-
ლა. ამ კანონით დაკისრებული ვალდებულება დღემდე არ შეუსრულებია საქართვე-
ლოს მთავრობას – მას ამ ეტაპამდე არ დაუმტკიცებია დანაშაულის წინააღმდეგ 
ბრძოლის კოორდინაციის ერთიანი წესი.

კვლევაზე მუშაობის პროცესში, ორგანიზაციამ მიმართა საქართველოს პარლამე-
ნტს, რათა დაეზუსტებინა, აქვს თუ არა პარლამენტს მიღებული სისხლის სამართლის 
პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტი. პარლამენტის აპარატიდან მიღებულ პა-
სუხში ნათქვამია, რომ საქართველოს პარლამენტი უფლებამოსილია განსაზღვროს 
სისხლის სამართლის პოლიტიკა, თუმცა ეს არ გულისხმობს საქართველოს პარ-
ლამენტის ვალდებულებას, რომ სისხლის სამართლის პოლიტიკა მაინცდამაინც 
ცალკე, საამისოდ სპეციალურად განკუთვნილი დოკუმენტით განსაზღვროს. პარ-
ლამენტის აპარატი, აქვე მიუთითებს, რომ ზემოაღნიშნული მიდგომა არ გამორი-
ცხავს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის უფლებამოსილებას, მიზანშე-
წონილობიდან გამომდინარე, შეიმუშაოს აღნიშნული დოკუმენტი.23

ამ კორესპონდენციიდან ირკვევა, რომ პარლამენტს არ აქვს სათანადოდ გააზრებუ-
ლი საკუთარი როლი და პასუხისმგებლობა ქვეყანაში სისხლის სამართლის პოლი-
ტიკის განსაზღვრასთან დაკავშირებით. უფრო მეტიც, შესაბამისი პოლიტიკის დოკუ-
მენტის მიღებაც, პარლამენტისთვის, საკუთარ შეფასებაზეა დამოკიდებული, იმაზე, 
თუ თავად რამდენად მიზანშეწონილად მიიჩნევს პოლიტიკის დოკუმენტის მიღებას. 

არსებული კანონმდებლობით, დანაშაულთან ბრძოლის პასუხისმგებლობა ძირითა-
დად პროკურატურას და საგამოძიებო ორგანოებს შორის არის გადანაწილებული. 
გარდა სისხლისსამართლებრივი დევნის ფუნქციისა, პროკურტურას აქვს ვალდებუ-
ლება კოორდინაცია გაუწიოს დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლას, სამართალდა-

20 პროკურატურის სისტემის რეფორმა, „ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)“ 
2018, გვ. 22, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/310kfDA წვდომის თარიღი: 19.03.2021. 
21 პროკურატურის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი, მუხლი 28, ნაწილი 3. 
22 იქვე
23 იხ: საქართველოს პარლამენტის აპარატის 2021 წლის 7 აპრილის წერილი №3188/2-7/21.

https://bit.ly/310kfDA
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მცავი ორგანოების ურთიერთშეთანხმებულ საქმიანობას დანაშაულის გამოვლენის, 
გამოძიების, გახსნის, აღკვეთის და თავიდან აცილების, დანაშაულის პრევენციის, 
კრიმინოლოგიური ვითარების გაუმჯობესების მიზნით.24 

მიუხედავად იმისა, რომ უწყება ვალდებულია, იმუშაოს პრევენციის და კრიმინო-
გენული ვითარების გაუმჯობესების მიმართულებით, პროკურატურის საქმიანობა, 
მათი სტრატეგია, უმეტესწილად უკვე დამდგარ დანაშაულზე ეფექტიან რეაგირე-
ბას მიემართება. ნაკლები ყურადღება ეთმობა დანაშაულის გამომწვევი მიზეზების 
კვლევას და მასზე უწყებათა ერთობლივ, ურთიერთშეთანხმებულ რეაგირებას. ამა-
ზე მეტყველებს სისტემაში მოქმედი პოლიტიკის დოკუმენტები და სახელმძღვანე-
ლო სტრატეგიები.25 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, ბოლო პერიოდში (2014 წლის 
შემდეგ) ქვეყანაში უმუშევრობის დონის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია – 20.4%,26 
2019 წლის მონაცემებით, საარსებო შემწეობის მიმღები საშუალო წლიური მოსა-
ხლეობის რიცხოვნობამ 441 448 შეადგენა (წილი საშუალო წლიურ მოსახლეობაში 
– 11.9% ), 2020 წლის მონაცემებით, სოციალურ პაკეტებს 174 612 ადამიანი იღებ-
და.27 ქვეყანაში არსებული მძიმე სოციალური ვითარების და ეკონომიკური დანაშა-
ულის ზრდის თანმდევი რისკების მიუხედავად, საკუთრების წინააღმდეგ მიმართუ-
ლი დანაშაულების პრევენციის საკითხები, საერთოდ არ არის გათვალისწინებული 
პროკურატურის მოქმედ სტრატეგიაში. სტრატეგიის ძირითადი ნაწილი უფრო მე-
ტად ორგანიზებულ (ტრეფიკინგი, კიბერდანაშაული, კორუფციული დანაშული, ტე-
რორიზმი) და ნარკოდანაშაულთან ბრძოლის საკითხებს ეხება.28 

უნდა ითქვას, რომ ნარკოდანაშაულთან მიმართებით, უწყების სტრატეგია გარკვე-
ული პრევენციული მექანიზმების გატარებასაც მოიაზრებს, რაც დადებით მახასია-
თებლად უნდა ჩაითვალოს, მათ შორის, ნარკოტიკებთან დაკავშირებულ პრობლე-
მებთან მიმართებით საინფორმაციო ხასიათის კამპანიების გატარებას, ადგილობ-
რივ დონეზე არსებული საჭიროების მოკვლევას და შესაბამის რეაგირებას.29 

ამავე სტრატეგიით იყო გათვალისწინებული ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაცია 
მომხმარებელთა მიმართ. უწყების სტრატეგიაში აღნიშნული გეგმის წარმოდგენა, 

24 პროკურატურის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი, მუხლი 27.
25 ინფორმაცია ასევე ეყრდნობა გენერალური პროკურატურის 2021 წლის 13 იანვრის №13/1393 წერილს. 
26 დეტალურად იხილეთ: https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/683/dasakmeba-umushevroba 
27 მონაცემები ეყრდნობა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2021 წლის 7 აპრილის №7-732 
წერილით მოწოდებულ ინფორმაციას. 
28 საქართველოს პროკურატურის 2017-2021 წლების სტრატეგია, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3hpuESV 
წვდომის თარიღი: 15.05.2021 
29 საქართველოს პროკურატურის 2017-2021 წლების სტრატეგია, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3hpuESV 
წვდომის თარიღი: 15.05.2021 გვ. 21. 
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თავის დროზე, ქვეყანაში არსებული მძიმე და რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის გათ-
ვალისწინებით, მნიშვნელოვანი და საიმედო ნებიჯი იყო. ამ საკითხზე, დოკუმენტში, 
ქვემოთ ვრცლად ვისაუბრებთ, თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ სახელმწიფომ ამ 
დრომდე ვერ აიღო ბოლომდე პასუხისმგებლობა ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზა-
ციაზე და ლიბერალიზაციის ტენდენციების გამოკვეთას დღემდე კანონმდებლობაში 
ფრაგმენტული ცვლილებებით ცდილობს. ეს, ცხადია, ვერ პასუხობს იმ გამოწვევებს, 
დასჯის უსამართლო პრაქტიკას, რაც სახელმწიფოში გვაქვს.30 

პროკურატურის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, უწყება პერიოდულად 
ატარებს თემატურ კრიმინოლოგიურ კვლევებს. თუმცა, როგორც ჩანს, კვლევები და 
უწყების მიერ ორგანიზებული პრევენციული ღონისძიებები ძირითადად არასრულ-
წლოვნებს და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკითხებს ეხება. პროკუ-
რატურა საქართველოს 28 რაიონული პროკურატურის სამოქმედო ტერიტორიაზე 
ახორციელებს პროექტს – „საზოგადოებრივი პროკურატურა“, რომლის ძირითადი 
მიზანია დანაშაულის პრევენცია, საზოგადოებრივი ცნობიერებისა და უწყების მიმა-
რთ ნდობის ამაღლება. 

უწყების ორგანიზებით, ბოლო წლებში, ნარკოტიკული დანაშაულის საკითხებზე, 
რამდენჯერმე გაიმართა შეხვედრა მოსწავლეებთან, სტუდენტებთან და ადგილო-
ბრივ მოსახლეობასთან. 2017 წლის მარტში პროკურატურის ორგანიზებით ჩატა-
რდა ანტინარკოტიკული კამპანია, რომელიც მიზნად ისახავდა სტუდენტებისთვის 
ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარების გამომწვევი მიზეზების შესახებ ჩატარე-
ბული კვლევის გაცნობას. 2020 და 2021 წლებში, პანდემიის გამო, უწყებას მსგავსი 
ხასიათის შეხვედრები არ ჩაუტარებია.31 

ცხადია, მსგავსი ტიპის აქტივობები მნიშვნელოვანია დანაშაულის პრევენციის 
და საზოგადოების ინფორმირების კუთხით, თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 
მხოლოდ ამ სახის აქტივობები საკმარისი არ არის და დანაშაულის გამომწვევ 
ყველა ძირითად ფაქტორს არ პასუხობს. უწყებამ უნდა გააფართოვოს პრევენცი-
ული საქმიანობის არეალი, უწყების პრევენციული პოლიტიკა არ უნდა შემოიფა-
რგლებოდეს მხოლოდ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების და ნარკოდა-
ნაშაულის საკითხებით. მით უმეტეს, რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის პირობებში, 
როდესაც ფრაგმენტული ხასიათის ანტინარკოტიკული კამპანიის ორგანიზება, 
ნარკოპოლიტიკის ძირეული რეფორმის გარეშე, გრძელვადიანი შედეგის მომტა-
ნი ვერ იქნება. 

30 ნარკოპოლიტიკა საქართველოში 2020 წლის ტენდენციები, სოციალური სამართლიანობის ცენტრი, 2021, 
ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3v3klYN წვდომის თარიღი: 15.05.2021 
31 ინფორმაცია ეყრდნობა საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2021 წლის 16 აპრილის №13/22264 
წერილს.
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დადებითად უნდა შეფასდეს ის ფაქტი, რომ პროკურატურის სისტემაში შეიქმნა მუდ-
მივმოქმედი სათათბირო ორგანო – სტრატეგიული განვითარების და სისხლის სამა-
რთლის პოლიტიკის საბჭო.32 სხვა საკითხებთან ერთად, საბჭოს ძირითადი მიზანია, 
სისხლის სამართლის პოლიტიკიდან გამომდინარე, შეიმუშაოს სახელმძღვანელო 
პრინციპები, სტრატეგიები და სამოქმედო გეგმა. თავის მხრივ, უწყებაში კოლეგი-
ური ორგანოს არსებობა მნიშვნელოვანია იმისათვის, რათა სტრატეგიული გადა-
წყვეტილებების მიღება არ იყოს ერთპიროვნულად მინდობილი მხოლოდ გენე-
რალურ პროკურორზე. თუმცა, მეორე მხრივ, აუცილებელია შეფასდეს, რამდენად 
ქმედითია საბჭო. საბჭოს არ აქვს საქმიანობის წინასწარ განსაზღვრული გრაფიკი 
და იკრიბება საჭიროებისამებრ. მის შემადგენლობაში საკმარისად არ არის გათ-
ვალისწინებული საოლქო/რაიონული პროკურატურების კვოტა, რაც მნიშვნელოვა-
ნი იქნებოდა, განსაკუთრებით, ადგილობრივ დონეზე არსებული პრობლემების და 
საჭიროებების გასაანალიზებლად, სისხლის სამართლის პოლიტიკაში ადგილობ-
რივ დონეზე არსებული პრობლემების შემოსატანად. ამ დისბალანსს, ცხადია, ვერ 
დააზღვევს საპროკურორო საბჭოს 8 წევრი, რომელთა შემადგენლობაშიც არიან 
რაიონული/საოლქო პროკურატურის წარმომადგენლები, ვინაიდან, ეს ფაქტორი 
საპროკურორო საბჭოს დონეზეც კი პრობლემურია. კანონმდებლობით სამართლი-
ანად არ არის მოწესრიგებული საპროკურორო საბჭოში პროკურორ წევრთა არჩე-
ვის საკითხი. მათ პროკურორთა კონფერენცია 30-კაციანი საინიციატივო ჯგუფების 
მიერ ნომინირებული კანდიდატებიდან ირჩევს. ეს მოდელი ამცირებს ინდივიდუა-
ლური პროკურორების წილს საბჭოს დაკომპლექტების პროცესში. პრობლემურია 
ამ პროცესში გეოგრაფიული კვოტირების საკითხიც.33 კონფერენცია საპროკურორო 
საბჭოს 3 წევრს ირჩევს აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული სა-
ოლქო და რაიონული პროკურატურებიდან და მხოლოდ ერთ წევრს – დასავლეთ 
საქართველოს ტერიტორიიდან.34 სამწუხაროდ, საბჭოს სხდომის ოქმები ორგანი-
ზაციისთვის ხელმისაწვდომი ვერ გახდა. პროკურატურის ოფიციალური წერილის 
თანახმად კი, საბჭოს არსებობიდან სულ 3 სხდომა გაიმართა, სადაც საბჭომ განიხი-
ლა პროკურატურის 2021-2025 წლების სტრატეგია და სისხლის სამართლის პოლი-
ტიკის დოკუმენტის პროექტი, თანაშრომელთა შეფასების სისტემის დახვეწის საკი-
თხი და გაეცნო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის და საოლქო პროკურატურების 
2020 წლის ანგარიშებს.35 

32 საქართველოს გენერალური პროკურორის მუდმივმოქმედი სათათბირო ორგანოს – სტრატეგიული განვი-
თარებისა და სისხლის სამართლის პოლიტიკის საბჭოს დებულების დამტკიცების თაობაზე, საქართველოს გე-
ნერალური პროკურორის 2020 წლის 17 მარტის №008 ბრძანება. 
33 „სოციალური სამართლიანობის ცენტრის“ და „ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის“ ერთობლივი ჩრდილო-
ვანი ანგარიში, გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს პერიოდული მიმოხილვისთვის (მე-3 პერიოდი, 37-ე სე-
სია, 2020 წელი), ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3mXJAZ0 წვდომის თარიღი: 19.04.2021. 
34 პროკურატურის შესახებ საქართველოს კანონი, მუხლი 20.
35 ინფორმაცია ეყრდნობა საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2021 წლის 16 აპრილის №13/22264 
წერილს. 
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დანაშაულთან ბრძოლის თვალსაზრისით, ქვეყანაში მნიშვნელოვანი პასუხისმგებ-
ლობა აკისრია შინაგან საქმეთა სამინისტორს. არსებული კანონმდებლობით, სწო-
რედ შსს-ს ვალდებულებაა განახორციელოს პრევენციული და სამართალდარღვე-
ვაზე რეაგირების ღონისძიებები, საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისა და მართლწეს-
რიგის დასაცავად.36

დანაშაულთან ბრძოლის და ზოგადად სისხლის სამართლის პოლიტიკის შეფა-
სებისთვის, მნიშვნელოვანი მსაზღვრელია სახელმწიფოს მიდგომა დანაშაულის 
პრევენციის მიმართ. ცხადია, რომ სადაც სახელმწიფოს არ აქვს პრევენციის გამა-
რთული მექანიზმი, წესრიგის და უსაფრთხოების შესანარჩუნებლად ერთადერთი 
საშუალება – აღკვეთა/დასჯა რჩება. სამწუხაროა, რომ პრევენციის საკითხი დღემდე 
უდიდესი გამოწვევაა ქვეყნისთვის. 

ჩვენი ქვეყნისთვის ყველაზე დიდ გამოწვევად რჩება დანაშაულის პრევენციის გაგე-
ბა. დღეს პრევენციის პასუხისმგებლობა სამართალდამცავი სისტემის ფარგლებს არ 
სცდება, რაც მნიშვნელოვან პრობლემებს ქმნის სწორედ საპოლიციო პრევენციული 
და რეაგირებითი უფლებამოსილებების გამიჯვნის თვალსაზრისით. დანაშაულთან 
დაკავშირებით ამგვარი მიდგომა კი, უშუალო გავლენას ახდენს ქვეყანაში სისხლის 
სამართლის პოლიტიკაზე. პრევენციის ამგვარი გაგებით, სისხლის სამართლის პო-
ლიტიკაც იზღუდება და უკვე დამდგარ ქმედებაზე რეაგირებით შემოიფარგლება. 

ბოლო პერიოდში შინაგან საქმეთა სამინისტროში აქტიურად დაიწყო მუშაობა საზო-
გადოებაზე ორიენტირებული პოლიციის სისტემის, ახალი რგოლის – მართლწესრი-
გის ოფიცრის ინსტიტუტის ჩამოსაყალიბებლად. ახალი რგოლის ძირითადი მიზანი, 
საზოგადოებასთან უფრო ახლო კონტაქტი, საზოგადოებრივი ნდობის მოპოვება 
იყო, რომელიც პირველად, პრევენციის ფუნქციას შეითავსებდა პოლიციის სისტემა-
ში.37 სამწუხაროა, რომ პოლიციის ამ რგოლის მანდატიც ისე ყალიბდება ქვეყანაში, 
რომ ის მნიშვნელოვნად არ განსხვავდება პოლიციის არსებული დანაყოფებისგან, 
აქვს თითქმის იგივე, – კლასიკური საპოლიციო ფუნქციები. ეს მიდგომა არსებითად 
ვერ ცვლის მდგომარეობას უკეთესობისკენ. პირიქით, საზოგადოებრივი ნდობის 
ეგიდით, კიდევ უფრო მეტად აძლიერებს პოლიციის სისტემას და საქმიანობის არ-
სებულ, მანკიერ მოდელს. 

უწყებას ამ დრომდე შემუშავებული ჰქონდა დანაშაულთან ბრძოლის რამდენიმე 
სხვადასხვა სახის სტრატეგია. თუმცა, ძირითადი მათგანი, უფრო მეტად 2020 ჩათ-

36 შინაგან საქმეთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების თაობაზე საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 13 
დეკემბრის №337 დადგენილება.
37 ინფორმაციისთვის იხილეთ სოციალური სამართლიანობის ცენტრის შეფასება, ხელმისაწვდომია: https://bit.
ly/33Nwipa წვდომის თარიღი: 15.05.2021 

https://bit.ly/33Nwipa
https://bit.ly/33Nwipa
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ვლით მოქმედებდა.38 უახლესი წლების დანაშაულთან ბრძოლის სტრატეგია, ჯერჯე-
რობით შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემუშავებული არ აქვს. თუმცა, სამთავრობო 
პროგრამის ანალიზი39 იძლევა შესაძლებლობას, გამოვკვეთოთ უწყების რამდენიმე 
ძირითადი მიმართულება. 

სამთავრობო პროგრამაში საუბარია ბევრ მნიშვნელოვან ინსტიტუციურ საკითხზე, 
რომელიც აუცილებელია უწყების ფუნქციონირებისთვის. ამასთანავე, ისევე როგო-
რც პროკურატურის, შსს შემთხვევაშიც, ძირითადი აქცენტი კიბერდანაშაულზე, ორ-
განიზებულ და ნარკოდანაშაულთან წინააღმდეგ ბრძოლაზე კეთდება. იმ პირობებ-
ში, როცა თითოეული მიმართულებით საქმიანობის სტრატეგია, ამ ეტაპზე ხელმიუ-
წვდომელია, რთულია შეფასდეს, რამდენად პასუხობს თითოეული ამ მიმართულე-
ბით არსებული გეგმა, ქვეყნის ძირთად საჭიროებებს. თუმცა, ცხადია, რომ ქვეყანას 
ძირთადი აქცენტი ორგანიზებულ დანაშაულზე აქვს გადატანილი და ყურადღების 
მიღმა რჩება დანაშაულის ის კატეგორიები, რომლებიც მძიმე სოციალურ და ეკო-
ნომიკურ საფუძვლებზე ვითარდება. 

გარკვეულწილად, ნარკოტიკულ დანაშაულთან მიმართებით, უწყებრივი პასუხის-
მგებლობა ეკისრება იუსტიციის სამინისტროს. სამინისტრო თავმჯდომარეობს ნა-
რკომანიასთან ბრძოლის უწყებათაშორის საკოორდინაციო საბჭოს.40 ამავე საბჭოს 
ფარგლებში შეიქმნა 2020 წელს ნარკოვითარების მონიტორინგის ეროვნული ცენ-
ტრი.41 ცენტრის მიზანია სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა 
მოხმარებასთან დაკავშირებით ინფორმაციის შეგროვება, შეფასება და მტკიცებუ-
ლებაზე დაფუძნებული სამეცნიერო-პრაქტიკული მეთოდოლოგიის დანერგვა.42 

სამინისტროს ფარგლებში არსებული უწყებათაშორისი საბჭოს ეგიდით, და-
მტკიცდა ნარკომანიასთან ბრძოლის 2021-2022 წლების სამოქმედო გეგმა.43 
დადებითად უნდა შეფასდეს ის, რომ ამ გეგმით პირველადი პრევენციის მიზნე-
ბისთვის გათვალისწინებულია პროცესში ჯანდაცვის და განათლების სისტემების 
ჩართულობა. გეგმით გათვალისწინებულია პოლიციის სისტემის წარმომადგე-
ნელთა გადამზადება, თუმცა არ არის ნათელი, უშუალოდ რომელი რგოლის და 

38 მაგალითისთვის: შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის 2017-
2020 წლების ეროვნული სტრატეგია.
39 იხ: სამთავრობო პროგრამა 2021-2024 „ევროპული სახელმწიფოს მშენებლობისთვის“ ხელმისაწვდომია: 
https://bit.ly/33O31e1 წვდომის თარიღი: 15.05.2021 
40 ნარკომანიასთან ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს დებულების დამტკიცების თაობაზე, 
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 7 მაისის №342 დადგენილება. 
41 ნარკოვითარების მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის დებულების დამტკიცების თაობაზე, საქართველოს 
იუსტიციის მინისტრის 2020 წლის 16 იანვრის ბრძანება №494.
42 იქვე: მუხლი 1.
43 2021-2022 წლების ანტინარკოტიკული სამოქმედო გეგმა, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3f3nanq წვდომის 
თარიღი: 15.05.2021 

https://bit.ly/33O31e1
https://bit.ly/3f3nanq
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რა მიმართულებით გადამზადებას მოიაზრებს გეგმა. მნიშვნელოვანი იქნებოდა 
პოლიციის სისტემის გაძლიერება უფრო მეტად პრევენციული ხაზით, მათ შო-
რის, ამ პროცესებში ახალი რგოლის – მართლწესრიგის ოფიცრების გაძლიერე-
ბა, მათთვის, პოლიციის და ჯანდაცვის სისტემებს შორის, ერთგვარი შუამავლის 
ფუნქციის დაკისრება. თუმცა, როგორც ჩანს, სახელმწიფო არ აპირებს ამ რგო-
ლს განსხვავებული საპოლიციო ფუნქცია დააკისროს და ეს ინსტიტუტი მხოლოდ 
ფორმალურად ანაცვლებს უბნის ინსპექტორის არსებულ რგოლს სისტემაში. 
გეგმა მიუთითებს საკანონმდებლო ბაზის დახვეწაზე, ახალი სტრატეგიის შემუშა-
ვებაზე, რაც, შესაძლოა, მნიშვნელოვანი მექანიზმი იყოს არსებული ვითარების 
გასაუმჯობესებლად.44

იუსტიციის სამინისტროს ფარგლებში, დანაშაულთან ბრძოლის, უფრო ვიწროდ კი, 
დანაშაულის პრევენციის თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანი პასუხისმგებლობა ეკის-
რება სსიპ – დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და 
პრობაციის ეროვნულ სააგენტოს. სხვა ძირითად საქმიანობასთან ერთად, სააგე-
ნტოს მიზანია დანაშაულის პრევენციის ღონისძიებების განხორციელება, მსჯავრდე-
ბულთა და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაციითა და რეაბილიტაციით საზოგა-
დოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.45

ადგილობრივ დონეზე არსებული საჭიროებების გათვალისწინება 
სისხლის სამართლის პოლიტიკის ფორმირების პროცესში

დანაშაულთან ბრძოლა, სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების განხორციელე-
ბა ჩვენი კანონმდებლობით, ცენტრალური ხელისუფლების ექსკლუზიური უფლება-
მოსილებაა.46 არსებული სახელმწიფო წყობის, უწყებების მკაცრი ცენტრალიზაციის 
პირობებში, განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებს ადგილობრივ დონეზე დანა-
შაულის კონტროლის ეფექტიანობა. იმისათვის, რათა სისხლის სამართლის პოლი-
ტიკა გადასწვდეს ადგილობრვ დონეს, პირველ რიგში აუცილებელია, პოლიტიკის 
განსაზღვრის პროცესში თითოეული ერთეული თანაბარად იყოს ჩართული. უწყებე-
ბის საქმიანობის სტრატეგია, ასევე, მაქსიმალურად უნდა ფარავდეს ადგილობრივ 
საჭიროებებს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ადგილობრივი დონის მონაწილე-
ობა პრევენციის პოლიტიკის დაგეგმვის და შესრულების პროცესში, რამდენადაც 

44 იუსტიციის სამინისტროს ფარგლებში, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი 
ინსტრუმენტი იყო სისხლის სამართლის რეფორმის განმახორციელებელი უწყებათაშორისი საკოორდინაციო 
საბჭო და მის ფარგლებში შემუშავებული სტრატეგია-სამოქმედო გეგმები. გასათვალისწინებელია, რომ ბოლოს 
სტრატეგია 2019 წლისთვის იყო შემუშავებული. ახალი სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, უწყებას ჯერჯერობით 
არ შეუმუშავებია.
45 დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ საქართვე-
ლოს კანონი, მუხლი 7. 
46 საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 7.
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თავისი მახასიათებლების გათვალისწინებით, შესაძლოა, თითოეული ერთეული 
განსახვავებული ზომების მიღებას საჭიროებდეს. 

იმ პირობებში, როდესაც პარლამენტს ჯერ კიდევ არ აქვს განსაზღვრული სისხლის 
სამართლის პოლიტიკა, ქვეყანაში არ მოქმედებს პრევენციის ერთიანი სტრატეგია, 
ადგილობრივი დონეების საჭიროებების გათვალისწინებაზე მსჯელობაც კი ზედმე-
ტია. სახელმწიფოს ყველა მცდელობა ამ მიმართულებით, ფორმალური და უშედე-
გო აღმოჩნდა. 

2018 წელს, ტერიტორიულობის პრინციპის გათვალისწინებით, საქართველოს მთა-
ვრობის დადგენილებით შეიქმნა დანაშაულის პრევენციის და მართლწესრიგის და-
ცვის ხელშეწყობის მუდმივმოქმედი ადგილობრივი უწყებათაშორისი საბჭოები.47 ამ 
დადგენილების მიღება, თავის დროზე, მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო სახელმწიფოს 
მხრიდან. ეს იყოს პირველი პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც მიზნად ისახავდა 
დანაშაულის პრევენციის და მართლწესრიგის დაცვის საკითხებზე პოლიტიკის გან-
საზღვრას, რეკომენდაციების შემუშავებას და სათანადო ღონისძიებების განხორცი-
ელებას, ტერიტორიულ ერთეულებში არსებული კრიმინოგენული მდგომარეობის 
საფუძველზე. 

საბჭო რამდენიმე უწყებისგან დაკომპლექტდა. მისი ხელმძღვანელობა შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს დაევალა, მუნიციპალიტეტებს კი, ეთხოვათ საბჭოს საქმიანო-
ბაში მონაწილეობა. ეს იყო ფორმატი, რომელიც არა მხოლოდ სამართალდამცავი 
უწყებებისგან დაკომპლექტდა, არამედ მის შემადგენლობაში იყო განათლების და 
მეცნიერების სამინისტროც, რომლის როლიც დიდია, ზოგადად, პრევენციული პო-
ლიტიკის დაგეგმვის და შესრულების პროცესში. 

სამწუხაროა, რომ სახელმწიფოს მცდელობა, ადგილობრივ საჭიროებებზე დაფუძ-
ნებით გაეძლიერებინა სისხლის სამართლის პოლიტიკის ფორმირება და პრევენცი-
ული მექნიზმების დანერგვა, ფორმალური აღმოჩნდა. საბჭო 2018 წლიდან მოქმე-
დებს. თუმცა, არაერთი მიმართვის მიუხედავად, მისი ფუნქციონირების შესახებ, მისი 
ხელმძღვანელი უწყება – შინაგან საქმეთა სამინისტრო ინფორმაციას არ გასცემს. 
რადგან საბჭო ამ დრომდე ფორმალურადაც არ შეკრებილა და არცერთი მუნიციპა-
ლიტეტის მიმართ არ შეუმუშავებია დანაშაულის პრევენციის და მართლწესრიგის 
შესახებ რეკომენდაცია. 

47 დანაშაულის პრევენციისა და მართლწესრიგის დაცვის ხელშეწყობის მუდმივმოქმედი უწყებათაშორისი საბ-
ჭოების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 13 აგვისტოს №416 დადგენილება. 
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ნაწილი II. სისხლის სამართლის პოლიტიკა 
საკუთრების წინააღმდეგ მიმართულ
დანაშაულებთან (ქურდობა/ძარცვა) მიმართებით

შესავალი – საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული და 
მისი გამომწვევი სოციალური ფაქტორების სამართლებრივი ანალიზი

დანაშაულის გამომწვევი მიზეზებისა და მისი მნიშვნელობის შესახებ, სოციალურ 
მეცნიერებებში ორი გაბატონებული მიდგომაა დამკვიდრებული: ფუნქციონალური 
და დიალექტიკური.48 მიუხედავად იმისა, რომ მათ შორის განსხვავებები არსებითია, 
მნიშვნელოვანია იმ მთავარი საკითხების გამოყოფა, რომელთა შესახებაც ძირითა-
დი სისხლისსამართლებრივი თეორიები მსგავს ან ურთიერთშემავსებელ მიდგომე-
ბს ავითარებენ. ეს ქურდობის/ძარცვის დანაშაულის გამოწვევი სოციალური ფაქტო-
რების საფუძვლიანი სამართლებრივი ანალიზის შესაძლებლობას იძლევა.

ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევით დგინდება, რომ საკუთრების წინააღმდეგ 
მიმართული დანაშაულების (ქურდობა/ძარცვა) გამომწვევი მიზეზები სხვადასხვა-
გვარია. თუმცა, ზოგადი დაყოფით, ადამიანს ამ ტიპის კანონსაწინააღმდეგო ქცე-
ვისკენ შეიძლება უბიძგოს მძიმე სოციალურმა ფონმა (ეკონომიკური გაჭირვება და 
თანმდევი ფინანსური ვალდებულებები), ან კონკრეტულ სოციალურ გარემო-პირო-
ბებში საზოგადოების წევრებთან ინტერაქციისა და ინტეგრაციის შინაარსმა. 

კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ ქურდობის/ძარცვის ჩადენაზე განსაკუთრებულ 
გავლენას ახდენს ისეთი სოციალური და ეკონომიკური ფაქტორები, როგორიცაა 
ოჯახის ცუდი ფინანსური მდგომარეობა, საბანკო ვალის/სესხის ქონა, აზარტული თა-
მაშებით გამოწვეული ფინანსური ვალდებულებები და უთანასწორო სოციალურ-ეკო-
ნომიკური გარემო (საზოგადოებაში საკუთარი თავის რეალიზაციის შეუძლებლობა).49 
კვლევის თანახმად, ქურდობის/ძარცვის გამომწვევი კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი 
ფაქტორია მსგავსი დანაშაულებრივი წარსულის მქონე პირების ყოლა საახლობლო 
გარემოში და მათი გავლენა.50 შესაბამისად, გამოიკვეთა ის ჯგუფები, რომლებიც 
საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჩადენის მაღალი რისკის მატა-
რებელნი არიან, ესენია: აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებული პირები; უმუშევრები; 
სიღარიბეში მცხოვრები ადამიანები; საბანკო/არასაბანკო ვალის/სესხის მქონე პირე-

48 William J. Chambliss, The political economy of crime: a comparative study of Nigeria and the USA, in Critical 
Criminology edited by Ian Taylor, Paul Walton and Jock Young, London, 1975, p. 167.
49 იაგო კაჭკაჭიშვილი, ნინო ესებუა, ანა პაპიაშვილი, მარიამ ჯიბუტი, დანაშაულისა და სასჯელის სოციალური 
ასპექტების შესწავლა, 2021, გვ. 35.
50 იქვე.
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ბი; დანაშაულებრივ სოციალურ გარემოში მცხოვრები და მსგავსი დანაშაულებრივი 
წარსულის მქონე პირები.51

ამ კონტექსტში საინტერესოა კვლევაში მონაწილე პირების დემოგრაფიული მახა-
სიათებლები დანაშაულის ჩადენამდე. განათლების დონის თვალსაზრისით აღმოჩ-
ნდა, რომ საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჩამდენი პირების დიდ 
უმრავლესობას (71.7%) პატიმრობამდე საშუალო, ნაწილს (6.9%) კი საბაზო განათ-
ლება ჰქონდა მიღებული.52 მთლიანობაში დაბალი იყო მათი წილი, ვისაც ქურდო-
ბის/ძარცვის ჩადენამდე პროფესიული ან უმაღლესი განათლება ჰქონდა მიღებული 
(შესაბამისად, 8.1% და 6.4%).53 

განსაკუთრებით სიმპტომატურია დანაშაულის ჩადენამდე ყოველთვიური შემოსა-
ვლისა და დასაქმების მაჩვენებლები. კვლევის შედეგების თანახმად, 10%-იც კი არ 
აღმოჩნდა ისეთი, რომელთა შემოსავალი დანაშაულის ჩადენამდე 700-დან 1000 
ლარამდე მერყეობდა ან მასზე მეტი იყო.54 შესაბამისად, აბსოლუტურ უმრავლესო-
ბას ან არ გააჩნდა სტაბილური შემოსავალი, ან ის უკიდურესად მცირე იყო.55 ამა-
ვე დროს, ნახევარზე მეტმა (51.4%) აღნიშნა, რომ პატიმრობამდე/პრობაციამდე 
საკვებისთვის საკმარისი ფული ჰქონდათ, მაგრამ ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის 
შესაძენად უნდა დაეზოგათ ან ესესხათ.56 მეხუთედს აღემატება მათი წილი, ვისი შე-
ფასებითაც, საკვებსაც კი გაჭირვებით ყიდულობდნენ.57 რესპონდენტების მხოლოდ 
1.7%-მა მიუთითა, რომ ნებისმიერ დროს შეეძლოთ ყველაფრის შეძენა.58 რაც შეეხე-
ბა დასაქმების მდგომარეობას, როგორც აღმოჩნდა, პატიმრობამდე/პრობაციამდე 
უმრავლესობა (58.4%) უმუშევარი იყო, თითქმის მესამედი (30.1%) კი – არაოფიცი-
ალურად დასაქმებული.59

საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის გამომწვევი მიზეზების ახსნის 
ერთ-ერთი გავრცელებული ფუნქციონალური მიდგომაა წნეხის (დაძაბულობის) თე-
ორია (strain theory), რომლის მიხედვითაც, სოციალურად მისაღებ მიზნებზე ხელმი-
საწვდომობა განსაზღვრავს იმას, რამდენად ჩაიდენს პიროვნება დევიანტურ (კანო-
ნსაწინააღმდეგო) ქცევას.60 ადამიანს, შესაძლოა, ჰქონდეს ფინანსური სარგებლის/

51 იქვე, გვ. 56.
52 იქვე, გვ. 100.
53 იქვე.
54 იქვე, გვ. 104.
55 იქვე, გვ. 105.
56 იქვე.
57 იქვე.
58 იქვე.
59 იქვე, გვ. 107.
60 William Little, Introduction to Sociology – 1st Canadian Edition, 2013, p. 209, ხელმისაწვდომია: https://bit.
ly/3x7gyel; წვდომის თარიღი: 11.03.2021.
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შემოსავლის მიღების სოციალურად გამართლებული მიზნები, თუმცა მათ მისაღწე-
ვად არ ფლობდეს სოციალურად მისაღებ შესაბამის რესურსებს, საშუალებებსა და 
გზებს.61 რობერტ მერტონის აზრით (რომელმაც ჩამოაყალიბა ეს თეორია), სტრუქ-
ტურული უთანასწორობის ფაქტობრივ რეალობასა და ეკონომიკური სარგებლის 
სოციოკულტურულ ღირებულებას შორის არსებული შეუსაბამობა ადამიანებისთვის 
წარმოქმნის წნეხს, რომელიც რაიმე ფორმით უნდა გადაილახოს. ამ წნეხის გა-
დალახვის ერთ-ერთი გზა კი დევიანტური ქცევაა.62 მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი 
მეცნიერის თანახმად, მერტონის თეორია ამ მიდგომით ნებისმიერი ტიპის წნეხის 
ანალიზისთვის შეიძლება იყოს გამოსადეგი, მისი თავდაპირველი და უმთავრესი 
დანიშნულება ეკონომიკური წნეხის ახსნა იყო.63 აღსანიშნავია, რომ წნეხის თეორი-
ის მიერ შემოთავაზებული ძირითადი დებულებები ეხმიანება სოციოლოგიურ კვლე-
ვაში რესპონდენტების მიერ გამოთქმულ აზრებს იმის თაობაზე, თუ რამ განაპირობა 
კონკრეტული დანაშაულის ჩადენა. ამ საკითხისთვის ცენტრალური მნიშვნელობი-
საა სწორედ ის ურთიერთმიმართება, რაც, ერთი მხრივ, მსჯავრდებული პირების 
სოციალურ მდგომარეობასა და ფინანსურ ტვირთს, მეორე მხრივ კი – მათ ეკონო-
მიკურ შესაძლებლობებს შორის არსებობდა. როგორც კვლევიდან იკვეთება, მსჯავ-
რდებულთა უმრავლესობისთვის, მათ მიერ დევიანტური ქცევის ჩადენას, ბაზისური 
სოციალური მოთხოვნილებებისა და ფინანსური ვალდებულებების დაკმაყოფილე-
ბის შეუძლებლობისგან წარმოშობილი წნეხი დაედო საფუძვლად.

ფუნქციონალურ მიდგომასთან ერთად, ამ საკითხის ანალიზს, დიალექტიკურ თე-
ორიებში განსაკუთრებული ყურადღება ენიჭება. მაგალითად, კრიტიკული სოციო-
ლოგია სოციალურ და ეკონომიკურ ფაქტორებს დანაშაულისა და დევიაციის მთა-
ვარ წყაროებად განიხილავს.64 ფუნქციონალური ახსნისგან განსხვავებით, კრიტიკუ-
ლი (კონფლიქტის) თეორიები ამ ფაქტორებს და დევიანტურ ქცევას უყურებენ არა 
როგორც საზოგადოების ნორმალური ფუნქციონირებისთვის აუცილებელ კომპონე-
ნტებს, არამედ სისტემის უთანასწორობის სამხილს.65 ამ გაგებით, საკუთრების წინა-
აღმდეგ მიმართული დანაშაულები, ხშირად სოციოეკონომიკურ ჩაგვრასთან გამკ-
ლავების გზა ან უბრალოდ ეკონომიკური გადარჩენის სტრატეგიაა.66 მთლიანობაში, 
კრიტიკული და სოციალ-დემოკრატიული კრიმინოლოგიური პერსპექტივა „ხედავს 
დანაშაულს, როგორც სოციალური გაუცხოებისა და უთანასწორობის შედეგს“.67

61 იქვე.
62 იქვე, p, 210.
63 Alison S. Burke, David E. Carter and others, Introduction to the American Criminal Justice System, p. 177, ხელ-
მისაწვდომია: https://bit.ly/3gtyjia; წვდომის თარიღი: 03.10.2021.
64 William Little, Introduction to Sociology – 1st Canadian Edition, 2013, p. 210.
65 იქვე.
66 იქვე.
67 ტიმ ნიუბერნი, არახელსაყრელი სოციალური მდგომარეობა, დანაშაული და სასჯელი, მთარგმნელი: ნინო 
კარანაძე, 2020, გვ. 5, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3graLtY; წვდომის თარიღი: 11.03.2021.
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კრიმინოლოგიურ თეორიებს შორის გავრცელებული კიდევ ერთი ფუნქციონალური 
მიდგომა ეხმიანება მსჯავრდებულთა მიერ დანაშაულის საფუძვლად დასახელებულ 
კონკრეტულ სოციალურ წრესთან ურთიერთობას და შესაბამის სოციალურ გარე-
მოში ინტეგრაციას. კერძოდ, სოციალური დეზორგანიზაციის თეორიის თანახმად 
(social disorganization theory), ადამიანები, რომლებიც იზრდებიან და ცხოვრობენ 
ღარიბ სამეზობლოებში/ადგილებში, სადაც მაღალია სხვადასხვა ტიპის დანაშაუ-
ლის ჩადენის მაჩვენებელი, უფრო დიდი შანსია, რომ კანონსაწინააღმდეგო ქმედე-
ბებში ჩაებან.68 ამ თეორიის მიხედვით, დევიანტური ქცევის მიზეზები შესუსტებულ 
სოციალურ კავშირებთან, კეთილდღეობის არარსებობასთან, სოციალური სტრუქ-
ტურების (მაგ., სკოლა) არასათანადო ფუნქციონირებასა და ზოგადად, არაჯანსაღ 
სოციალ გარემოსთან („ეკოსისტემასთან“) უნდა იყოს დაკავშირებული.69 თუმცა, 
მთლიანობაში, სოციალური დეზორგანიზაციის თეორეტიკოსები დანაშაულის პრე-
ვენციას უფრო მეტად მორალური ღირებულებების გაზიარებულობასა და სოცია-
ლური კავშირების გაძლიერებაში ხედავდნენ, ეკონომიკური უთანასწორობის, სხვა 
ტიპის ჩაგვრებისა და ძალაუფლებრივი დინამიკის საკითხებს კი მხედველობის 
მიღმა ტოვებდნენ.70

სოციალური დეზორგანიზაციის მიერ უპასუხოდ დატოვებული კითხვების შევსება 
კრიტიკული თეორიებით ხერხდება. ზოგადად მიიჩნევა, რომ „დაბალი სოცია-
ლურ-ეკონომიკური სტატუსი ასოცირდება სისხლის სამართლის სისტემასთან შე-
მხებლობის მაღალ რისკებთან, დანაშაულების უფრო მაღალ ნიშნულებთან და 
სხვადასხვა ფორმის ვიქტიმიზაციის მაღალ მაჩვენებელთან. სოციოეკონომიკურ 
სიდუხჭირეს, დანაშაულთან შემხებლობასა და სისხლის სამართლის სისტემას 
შორის ურთიერთკავშირი ცხადად ვლინდება არამხოლოდ ინდივიდების დონე-
ზე, არამედ სამეზობლოს დონეზეც“.71 მატერიალური სიმდიდრე დაკავშირებუ-
ლია საკუთარი საცხოვრებელი არეალის უსაფრთხოების მექანიზმების გაძლიე-
რებასთან, იქნება ეს ფიზიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა თუ კოლექტიური 
სერვისები.72 დაბალშემოსავლიანი და სხვაგვარად მარგინალიზებული არეალე-
ბი ხასიათდება თავისთავადი სიტუაციური მოწყვლადობით, რომელიც სოციალუ-
რი და დემოგრაფიული სიდუხჭირით არის გამოწვეული.73

უნდა აღინიშნოს, რომ არც სოციოლოგიური და არც წინამდებარე სამართლებრივი 
კვლევის საგანი არ არის ურბანული განცალკევებით გამოწვეული განსხვავებების 
ანალიზი. თუმცა რესპონდენტების მიერ დანაშაულის გამომწვევ ფაქტორად და-

68 William Little, Introduction to Sociology – 1st Canadian Edition, 2013, p. 209.
69 იქვე.
70 იქვე.
71 ტიმ ნიუბერნი, არახელსაყრელი სოციალური მდგომარეობა, დანაშაული და სასჯელი, გვ. 20.
72 იქვე.
73 იქვე, გვ. 14.
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სახელებული საფუძველი ზოგადად აჩვენებს, რომ ქურდობის/ძარცვის ჩადენა ზოგ-
ჯერ დაკავშირებულია კონკრეტულ არეალში სხვა მსგავსი ტიპის დანაშაულებრივი 
გამოცდილების მქონე ადამიანებთან შემხებლობასთან. კვლევის შედეგების მიხედ-
ვით, ასეთი კავშირი საკმაოდ მძლავრია და დამახასიათებელია თავად ამ სოცი-
ალური არეალებისთვის. იმის გათვალისწინებით, რომ რესპონდენტების ნაწილმა 
საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჩადენის ერთ-ერთ ფაქტორად 
სოციალური (საახლობლო/სამეგობრო) წრე დაასახელა, საინტერესო იყო იმის 
შეფასება, თუ რამდენად გავრცელებულია მათ თემში/საცხოვრებელ გარემოში ქუ-
რდობა და ძარცვა. ამ მხრივ, როგორც ყოფილი მსჯავრდებულების, ისე ამჟამინდე-
ლი მსჯავრდებულების ოჯახების წევრების მესამედზე მეტის აზრით, მათ საცხოვრე-
ბელ არეალში მაღალია ქურდობისა და ძარცვის მაჩვენებელი.74

კვლევის შედეგების საფუძველზე განვითარებული მსჯელობები იძლევა იმის თქმის 
საფუძველს, რომ ქურდობის/ძარცვის გამომწვევი სოციალური ფაქტორების ახსნა 
შესაძლებელია განხილული კრიმინოლოგიური თეორიების შუქზე. მიუხედავად თა-
ვად ამ თეორიებს შორის არსებული ფუნდამენტური განსხვავებებისა, ორივე სკო-
ლის (ფუნქციონალურის და დიალექტიკურის) ძირითადი თეზა ის არის, რომ სო-
ციოეკონომიკური კონდიციები დიდწილად არის კანონსაწინააღმდეგო ქცევის სა-
ფუძველი.75 ეს კავშირი ყველაზე ცხად და უშუალო გამოხატულებას კი, ბუნებრივია, 
საკუთრების წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულებში ჰპოვებს. კვლევის რესპონდე-
ნტების მიერ ქურდობის/ძარცვის განმაპირობებელ მიზეზად დასახელებული ისეთი 
ფაქტორიც კი, როგორიცაა კონკრეტულ სოციალურ გარემოში მსგავსი დანაშაუ-
ლებრივი გამოცდილების მქონე ადამიანებთან ინტენსიური ურთიერთობა, უფრო 
ფართო სურათში ადამიანებისა და ჯგუფების სოციალურ და ეკონომიკურ მოწყვლა-
დობას უკავშირდება. ამ გაგებით, რესპონდენტები საუბრობენ როგორც ინდივიდუ-
ალურ ეკონომიკურ გასაჭირზე, ისე საერთო სოციალურ გარემოზე, რომელიც არა-
ჯანსაღი სოციალური „ეკოსისტემით“ და კეთილდღეობის მინიმალური გარანტიების 
არარსებობით ხასიათდება.

ამდენად, უდავოდ აღიარებული კრიმინოლოგიური ფაქტი, რომ „ჩადენილი და-
ნაშაულების აბსოლუტური უმრავლესობა, რომელიც სასამართლოებში ხვდება, იმ 
ადამიანების მიერ არის ჩადენილი, რომლებიც შედარებით დაბალ სოციალურ ფე-
ნას მიეკუთვნებიან“,76 კონკრეტული სოციოეკონომიკური საფუძვლებით არის გან-
პირობებული. მართალია, არსებობს მოსაზრებაც, რომ არსებულ სისტემაში სახელ-
მწიფო სტრუქტურები ბუნებრივად მიდრეკილნი არიან დაბალი სოციალური ფენე-

74 იაგო კაჭკაჭიშვილი, ნინო ესებუა, ანა პაპიაშვილი, მარიამ ჯიბუტი, დანაშაულისა და სასჯელის სოციალური 
ასპექტების შესწავლა, 2021, გვ. 54.
75 Ian Taylor, Paul Walton and Jock Young, Critical criminology in Britain: review and prospects, in Critical Criminology 
edited by Ian Taylor, Paul Walton and Jock Young, London, 1975, p. 42.
76 ტიმ ნიუბერნი, არახელსაყრელი სოციალური მდგომარეობა, დანაშაული და სასჯელი, გვ. 8-9.
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ბის რეპრესიისკენ,77 თუმცა, ეს არ ცვლის თავად საკუთრების წინააღმდეგ მიმართუ-
ლი დანაშაულების მიზეზებსა და მის გამომწვევ ძირითად სოციალურ ფაქტორებს. 
ამის გათვალისწინებით, კომპლექსური უნდა იყოს ქურდობის/ძარცვის პრევენციის 
მექანიზმებიც და ის უნდა განიხილებოდეს არა ვიწროდ ლეგალისტური, არამედ, 
მათ შორის, სოციალური და ეკონომიკური პერსპექტივებიდან.

საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულების პრევენციის 
მექანიზმები

დანაშაული კომპლექსური სოციალური მოვლენაა.78 დანაშაულს და მისი ჩადენის 
შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებას სათანადოდ მხოლოდ მაშინ გავიაზრებთ, თუ 
დამნაშავეს და მის მოტივაციას სხვა სოციალური ურთიერთობების ჭრილში შევხე-
დავთ.79 ამ მიზნით, სამეცნიერო ლიტერატურაში ჩამოყალიბდა თეორიული ჩარჩო 
მიდგომა, რომელსაც „დანაშაულის კვადრატი“ (square of crime) ეწოდება.80 

„დანაშაულის კვადრატის“ თეორიული მიდგომა მოითხოვს, რომ დანაშაულისა 
და მისი კონტროლის ანალიზი დაეფუძნოს პროცესის მონაწილე 4 მხარის ინტე-
რაქციასა და მიმართებას, ესენია: დამნაშავე, მსხვერპლი, სისხლის სამართლის 
მართლმსაჯულების (სამართლდამცავი) ორგანოები და საზოგადოება/თემი.81 ამ 
გაგებით, დანაშაულზე ზოგადად საუბარი, გაუმართლებელია. დევიანტური ქცევის 
ანალიზი უნდა გულისხმობდეს კონკრეტული დანაშაულის ტიპის შესაბამისი კო-
ნტექსტის გათვალისწინებით ახსნას, „კვადრატის“ თითოეული მხარის მიმართების 
დანახვას ერთმანეთთან და უფრო რთულ სოციალურ ფენომენებთან (როგორიცაა, 
კლასი, გენდერი, ეთნიკურობა, პოლიტიკა, ეკონომიკური კურსი და სხვ.).82 დანაშა-
ულის თითოეული ტიპი განსხვავებულ მიმართებებშია აღნიშნულ ძალაუფლებრივ 
ღერძებთან და ამასთან, „კვადრატის“ მონაწილეებს შორის ნდობისა და კონფლიქ-
ტის განსხვავებულ ფორმებს წარმოშობს (შესაბამისი კონტექსტის გათვალისწინები-
თ).83 ამდენად, „დანაშაულის კვადრატის“ ჩარჩოს მიზანი არ არის დანაშაულის მხო-
ლოდ კრიმინოლოგიური პერსპექტივიდან შესწავლა. მართალია, კრიმინალიზაცია 
დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სტრატეგიის მნიშვნელოვანი კომპონენტია, 

77 ერთ-ერთი ავტორის მიხედვით, „დაბალი სოციალური სტატუსის მქონე ზრდასრულები ისეთი ტიპის დანაშაუ-
ლებს სჩადიან, რომელსაც უფრო ხშირად იძიებს პოლიცია, ვიდრე საშუალო სოციალური კლასის ზრდასრული 
ადამიანები“. იქვე, გვ. 9.
78 John Lea, Left Realism: A Radical Criminology for the Current Crisis, 2016, International Journal for Crime, Justice 
and Social Democracy 5(3): 53-65. DOI: 10.5204/ijcjsd.v5i3.329, p. 60.
79 იქვე.
80 იქვე, p. 58.
81 იქვე.
82 იქვე, p. 59.
83 იქვე.
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თუმცა მისი სიცოცხლისუნარიანობისთვის აუცილებელია მონაწილეებს შორის ძა-
ლაუფლებისა და ნდობის საკითხების მხედველობაში მიღება.84

ეს საკითხი მჭიდროდ არის დაკავშირებული, ერთი მხრივ, იმასთან, თუ როგორ 
ვიკვლევთ დანაშაულს, ხოლო მეორე მხრივ, როგორ ვსახავთ მისი პრევენციის 
და კონტროლის მექანიზმებს. პირველ შემთხვევაში, გამოყოფენ კონსერვატიულ, 
ლიბერალურ და კრიტიკულ (რადიკალურ) მიდგომებს. კონსერვატიული მიდგო-
მა უმთავრესად დესკრიფციულია.85 ის ძალაუფლებისა და იერარქიის ფუნდამე-
ნტურ რწმენას ეყრდნობა, რომელიც კანონისა და წესრიგის საფუძვლად არის 
გამოცხადებული.86 შესაბამისად, ამ მიდგომით, დანაშაულსა და მის კონტროლ-
თან დაკავშირებული პრობლემები შესუსტებული იერარქიული აპარატისა და 
ურთიერთობების ჭრილშია დანახული, რაც საპოლიციო ძალაუფლების ზრდისა 
და რეპრესიული პოლიტიკის გაძლიერების საჭიროებას ქმნის.87 საპირისპიროდ, 
ლიბერალური მიდგომა პრესკრიფციას ეფუძნება და მისი მიზანია, კვლევაზე და-
ფუძნებით შეიმუშაოს ინსტიტუციური რეფორმების შესახებ წინადადებები ან გაა-
კეთოს აქცენტი კულტურულ ცვლილებებზე.88 ამ მხრივ, ლიბერალური მიდგომა 
ეჭქვეშ არ აყენებს ზოგადად არსებული სოციალური კონტროლის სისტემას. კრი-
ტიკული (რადიკალური) პერსპექტივა პოლიტიკური პრაქტიკის ნაირსახეობაა, 
რომელიც ცდილობს კვლევის პროცესი ფუნდამენტური სოციალური გარდაქ-
მნების საჭიროებას დაუკავშიროს.89 თეორია და კვლევა დანახული უნდა იყოს 
როგორც პრაქტიკა (praxis), რამაც უნდა გამოამჟღავნოს დანაშაულის, როგორც 
სოციალური ფენომენის, საფუძვლები.90

დანაშაულის კონტროლის სტრატეგიებზე მსჯელობა, როგორც წესი, ორი განსხვა-
ვებული პრიზმიდან წარიმართება. ჩვეულებრივ, დანაშაულის პრობლემა ექცევა იმ 
ჩარჩოში, სადაც ერთმანეთის საპირისპიროდ არსებობენ „მკაცრი“ და „რბილი“ სა-
დამსჯელო პოლიტიკის მომხრეები და მოწინააღმდეგეები.91 სამართლიანად მიი-
ჩნევა, რომ საკითხის ასე დანახვა გამოტოვებს ზემოთ ნახსენებ მრავალ სოციალურ 
ცვლადსა და განზომილებას. ამიტომ, არსებობს მოსაზრება, რომ დანაშაულის კო-
ნტროლის სტრატეგიები სხვაგვარად უნდა დაჯგუფდეს, კერძოდ: 1) მიმართულია 
ეს სტრატეგიები იმ გარემოს ცვლილებისკენ, რომელიც განსაზღვრავს დანაშაულის 

84 იქვე, p. 62.
85 Ian Taylor, Paul Walton and Jock Young, Critical criminology in Britain: review and prospects, 1975, p. 21.
86 იქვე.
87 John Lea, Left Realism: A Radical Criminology for the Current Crisis, 2016, p. 55.
88 Ian Taylor, Paul Walton and Jock Young, Critical criminology in Britain: review and prospects, 1975, p. 22.
89 იქვე, p. 24.
90 იქვე.
91 Philip J. Cook and Jens Ludwig, Economical Crime Control, in Controlling Crime: Strategies and Tradeoffs edited 
by Philip J. Cook, Jens Ludwig and Justin McCrary, 2011, p. 2, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3symHg9; წვდომის 
თარიღი: 21.04.2021.

https://bit.ly/3symHg9
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ჩადენას; თუ, 2) მიმართულია კრიმინალური ქცევის მიმართ ინდივიდუალური მი-
დრეკილებების ცვლილებისკენ.92

როგორც პირველ ნაწილში ითქვა, სოციოლოგიური კვლევის შედეგებმა აჩვენა, 
რომ საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულების გამომწვევ ძირითად 
მიზეზად რესპონდენტები მძიმე სოციალურ ფონს და ფინანსურ ვალდებულებებს 
ასახელებენ. ქურდობის/ძარცვის დანაშაულების სოციალური ფაქტორების ანალი-
ზი ცხადყოფს, რომ ე.წ. „გამოსწორების“ მიდგომა (correctionalism) ამ შემთხვევაში 
გამართლებული არ არის. ამას ადასტურებს ის ფაქტი, რომ რესპონდენტების აბსო-
ლუტური უმრავლესობა დანაშაულის პრევენციის მექანიზმებზე მსჯელობისას, რო-
გორც წესი, საუბრობს არა ინდივიდუალური ქცევის ცვლილებებზე, არამედ გარემო 
ფაქტორებისა და სოციალური პოლიტიკის გარდაქმნის აუცილებლობაზე.

ამ მხრივ, რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში, რესპონდენტებმა ზოგადად შეა-
ფასეს, არის თუ არა არსებული სისხლის სამართლის პოლიტიკა მიმართული და-
ნაშაულის შემცირებაზე. როგორც გამოიკვეთა, „ყოფილი მსჯავრდებულების უმ-
რავლესობა (54.3%) არ ეთანხმება მოსაზრებას, რომ არსებული სამართლებრივი 
პოლიტიკა ეკონომიკური დანაშაულის შემცირებაზეა ორიენტირებული. [...] ამდე-
ნად, ყოფილ მსჯავრდებულებში ბევრია ისეთი, ვინც ფიქრობს, რომ სამართლებ-
რივი პოლიტიკა ეკონომიკურ დანაშაულთან მიმართებით საჭიროებს რევიზიას და 
დახვეწას“.93 აღსანიშნავია, რომ ქურდობის/ძარცვის დანაშაულის ჩამდენი პირების 
და ოჯახის წევრების აბსოლუტური უმრავლესობა (შესაბამისად, 92.5% და 92.1%) 
ეთანხმება მოსაზრებას, რომ სისხლის სამართლის პოლიტიკის გატარებისას სახე-
ლმწიფოსთვის თანაბრად პრიორიტეტული უნდა იყოს როგორც დაზარალებულის, 
ისე დამნაშავის უფლებებისა და ინტერესების დაცვა.94

ქურდობის/ძარცვის პრევენციის მექანიზმებზე დეტალურად ისაუბრეს ფოკუს ჯგუ-
ფების მონაწილე ყოფილმა მსჯავრდებულებმა და ამჟამინდელი მსჯავრდებულე-
ბის ოჯახების წევრებმაც. ფოკუს ჯგუფების მონაწილე ყოფილი მსჯავრდებულე-
ბის აზრით, დაპატიმრების პერსპექტივა და დასჯაზე ორიენტირებული მიდგომე-
ბი ვერ იქნება საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულების პრევენცი-
ის გარანტია. მეტიც, ამგვარმა მიდგომებმა, შესაძლოა, საერთოდ არ იქონიოს 
სხვის ქცევაზე გავლენა.95 ისინი ამას იმით ხსნიან, რომ საკუთრების წინააღმდეგ 
მიმართული დანაშაულის ჩადენა, უმეტესწილად, ოჯახის მწვავე სოციოეკონომი-

92 იქვე, p. 3.
93 იაგო კაჭკაჭიშვილი, ნინო ესებუა, ანა პაპიაშვილი, მარიამ ჯიბუტი, დანაშაულისა და სასჯელის სოციალური 
ასპექტების შესწავლა, 2021, გვ. 73.
94 იქვე, გვ. 29.
95 იქვე, გვ. 137.
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კური საჭიროებებით არის გამოწვეული.96 ყოფილმა მსჯავრდებულებმა აღნიშ-
ნეს, რომ ქურდობისა და ძარცვის შემცირებაზე ორიენტირებული ნაბიჯები არა-
ეფექტიანია, რადგან ისინი მიმართულია დანაშაულის შედეგებზე და დამნაშავის 
იზოლაციაზე.97 იგივე აზრი დომინირებს ამჟამინდელი მსჯავრდებულების ოჯა-
ხის წევრებშიც. მათი თქმით, თუ ქვეყანაში მოსახლეობის ეკონომიკური მდგო-
მარეობა არ გაუმჯობესდება და დასაქმების შესაძლებლობები არ გაიზრდება, 
დანაშაულის ჩადენის მაჩვენებელი არ შემცირდება.98 შესაბამისად, დანაშაულის 
ჩადენის მიზეზის აღმოუფხვრელად, წვრილმანი საკუთრების წინააღმდეგ მიმა-
რთული დანაშაულისთვის (ქურდობა/ძარცვა) ადამიანების დაჭერა დანაშაულის 
შემცირების ეფექტიანი მექანიზმი არ იქნება.99

სოციოლოგიური კვლევის მიგნებები ადასტურებს, რომ საქართველოში მოქმედი 
სისხლისსამართლებრივი პოლიტიკა, საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანა-
შაულების ჭრილში, ძირითად წნეხად დაბალ სოციალურ ფენებს (უმუშევრები, და-
ბალშემოსავლიანები, სოციალურად სხვაგვარად მოწყვლადები) აწვება და სწო-
რედ ისინი არიან კონტროლისა და დაქვემდებარების ობიექტები. ამიტომ არის 
მნიშვნელოვანი, რომ ქურდობისა და ძარცვის პრევენციაზე მიმართული პოლი-
ტიკა კომპლექსური იყოს და უმთავრესი აქცენტი ადამიანთა სოციალურ გაძლიე-
რებაზე კეთდებოდეს. ამდენად, სამართლიანია ის მოსაზრება, რომ „დანაშაულის 
ანალიზი მოითხოვს საზოგადოებაში ადამიანის პოზიციისა და მდგომარეობის გა-
მოკვლევას“.100 პოლიტიკის ობიექტი უნდა იყოს თავად ის სოციალური კონდიციე-
ბი, რომლებიც კრიმინალური ქცევის საფუძველი ხდება.101

ამ კონტექსტში, სხვადასხვა ტიპის დანაშაულის მასტიმულირებელ ერთ-ერთ გა-
დამწყვეტ ფაქტორად ნეოლიბერალური ეკონომიკური პოლიტიკის გატარება მი-
იჩნევა,102 რადგან ის უშუალოდ უკავშირდება უთანასწორობის კვლავწარმოებას, 
მის გაღრმავებასა და რესურსების ვიწრო ჯგუფების ხელში კონცენტრაციას (რაც, 
თავის მხრივ, ქურდობისა და ძარცვის დანაშაულების გამომწვევ სოციალურ 
ფაქტორებს ამძაფრებს). შესაბამისად, სოციალური, საბინაო, დასაქმებაზე ორი-
ენტირებული, კეთილდღეობის პროგრამები და უთანასწორობის შემცირებაზე 
მიმართული სახელმწიფო სტრატეგიები, ეკონომიკური დანაშაულის წინააღმდეგ 
მიმართულ აუცილებელ კომპონენტად მიიჩნევა (როგორც ნაწილი იმ სოციალუ-

96 იქვე.
97 იქვე, გვ. 139.
98 იქვე, გვ. 137.
99 იქვე.
100 Ian Taylor, Paul Walton and Jock Young, Critical criminology in Britain: review and prospects, 1975, p. 45.
101 Herman and Julia Schwendinger, Defenders of order or guardians of human rights? in Critical Criminology edited 
by Ian Taylor, Paul Walton and Jock Young, London, 1975, p. 136.
102 John Lea, Left Realism: A Radical Criminology for the Current Crisis, 2016, pp. 57-58.
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რი გარემოს ცვლილებისა, რომელიც ადამიანებს ამ ტიპის დანაშაულის ჩადე-
ნისკენ უბიძგებს).103

საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულების პრევენციის მექანიზმები, თუ 
ის უთანასწორობის აღმოფხვრაზეც არ იქნება მიმართული, თავს ვერ დააღწევს „გა-
მოსწორების“ მიდგომას104 (რაც, როგორც სოციოლოგიური კვლევის შედეგები ადა-
სტურებს, სულ მცირე, გაუმართლებელია ქურდობისა და ძარცვის დანაშაულებთან 
მიმართებით). „გამოსწორების“ ტაქტიკა, პრაქტიკაში, დაბალი სოციალური ფენების 
დისციპლინირებისა და დასჯის მექანიზმი ხდება, რომელშიც ჩართულია მთელი სა-
ხელმწიფო და საპოლიციო აპარატი. ამ პროცესის ყველაზე მასშტაბური და რადი-
კალური გამოვლინება კი „ნულოვანი ტოლერანტობის“ პოლიტიკაა.

აქვე აღსანიშნავია, რომ როგორც დასაწყისში ითქვა, საქართველოში არ არსებობს 
იმგვარი სტრატეგიული დოკუმენტები, რომელიც ქურდობისა და ძარცვის დანაშა-
ულებთან მიმართებით უწყებათაშორისი ხედვების პროდუქტი იქნებოდა და რომე-
ლიც საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის პრევენციის არა მხოლოდ 
სისხლისსამართლებრივ, არამედ სოციალურ და ეკონომიკურ განზომილებებსაც 
გაითვალისწინებდა.

დანაშაულის კონტროლისა და პრევენციის მექანიზმებთან დაკავშირებით, ასევე 
მნიშვნელოვანია ინფორმაციის ქონისა და პოლიციის ანგარიშვალდებულების სა-
კითხების განხილვა. რაოდენობრივი კვლევის შედეგების თანახმად, ქურდობისა და 
ძარცვის დანაშაულების ჩამდენ რესპონდენტთა მნიშვნელოვან ნაწილს (შესაბამი-
სად, 31.8% და 42.8%) არ ჰქონია ინფორმაცია სამართლებრივი შედეგების/სასჯე-
ლების თაობაზე.105 ამ კონტექსტში საინტერესოა ისიც, რომ რესპონდენტებს შორის 
დაახლოებით 9% აღმოჩნდა ისეთი, ვინც საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული და-
ნაშაულების განმაპირობებელ ფაქტორად ძარცვის/ქურდობის თანმხლები რისკე-
ბის შესახებ არაინფორმირებულობა დაასახელა.106

ინფორმირებულობის საკითხზე უფრო დეტალურად ფოკუს ჯგუფების მონაწილეებმა 
ისაუბრეს. ყოფილმა მსჯავრდებულებმა აღნიშნეს, რომ საზოგადოებაში დანაშაულისა 
და მისი თანმხლები უარყოფითი შედეგების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება აუცი-
ლებელია. ადამიანებს რაც უფრო მეტი ინფორმაცია ექნებათ კონკრეტული დანაშა-
ულებრივი ქმედების და მისთვის განკუთვნილი სასჯელის შესახებ, პრობლემების გა-
დასაჭრელად, უფრო მეტად მოძებნიან ალტერნატიულ, არაკანონსაწინააღმდეგო გზე-

103 Philip J. Cook and Jens Ludwig, Economical Crime Control, 2011, pp. 19-20.
104 Ian Taylor, Paul Walton and Jock Young, Critical criminology in Britain: review and prospects, 1975, p. 44.
105 იაგო კაჭკაჭიშვილი, ნინო ესებუა, ანა პაპიაშვილი, მარიამ ჯიბუტი, დანაშაულისა და სასჯელის სოციალური 
ასპექტების შესწავლა, 2021, გვ. 30.
106 იქვე, გვ. 53.



41

დანაშაულის და სასჯელის პოლიტიკა საქართველოში

ბს.107 თუმცა, ისინი ასევე მიუთითებენ, რომ დამნაშავის ოჯახის ეკონომიკური და სოცი-
ალური მდგომარეობა უფრო მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი ფაქტორებია. კერძოდ, 
მიუხედავად იმისა, დამნაშავეს ექნება თუ არა დეტალური ინფორმაცია დანაშაულის 
შესახებ, მან, შესაძლოა, მაინც ჩაიდინოს დანაშაულებრივი ქმედება ოჯახის რთული 
ეკონომიკური მდგომარეობის გამო.108 ფოკუს ჯგუფების მონაწილეების თქმით, ინფორ-
მირებულობის საკითხი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ნაკლებად მძიმე დანაშაულე-
ბის შემთხვევაში იძენს, რადგან ადამიანს შეიძლება წარმოდგენაც არ ჰქონდეს იმის 
თაობაზე, რომ დანაშაულს სჩადის, ან არ ჰქონდეს სათანადოდ გააზრებული ამ და-
ნაშაულის მოსალოდნელი სამართლებრივი შედეგები. აღსანიშნავია, რომ რამდენიმე 
რესპონდენტის თქმით, „მათ მიერ ჩადენილ დანაშაულთან დაკავშირებული რისკებისა 
და სასჯელის ზომის შესახებ დეტალური ინფორმაცია წინასწარ რომ ჰქონოდათ, შესაძ-
ლოა, თავი შეეკავებინათ“.109

დანაშაულის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, როგორც დანაშაულის პრევენციის 
მექანიზმი, მჭიდროდ უკავშირდება, ერთი მხრივ, განათლების სისტემაში შესაბამი-
სი საკითხების ინტეგრაციას (და ზოგადად – განათლების უფლებაზე ხელმისაწვდო-
მობასა და ხარისხს), მეორე მხრივ კი – სამართალდამცავი ორგანოების ურთიე-
რთობას საზოგადოების წევრებთან. საკითხის ამ კუთხით შესწავლა უპირველესად 
გულისხმობს კონკრეტული დანაშაულის ტიპების სპეციფიკის, მისი გამოწვევი მიზე-
ზების და რისკ ჯგუფების გამოვლენას, კონტექსტის გაანალიზებას და მუშაობას სა-
ზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდებაზე. მისი მიზანი, საბოლოოდ, კონკრეტუ-
ლი დანაშაულის პრევენციის ადგილობრივი საპოლიციო სტრატეგიების დაქვემდე-
ბარებაა „დემოკრატიულობის იმპერატივის“ (democratic imperative) ჩარჩოს ქვეშ.110 
ეს კი სამ ურთიერთდაკავშირებულ მიდგომას გულისხმობს, კერძოდ: ეფექტიანი 
საპოლიციო სტრატეგია მოითხოვს დანაშაულის შესახებ ინფორმაციის ორმხრივ 
მიმოცვლას ადგილობრივ თემსა და პოლიციას შორის; ინფორმაციის მიმოცვლა 
არის საზოგადოების/თემის მხრიდან პოლიციის მიმართ ნდობის შედეგი; ამგვარი 
ნდობის შექმნა/აღდგენა შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ პოლიციის დემოკ-
რატიული ანგარიშვალდებულების გზით საზოგადოების/თემის მიმართ.111 

საზოგადოებას ექნება ნდობა სამართალდამცავი უწყებების მიმართ, თუ ეს უკანას-
კნელი მოახდენს ფოკუსირებას იმ დანაშაულებზე, რომლებიც საზოგადოების მხრი-
დან სერიოზულად და მნიშვნელოვნად აღიქმება, და პრევენციისა და კონტროლის 
იმ მექანიზმებზე, რომლებიც საზოგადოებაში ლეგიტიმურად მიიჩნევა.112 ამდენად, 

107 იქვე, გვ. 114.
108 იქვე.
109 იქვე.
110 John Lea, Left Realism: A Radical Criminology for the Current Crisis, 2016, p. 55.
111 იქვე.
112 იქვე.
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ეს უნდა იყოს კოლექტიური, და არა კონსერვატიულ პრინციპებზე დაფუძნებული ბი-
უროკრატიული და ვიწროდ კრიმინოლოგიური შეფასებების პროცესი.113 აღსანიშ-
ნავია, რომ გარკვეულწილად ამ იდეას ემსახურებოდა საქართველოში მართლწეს-
რიგის ოფიცრების ინსტიტუტის დანერგვა, თუმცა, როგორც უკვე ითქვა, დღესდღე-
ობით ის კლასიკურ საპოლიციო ფუნქციებს იძენს და, შესაბამისად, ვერ პასუხობს 
თავდაპირველ მიზნებს.

მთლიანობაში, დემოკრატიულ ანგარიშვალდებულებაზე მიმართული ზემოაღნიშ-
ნული მიდგომების მიზანია სამართალდამცავი ორგანოებისა და საზოგადოების 
წევრების დაახლოება და ინტერაქცია. „დემოკრატიული იმპერატივის“ ჩარჩო, მათ 
შორის, ეხმიანება სოციოლოგიური კვლევის რესპონდენტების მიერ გამოთქმულ იმ 
წუხილებსაც, სადაც ისინი დანაშაულის გამომწვევ სოციალურ ფაქტორებს შორის 
საზოგადოების წევრებთან ინტეგრაციის შინაარსს და ინფორმაციულ დეფიციტს 
ასახელებენ. მართალია, ეს ფაქტორები და მათი ცვლილებისთვის გასატარებელი 
ინსტიტუციური რეფორმები ქურდობისა და ძარცვის პრევენციის მეორადი ფაქტო-
რებია (რადგან საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულების პრევენცია უმ-
თავრესად დაკავშირებულია სოციალური პოლიტიკის ცვლილებასთან), თუმცა ისი-
ნი მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კომპონენტია დემოკრატიული და ადამიანზე 
მორგებული სამართალდამცავი სისტემის ჩამოყალიბების გზაზე. 

საინტერესოა, რომ დემოკრატიული ანგარიშვალდებულების კუთხით არსებულ ამ 
პრობლემებზე, დანაშაულის პრევენციის ჭრილში, ყურადღება მახვილდება საქა-
რთველოს პროკურატურის 2017-2021 წლების სტრატეგიაში.114 თუმცა, პრობლემის 
გადასაჭრელად დასახული გზები ფრაგმენტულია და არ არის მორგებული სპეცი-
ფიკურ კონტექსტში კონკრეტული დანაშაულის ტიპების (ამ შემთხვევაში – ქურდობა/
ძარცვა) პრევენციის მიზნებზე. იგივე იკვეთება 2019-2020 წლებში ქურდობა/ძარცვის 
პრევენციის მიზნებისთვის შესრულებული სამუშაოების შესახებ საქართველოს გე-
ნერალური პროკურატურიდან გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციების საფუძველ-
ზე.115 ამასთანავე, არასისტემურია დანაშაულის პრევენციის ცენტრის ფუნქციებიც სა-
კუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულების თავიდან აცილების კუთხით. ეს 
უწყება კონცენტრირებულია მხოლოდ 14-დან 21 წლამდე ადამიანებზე, მისი აქტი-

113 იქვე, გვ. 56.
114 საქართველოს პროკურატურის სტრატეგია (2017-2021 წლები), გვ. 48, ხელმისაწვდომია:    
https://bit.ly/3xceq50; წვდომის თარიღი: 21.04.2021.
115 2019-2020 წლებში პროკურატურის თანამშრომლებისთვის ჩატარდა სასწავლო აქტივობები, რომლებიც 
მოიცავდა დანაშაულის პრევენციის საკითხებს. 2019 წელს განხორციელდა 4 აქტივობა, რომელშიც ჩართული 
იყო 33 მსმენელი (პროკურატურის თანამშრომელი). 2020 წელს ჩატარდა 1 კურსი, რომლის ფარგლებშიც გა-
დამზადდა 2 მსმენელი. ამასთან, გენერალური პროკურატურიდან მიღებული საჯარო ინფორმაციის თანახმად, 
ეკონომიკურ დანაშაულებზე, მათ შორის, ქურდობასა და ძარცვაზე აქცენტირება მუდმივად ხდება პროექტ „სა-
ზოგადოებრივი პროკურატურის“ ფარგლებში, მოსახლეობის სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლების მიზ-
ნით. ასევე, პერიოდულად იბეჭდება თემატური ბროშურები და ბუკლეტები. საქართველოს გენერალური პრო-
კურატურისგან მოწოდებული საჯარო ინფორმაცია №13/1393.

https://bit.ly/3xceq50
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ვობები შემოიფარგლება ფრაგმენტული კულტურული და სპორტული ღონისძიებე-
ბით, ხოლო ქურდობის/ძარცვის დანაშაულებთან მიმართებით რაიმე სპეციფიკური 
სტრატეგიები საერთოდ არ აქვს.116

სასჯელის პოლიტიკა საკუთრების წინააღმდეგ მიმართულ 
დანაშაულებთან მიმართებით

საქართველოში საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული ერთ-ერთი ყვე-
ლაზე გავრცელებულია. 2019-2020 წლებში რეგისტრირებული დანაშაულებიდან, 
დაახლოებით 40% საკუთრების წინააღმდეგ იყო მიმართული.117 ამასთან, საინტერე-
სოა, რომ საკუთრების წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულთა ჩადენის პროცენტული 
წილი განსაკუთრებით მაღალია არასრულწლოვნებში. კერძოდ, 2020 წელს განრი-
დებული და ბრალდებული არასრულწლოვნების მიერ ჩადენილ დანაშაულთა 75% 
საკუთრების წინააღმდეგ იყო მიმართული.118 უშუალოდ ქურდობასა და ძარცვასთან 
დაკავშირებით უნდა ითქვას, რომ 2020 წელს მსჯავრდებულ პირთაგან, მეხუთედზე 
მეტი ქურდობის/ძარცვის დანაშაულისთვის გასამართლდა (20.26%). 2019 წელს ეს 
მონაცემი მცირედით დაბალი იყო (18.46%).119

როდესაც საკითხი დანაშაულის მიმართ არსებულ პოლიტიკას და მის თავიდან არი-
დებას ეხება, ბუნებრივია, კრიმინალიზაციის და კონტროლის გაძლიერებისკენ მი-
მართული მექანიზმები ერთ-ერთი შესაძლო გამოსავალია.120 თუმცა, ქურდობისა და 
ძარცვის პრევენციასთან დაკავშირებით, როგორც გამოჩნდა, საპოლიციო კონტრო-
ლის მექანიზმებზე მნიშვნელოვანი დანაშაულის სოციოეკონომიკური ფაქტორების 
აღმოფხვრაზე ორიენტირებული გზების ძიებაა. ამ კონტექსტში, სასჯელების პოლი-
ტიკა მიმართული უნდა იყოს არა იზოლაციასა და რეპრესიაზე, არამედ ინტეგრა-
ციაზე.121 ეს, თავის მხრივ, გარემოებებისა და კონტექსტის გათვალისწინებით, უნდა 
გულისხმობდეს ჰუმანურ, ნაკლებად რეპრესიულ და ალტერნატიულ სასჯელებზე 
ორიენტირებულ მიდგომებს.122

116 დანაშაულის პირველი დონის პრევენციის პროგრამები, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2QDXJyx; წვდომის 
თარიღი: 21.04.2021.
117 რეგისტრირებული დანაშაულის რაოდენობა, მონაცემების გადმოწერა XLS, ხელმისაწვდომია:   
https://bit.ly/3tF6KGi; წვდომის თარიღი: 21.04.2021.
118 საქართველოს გენერალური პროკურატურა, კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანთა მახასია-
თებლების კვლევა, 2021, გვ. 10, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3xgS1ng; წვდომის თარიღი: 21.04.2021.
119 მსჯავრდებულთა რაოდენობა დანაშაულებათა სახეების მიხედვით, მონაცემების გადმოწერა XLS, ხელმი-
საწვდომია: https://bit.ly/3tF6KGi; წვდომის თარიღი: 21.04.2021.
120 John Lea, Left Realism: A Radical Criminology for the Current Crisis, 2016, p. 57.
121 იქვე.
122 Philip J. Cook and Jens Ludwig, Economical Crime Control, 2011, p. 18.

https://bit.ly/2QDXJyx
https://bit.ly/3tF6KGi
https://bit.ly/3xgS1ng
https://bit.ly/3tF6KGi
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უპირველესად, საინტერესოა ის ფაქტი, რომ დანაშაულთან ბრძოლის პოლიტიკის 
მიმართ გარკვეულწილად წინააღმდეგობრივი პოზიციები ჰქონდათ სოციოლო-
გიური კვლევის რესპონდენტებს (როგორც ყოფილ მსჯავრდებულებს, ისე ამჟამი-
ნდელი მსჯავრდებულების ოჯახის წევრებს). კერძოდ, რაოდენობრივი კვლევის 
შედეგების თანახმად, „უმრავლესობამ მიიჩნია, რომ სახელმწიფომ კიდევ უფრო 
აქტიურად უნდა გამოიყენოს სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის ალტერ-
ნატიული მექანიზმები (მაგ., განრიდება, პირობითი მსჯავრი და სხვ.). მეორე მხრივ, 
ორივე სამიზნე ჯგუფის უმრავლესობა იზიარებს შეხედულებას, რომ სახელმწიფო 
ვალდებულია კრიმინალთან ბრძოლაში ნულოვანი კომპრომისის მეთოდები გა-
მოიყენოს და არა – ლიბერალური პოლიტიკა“.123 რესპონდენტები, ძირითადად, 
შუალედურ პოზიციას იკავებენ იმის შეფასების დროსაც, რამდენად შეესაბამებოდა 
მათ მიერ ჩადენილ დანაშაულს დაკისრებული სასჯელი.124 თუმცა, ნიშანდობლივია, 
რომ კვლევაში მონაწილე ყოფილი მსჯავრდებულების უმრავლესობა დაკისრებულ 
სასჯელს უსამართლოდ მიიჩნევს.125

მეტ-ნაკლებად მსგავსი პოზიციები გამოითქვა ფოკუს ჯგუფების მონაწილეთა მხრი-
დანაც. მათი თქმით, არის შემთხვევები, როცა საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული 
დანაშაული (ქურდობის კონტექსტში) საერთოდ არ უნდა მიიჩნეოდეს კრიმინალურ 
ქმედებად (ან უნდა გამოიყენებოდეს პირობითი მსჯავრი), მხედველობაში უნდა მი-
იღებოდეს მისი მასშტაბი და, რაც მთავარია, მოტივაცია.126 მთლიანობაში, ფოკუს 
ჯგუფების მონაწილეები საჭიროდ მიიჩნევენ სასჯელების უფრო მეტად დივერსი-
ფიკაციას, რათა შესაძლებელი გახდეს წვრილმანი და ნაკლები საზოგადოებრი-
ვი მნიშვნელობის მქონე შემთხვევების ჰუმანური შეფასება და ამ ქმედებებისთვის 
ალტერნატიული სასჯელების გამოყენება (მაგალითად, საზოგადოებისთვის სა-
სარგებლო შრომის სახით).127 ქურდობის ნაწილში, ფოკუს ჯგუფის მონაწილეებმა 
მკაფიოდ მიუთითეს სისხლის სამართლის კოდექსის 177-ე მუხლის მე-3 ნაწილით 
გათვალისწინებული სასჯელის (თავისუფლების აღკვეთა 4-დან 7 წლამდე) შეუსა-
ბამობასა და არადივერსიფიცირებულობაზე.128 მსგავსად, რაოდენობრივი კვლევის 
მონაწილე რესპონდენტების დიდი უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ მძიმე დანაშაუ-
ლად არ უნდა კვალიფიცირდებოდეს ქურდობის/ძარცვის დამამძიმებელი ისეთი გა-
რემოებები, როგორიცაა, მაგალითად, ბინაში უკანონო შეღწევა ან სატრანსპორტო 
საშუალების წინააღმდეგ.129

123 იაგო კაჭკაჭიშვილი, ნინო ესებუა, ანა პაპიაშვილი, მარიამ ჯიბუტი, დანაშაულისა და სასჯელის სოციალური 
ასპექტების შესწავლა, 2021, გვ. 29.
124 იქვე, გვ. 36.
125 იქვე, გვ. 40.
126 იქვე, გვ. 119.
127 იქვე, გვ. 138.
128 იქვე, გვ. 110.
129 იქვე, გვ. 85-87.
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კვლევის მიხედვით, ყოფილ მსჯავრდებულთა აბსოლუტურ უმრავლესობას (83.1%) 
თავისუფლების აღკვეთა შეეფარდა, თითქმის 10%-ს კი – ჯარიმა.130 განსაკუთრებით 
მცირე იყო მათი წილი, ვისაც შინაპატიმრობა (6%), ან პირობითი მსჯავრი (1.1%) შე-
ეფარდა.131 როგორც ქურდობის/ძარცვის ჩამდენი პირების (60.1%), ისე მათი ოჯახის 
წევრების უმრავლესობა (62.9%) მიუთითებს, რომ მათი შეფასებით, ჩადენილ დანა-
შაულს არ ახლდა ძალადობა, არ გამოუწვევია საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვა-
ნი ზიანი და არც ორგანიზებული და წინასწარ შეთანხმებული ყოფილა.132 ამასთან, 
როგორც აღმოჩნდა, ყოფილი მსჯავრდებულების უდიდეს ნაწილს (82.1%), ბოლო 
შემთხვევამდე ნასამართლობის გამოცდილება არ ჰქონია.133 მართალია, ამ შემ-
თხვევებში საქმის ფაქტობრივი გარემოებების ცოდნის გარეშე ზუსტი დასკვნების გა-
კეთება რთულია, თუმცა, ნიშანდობლივია, რომ კვლევის ფარგლებში შესწავლილი 
განაჩენებისა და სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისი ნორმების ანალიზის 
საფუძველზე იკვეთება რამდენიმე პრობლემური საკითხი, რომელიც სასჯელის პო-
ლიტიკის თაობაზე რესპონდენტების წუხილებს ეხმიანება.

კვლევის ფარგლებში, შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით, გაანალიზდა საერთო სა-
სამართლოების 2019-2020 წლების განაჩენები (43)134 სისხლის სამართლის კოდექ-
სის 177-ე და 178-ე მუხლების 1-ლ, მე-2 და მე-3 ნაწილებთან მიმართებით. ანალიზით 
ირკვევა, რომ საერთო სასამართლოების პრაქტიკა სასჯელების პოლიტიკის კუთხით 
საქართველოში ორ მსხვილ პრობლემას ავლენს: 1) გადასახედია ქურდობის/ძარცვის 
დანაშაულების დამამძიმებელი გარემოებების, შესაბამისი სასჯელების დივერსიფიცი-
რებულობისა და ზომების თაობაზე არსებული საკანონმდებლო მიდგომები; 2) სასამა-
რთლოები და ბრალდების მხარე ხშირ შემთხვევაში არ ავლენენ საკმარის ძალისხმე-
ვას იმისათვის, რათა გამოყენებული სასჯელი უფრო ჰუმანური იყოს და მხედველობა-
ში მიიღებოდეს დანაშაულის გამომწვევი სოციალური და ეკონომიკური ფაქტორები.

შესწავლილ განაჩენებს შორის არაერთი იყო ისეთი, სადაც, მიუხედავად მცირე ზიანის 
და პასუხისმგებლობის დამამძიმებელი გარემოებების არარსებობისა, მოსამართლე 
შებოჭილი აღმოჩნდა სისხლის სამართლის კოდექსის მიერ განსაზღვრული მიდგო-
მებით. ეს ეხება საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულებისთვის კოდექსით 
დადგენილი „მნიშვნელოვანი ზიანის“ კომპონენტს; ქმედების კონკრეტული შემადგენ-
ლობებისთვის სასჯელის სახედ მხოლოდ თავისუფლების აღკვეთის გამოყენების შე-
საძლებლობას (177-ე მუხლის მე-3 ნაწილი; 178-ე მუხლის მე-2 და მე-3 ნაწილი), ასევე 
ალტერნატიული სასჯელების შეფარდების ლიმიტირებას (მაგალითად, ქურდობის/

130 იქვე, გვ. 32-33.
131 იქვე, გვ. 34.
132 იქვე, გვ. 36.
133 იქვე, გვ. 37.
134 განაჩენები: თბილისის საქალაქო სასამართლო – 18; ბათუმის საქალაქო სასამართლო – 15; ქუთაისის 
საქალაქო სასამართლო – 6; ფოთის საქალაქო სასამართლო – 3; თელავის რაიონული სასამართლო – 1.
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ძარცვის დანაშაულის ჩადენისას, არცერთ შემთხვევაში არ არის გათვალისწინებული 
ძირითადი სასჯელის სახით საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომის გამოყენების შე-
საძლებლობა); და სასჯელის ზომებს (კონკრეტული დამამძიმებელი გარემოებისთვის 
თავისუფლების აღკვეთის მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვარს). 

ერთ-ერთ საქმეში, ქმედება, რომელიც ზიანის განსაკუთრებული სიმცირით ხასიათდე-
ბოდა (მანქანის აკუმულატორის, აუდიო მაგნიტოფონის, სუნამოს, მეხსიერების ბარა-
თისა და ჯვრის სუვენირული სადგამის ძირის მოპარვა – ჯამში 110-115 ლარის ზიანი) 
დაკვალიფიცირდა სისხლის სამართლის კოდექსის 177-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ა“ და 
„დ“ ქვეპუნქტებით (ჩადენილი წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ, სატრანსპორტო 
საშუალების წინააღმდეგ).135 მოსამართლემ იმსჯელა ქმედების მცირე მნიშვნელობაზე, 
ასევე პასუხიმგებლობის შემამსუბუქებელ სხვა გარემოებებზე (ოჯახური მდგომარეობა, 
კერძოდ, შვილის ავადმყოფობა; ნასამართლეობის არქონა; დაზარალებულის ლმობი-
ერი პოზიცია) და ბრალდებულს 177-ე მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული სან-
ქციის მინიმუმი – 4 წელი შეუფარდა.136 მოსამართლეს არ ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ 
ნაკლებად მკაცრი ღონისძიების გამოყენებაზე ემსჯელა. მსგავსი პრობლემა გამოიკვეთა 
ქურდობისა და ძარცვის არაერთგზის ჩადენასთან დაკავშირებითაც, როცა განსაკუთრე-
ბით მცირე ზიანის მიუხედავად, თავისთავად არაერთგზისობის ფაქტი შეუძლებელს ხდი-
და მოსამართლის მიერ ლმობიერი სასჯელის გამოყენების შესაძლებლობას. 

პრობლემურად უნდა ჩაითვალოს თავად „მნიშვნელოვანი ზიანის“ განსაზღვრული 
ოდენობაც (150 ლარი), რომლის განსაკუთრებული სიმცირე და 177/178-ე მუხლე-
ბის პირველი ნაწილების დისპოზიცია ბუნდოვანს ხდის იმ ზღვარს, სადაც ქმედება, 
თავისი მცირე მნიშვნელობის გამო, საერთოდ არ უნდა ჩაითვალოს დანაშაულად, 
მოსამართლეს კი ნაკლები დისკრეციის ფარგლებს უტოვებს.137 შესაბამისად, „მნიშ-
ვნელოვანი ზიანის“ არსებული ოდენობის გათვალისწინებით, ამ დამამძიმებელი 
გარემოებით პირის გასამართლება, რიგ შემთხვევებში, ადამიანისთვის არაპროპო-
რციულად მძიმე და სასჯელის მიზნებთან შეუსაბამო შეიძლება აღმოჩნდეს. 

კიდევ ერთი საკანონმდებლო პრობლემაა შინაპატიმრობის შემთხვევაში მსჯავ-
რდებულისთვის განსაზღვრული ფინანსური ტვირთი. კერძოდ, კანონმდებლობით 
დადგენილია, რომ შინაპატიმრობის ელექტრონული ზედამხედველობის საშუალე-
ბით აღსრულებისათვის დაწესებულია საფასური, თვეში 100 ლარის ოდენობით.138 

135 თბილისის საქალაქო სასამართლოს განაჩენი, 2019, მოწოდებული საჯარო ინფორმაციის სახით.
136 იქვე.
137 სისხლის სამართლის კოდექსის მე-7 მუხლის მე-2 ნაწილის მიხედვით, „დანაშაულს არ წარმოადგენს ისეთი 
ქმედება, რომელიც, თუმცა ფორმალურად შეიცავს ამ კოდექსით გათვალისწინებული რომელიმე ქმედების ნიშ-
ნებს, მაგრამ მცირე მნიშვნელობის გამო არ გამოუწვევია ისეთი ზიანი, რომელიც აუცილებელს გახდიდა მისი 
ჩამდენის სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას, ან არ შეუქმნია ასეთი ზიანის საფრთხე“.
138 „შინაპატიმრობის აღსრულების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრო-
ბაციის მინისტრის ბრძანება №146, მე-11 მუხლის 1-ლი პუნქტი, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3sfseYA; წვდომის 
თარიღი: 13.04.2021.

https://bit.ly/3sfseYA
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შინაპატიმრობის ამ ფორმით დაკისრებას პირისთვის ჯარიმის მსგავსი ეფექტი აქვს 
(ფინანსური კუთხით), რაც საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის სპე-
ციფიკისა და მით უფრო მისი მცირე ზიანის გათვალისწინებით, ცალსახად სწორ 
მიდგომად ხშირად ვერ მიიჩნევა. მართალია, არსებობს შემთხვევები, როცა პირი 
ამ საფასურის გადახდისგან თავისუფლდება (თუ ის არასრულწლოვანი ან სოცია-
ლურად დაუცველია),139 თუმცა, სოციალური დაცვის არსებული სისტემის, სიღარი-
ბისა და უმუშევრობის მაღალი მაჩვენებლების პირობებში, საეჭვოა, რომ ის ყველა 
სოციალურად და ეკონომიკურად მარგინალიზებულ ადამიანს ფარავდეს. ამიტომ, 
საჭიროა ამ კუთხით უფრო ინკლუზიური მოწესრიგების ძიება (ეს შესაძლოა გუ-
ლისხმობდეს საგამონაკლისო კატეგორიების გაფართოებას, მოსამართლისთვის 
მეტი დისკრეციის მინიჭებას ან საუკეთესო შემთხვევაში შინაპატიმრობის საფასუ-
რის გადახდევინების გამორიცხვას საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშა-
ულების დროს). გარდა ამისა, 177-ე და 178-ე მუხლებით გათვალისწინებული და-
ნაშაულებისთვის მიზანშეწონილია ისეთი ალტერნატიული სასჯელის გამოყენების 
შესაძლებლობის დაშვება, როგორიც საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომაა.

მნიშვნელოვანი გამოწვევაა თავად მოსამართლეების მიერ ქმედების გამომწვევი 
სოციალური და ეკონომიკური ფაქტორების მხედველობაში მიღებისა და მეტად ჰუ-
მანური სანქციების გამოყენებისგან თავის შეკავების პრაქტიკა. ეს განსაკუთრებით 
თვალსაჩინოა 177-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 ნაწილებისა და 178-ე მუხლის 1-ლი ნა-
წილის შემთხვევაში. მაგალითისთვის, ერთ-ერთ საქმეში მოსამართლემ პირს 3000 
ლარის ოდენობის ჯარიმა დააკისრა იმ ქმედებისთვის, რომელმაც 140 ლარის ზი-
ანი გამოიწვია (ე.წ. ჯიბის ქურდობა), ხოლო თავად პირი აღიარებდა დანაშაულს 
და მანამდე ნასამართლევიც არ ყოფილა.140 მოსამართლეს არ უმსჯელია ქმედების 
გამომწვევ სოციალურ და ეკონომიკურ მიზეზებზე, რაც, როგორც სხვა განაჩენების 
ანალიზიდანაც ირკვევა, ტიპური მოვლენაა. კერძოდ, შესწავლილმა საქმეებმა აჩ-
ვენა, რომ ხშირ შემთხვევაში (თუმცა არა ყოველთვის), მოსამართლეები შაბლონუ-
რად უდგებიან ან საერთოდ არ აფასებენ ქმედების სოციოეკონომიკურ ასპექტებს, 
რომელიც, რეალურად, სასჯელის სახისა და ზომის განმსაზღვრელი ერთ-ერთი 
მთავარი ფაქტორი უნდა იყოს. არადა, სასამართლოს, სისხლის სამართლის კო-
დექსის მიხედვით, ეს პირდაპირ ევალება.141 საინტერესოა, რომ 2019-2020 წლების 
შესწავლილ განაჩენებს შორის არ ყოფილა არცერთი, სადაც მოსამართლემ სასჯე-
ლის სახედ შინაპატიმრობა გამოიყენა (თუმცა, როგორც უკვე ითქვა, შინაპატიმრო-

139 იქვე, მე-11 მუხლის მე-6 პუნქტი.
140 თბილისის საქალაქო სასამართლოს განაჩენი, 2019, მოწოდებული საჯარო ინფორმაციის სახით.
141 სისხლის სამართლის კოდექსის 53-ე მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად, „სასჯელის დანიშვნის დროს სასამა-
რთლო ითვალისწინებს დამნაშავის პასუხისმგებლობის შემამსუბუქებელ და დამამძიმებელ გარემოებებს, კერ-
ძოდ, დანაშაულის მოტივსა და მიზანს, ქმედებაში გამოვლენილ მართლსაწინააღმდეგო ნებას, მოვალეობათა 
დარღვევის ხასიათსა და ზომას, ქმედების განხორციელების სახეს, ხერხსა და მართლსაწინააღმდეგო შედეგს, 
დამნაშავის წარსულ ცხოვრებას, პირად და ეკონომიკურ პირობებს, ყოფაქცევას ქმედების შემდეგ, განსაკუთრე-
ბით – მის მისწრაფებას, აანაზღაუროს ზიანი, შეურიგდეს დაზარალებულს“..
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ბის არსებული მოდელის გამოყენება, რიგ შემთხვევებში, ჯარიმის მსგავს ეფექტს 
შექმნიდა).

ამ კონტექსტში ასევე საინტერესოა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოცია-
ციის სისხლის სამართლის მონიტორინგის ანგარიშები, რომლის მიხედვითაც, სასა-
მართლოები ხშირ შემთხვევაში არც აღკვეთის ღონისძიების გამოყენებისას, და არც 
განაჩენის გამოტანისას ითვალისწინებენ პირის სოციალურ მდგომარეობას. მაგა-
ლითისთვის, 2018-2019 წლების მონიტორინგის ანგარიშის თანახმად, „საია დაეს-
წრო 25 ბრალდებულის პირველი წარდგენის სხდომას, სადაც ჩადენილი ქმედების 
მიზეზი იყო გაჭირვება. 25-ვე შემთხვევაში სასამართლომ გამოიყენა გირაო ან პატი-
მრობა, არცერთ შემთხვევაში არ შეუფარდებია პირადი თავდებობა და არ დაუტო-
ვებია აღკვეთის ღონისძიების გარეშე. 25 შემთხვევიდან პროკურორმა პატიმრობა 
იშუამდგომლა 9 შემთხვევაში, რაც სასამართლომ ყველა შემთხვევაში დააკმაყო-
ფილა“.142 ამავე ანგარიშის მიხედვით, საპროცესო შეთანხმების დადების შესახებ 
20 სხდომიდან, სადაც აშკარად იკვეთებოდა, რომ ბრალდებულის მიერ ჩადენილი 
ქმედება სოციალური გაჭირვებით იყო მოტივირებული, 6 შემთხვევაში პროკურო-
რს შეეძლო, საერთოდ არ დაეწყო სისხლისსამართლებრივი დევნა ან მხარისთვის 
განრიდების გამოყენება შეეთავაზებინა.143 ამავე დროს, სასამართლოსაც შეეძლო, 
რომ ის ქმედების მცირე მნიშვნელობის მოტივით არ დაემტკიცებინა.144

ამასთანავე, აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ამ მნიშვნელოვანი პრობლემების მიუ-
ხედავად, 2010-2011 წლების ქურდობის/ძარცვის განაჩენების ანალიზი და 2019-
2020 წლებთან მისი შედარება მდგომარეობის აშკარა გაუმჯობესების ტენდენციას 
ავლენს. ეს ძირითადად ორი მიმართულებით გამოვლინდა: 1) 2010-2011 წლებში 
მოქმედი სასჯელთა შეკრებითობის პრინციპის გამო, არაერთ შემთხვევაში გამოყე-
ნებული სასჯელის ზომა განსაკუთრებით მძიმე და არაჰუმანურ სახეს იღებდა. მაგა-
ლითისთვის, ერთ-ერთ საქმეში, ქურდობის ორი ეპიზოდისთვის (ჯერ სანადირო თო-
ფის, შემდეგ ფოტოაპარატის ფარული დაუფლება), პირს ერთობლიობაში 8 წლითა 
და 3 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა.145 პირი მანამდე ნასამართლევი არ 
ყოფილა და აღიარებდა დანაშაულს.146 კიდევ ერთ საქმეში, ქურდობის (სატრან-
სპორტო საშუალების წინააღმდეგ) და ძარცვის (მობილური ტელეფონი და ფულა-
დი თანხა 180 ლარის ოდენობით) ეპიზოდებისთვის, პირს (ნასამართლობის მქონე, 
ძარცვის ეპიზოდში აღიარებდა ბრალს) შეკრებითობის პრინციპის საფუძველზე 12 

142 მერაბ ქართველიშვილი, სისხლის სამართლის პროცესების მონიტორინგის ანგარიში №13 (თბილისის, ქუ-
თაისის, ბათუმის, გორისა და თელავის სასამართლოებში), 2019, გვ. 108, ხელმისაწვდომია:    
https://bit.ly/3mODNoO; წვდომის თარიღი: 14.04.2021.
143 იქვე, გვ. 111.
144 იქვე.
145 ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს განაჩენი, 2011, მოწოდებული საჯარო ინფორმაციის სახით.
146 იქვე.

https://bit.ly/3mODNoO
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წლისა და 6 თვის ვადით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, დამატებით სასჯელად 
კი 4000 ლარის გადახდა დაენიშნა.147 დანაშაულთა შეკრებითობის პრინციპი 2013 
წელს შთანთქმის პრინციპმა ჩაანაცვლა.148 2) 2010-2011 წლებში სასამართლო 
პრაქტიკაში ფართოდ იყო გავრცელებული დამატებითი სასჯელის სახით ჯარიმის 
დაკისრების შემთხვევები, რაც დამატებით ამძიმებდა მსჯავრდებულთა მდგომარე-
ობას. კვლევის ფარგლებში შესწავლილი 2010-2011 წლებში გამოტანილი 18 გამა-
მტყუნებელი განაჩენიდან 8-ში ამგვარი მიდგომა იკვეთება. საპირისპიროდ, 2019-
2020 წლების 35 გამამტყუნებელ განაჩენს შორის მხოლოდ 5 იყო ისეთი, სადაც 
მოსამართლემ პირს დამატებითი სასჯელის სახით ჯარიმა დააკისრა. გარდა ამისა, 
2010-2011 წლების განაჩენებში ნაკლებად შეიმჩნევა მინიმალური სასჯელების გა-
მოყენების პრაქტიკა.

ზემოაღნიშნული დადებითი ტენდენციების მიუხედავად, მნიშვნელოვანია ითქვას, 
რომ ქურდობის და ძარცვისთვის სისხლის სამართლის კოდექსით დადგენილი 
სასჯელის სახეები, დამამძიმებელი გარემოებების დაჯგუფების ლოგიკა და „მნიშ-
ვნელოვანი ზიანის“ კომპონენტი დღესაც 2010-2011 წლების მსგავსია (მიუხედავად 
გარკვეული ცვლილებებისა, მაგალითად, შინაპატიმრობის დამატება 177-ე მუხლის 
1-ლ და მე-2, ასევე 178-ე მუხლის 1-ლ ნაწილში). ზოგიერთ შემთხვევაში კვლავაც 
გამოწვევად რჩება თავისუფლების აღკვეთის კოდექსით შემოთავაზებული მინიმა-
ლური და მაქსიმალური ზღვრები. ამასთანავე, არსებითი გარდატეხა არ მომხდარა 
სასამართლოების მიერ ქურდობის/ძარცვის გამომწვევი სოციალური და ეკონო-
მიკური ფაქტორების გაანალიზების, მხედველობაში მიღებისა და სასჯელების ამ 
ფაქტორებზე დაფუძნების კუთხით. შესაბამისად, ქურდობის/ძარცვის დღეს მოქმედი 
საკანონმდებლო რეგულირება და სასამართლო პრაქტიკა არსებითად ახალი, მე-
ტად ჰუმანური და დივერსიფიცირებული სასჯელის პოლიტიკის განსაზღვრის გზას 
უნდა დაადგეს.

გარდა ზემოთქმულისა, დიდ გამოწვევებთან არის დაკავშირებული ქურდობისა 
და ძარცვის დანაშაულებისთვის მსჯავრდებული პირების რესოციალიზაციისა და 
რეინტეგრაციის პროცესი. კერძოდ, სოციოლოგიური კვლევის მონაწილე რესპო-
ნდენტების უმეტესმა ნაწილმა (თითქმის ყოველმა მეორემ) აღნიშნა, რომ რესოცი-
ალიზაციის პროცესში თავს დაუცველად და დაჩაგრულად გრძნობენ.149 კვლევის 
მიხედვით, მსჯავრდებულების საზოგადოებაში რეინტეგრაციას განსაკუთრებით აბ-
რკოლებს, ერთი მხრივ, დასაქმების შესაძლებლობების ლიმიტირება, მეორე მხრივ 
კი – სასჯელის მოხდის შემდეგ/პრობაციაში ყოფნის პერიოდში პოლიციის კონტ-

147 ბათუმის საქალაქო სასამართლო, 2010, მოწოდებული საჯარო ინფორმაციის სახით.
148 „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონი, ხე-
ლმისაწვდომია: https://bit.ly/3sJDz3G; წვდომის თარიღი: 21.04.2021.
149 იაგო კაჭკაჭიშვილი, ნინო ესებუა, ანა პაპიაშვილი, მარიამ ჯიბუტი, დანაშაულისა და სასჯელის სოციალური 
ასპექტების შესწავლა, 2021, გვ. 66.
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როლის გარეშე თავისუფალი გადაადგილების უფლების დარღვევის პრაქტიკა.150 
მთლიანობაში, სოციოლოგიური კვლევის შედეგები, ასევე სასამართლო პრაქტიკი-
სა და საკანონმდებლო ჩარჩოს ანალიზი, ცხადყოფს, რომ ქურდობის/ძარცვის და-
ნაშაულების მიმართ არსებული სისხლისსამართლებრივი პოლიტიკა უმთავრესად 
ეფუძნება დასჯის (ხშირად არაპროპორციული სასჯელის სახისა და ზომის გამოყე-
ნებით) და უგულებელყოფის პრაქტიკას (რესოციალიზაციისა და რეინტეგრაციის 
პროცესში ზრუნვის პოლიტიკების არარსებობით).

150 იქვე, გვ. 66, 69.
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ნაწილი III. სისხლის სამართლის პოლიტიკა 
ცალკეული სახის ნარკოდანაშაულთან მიმართებით 

შესავალი

ნარკოტიკული საშუალებებისა და მასთან დაკავშირებული საკითხებისადმი საზო-
გადოებას ამბივალენტური დამოკიდებულება აქვს. თავად ტერმინი „ნარკოტიკი“ 
საფრთხის, რისკის, დამოკიდებულების, ხშირად – ზიანის და სიღარიბის ასოცია-
ციებს იწვევს. ეს კი, თავისთავად, საკითხის მიმართ პოლიტიკური აქტივობისა და 
კონტროლის გზით ინტერვენციის საფუძველია. 

ნარკოტიკების პრობლემის გააზრება ჯანმრთელობის, დანაშაულისა და წესრიგის 
ჭრილში შეიძლება, და ასევე – ის მარგინალიზებისა და ექსკლუზიის განმაპირო-
ბებელ სერიოზულ ფაქტორადაც აღიქმება. რომელი ასპექტი იქნება წამყვანი და 
რა ურთიერთმიმართება ექნება თითოეულს, საზოგადოების ცალკეული აქტორების, 
სოციალური მოძრაობების, მედიის, პოლიტიკური სისტემის სტრატეგიებით განისა-
ზღვრება.151

საქართველოში, გასული საუკუნის 60-იან წლებიდან მოყოლებული, ნარკოტიკული 
საშუალებების ნებისმიერი პერსპექტივიდან განხილვა მეტწილად საზოგადოების თუ 
პოლიტიკური აქტორების ნარკოფობიის და მორალური პანიკის ფონზე მიმდინარე-
ობს. საკითხისადმი მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღებას 
ხელს უშლის ნარკოტიკულ საშუალებებთან მიმართებით გამყარებული ომის პარა-
დიგმა, რაც ინსტიტუციურ დონეზეც სიღრმისეულად გათავისებულია. მაგალითად, 
ქვეყანში სახელმწიფო უწყებათა ერთობლივი საბჭო „ნარკომანიის წინააღმდეგ 
ბრძოლის“ სახელით მოქმედებს. ნარკოტიკულ საშუალებებთან დაკავშირებული 
ინფორმაციული კამპანიაც 2005 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ქალაქ-
ში გამაფრთხილებელი წარწერებით – „ქალაქში მოსიარულე მკვლელი“ ჩატარდა. 
ამგვარი ღონისძიებები ხშირად, პრევენციის ნაცვლად, საზოგადოების დაშინებას 
იწვევს და საკითხის რაციონალურად განსჯას უშლის ხელს. სწორედ ომის პარა-
დიგმიდან მოდის ნარკოტიკების საფრთხისა და ნარკომომხმარებლების დემონიზა-
ცია, რასაც ადგილი აქვს ქართულ სინამდვილეში და რაც პრობლემის დასაძლევად 
ადამიანის უფლებებზე და სამეცნიერო მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პრობლემის 
მართვის პოლიტიკების არა თუ გატარებას, არამედ გატარებაზე დისკუსიასაც კი აბ-
რკოლებს.152

151 Axel Groenemeyer, Drogen, Drogenkonsum und Drogenabhängigkeit, in: Handbuch soziale Probleme, 2012, 
გვ. 437.
152 ჯანა ჯავახიშვილი, ნარკოფობია საქართველოში: ირაციონალური რაციოს წინააღმდეგ, ხელმისაწვდომია: 
liberali.ge, წვდომის თარიღი: 03.05.2021.

http://liberali.ge/blogs/view/5850/narkofobia-saqartveloshi-iratsionaluri-ratsios-tsinaaghmdeg
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ამის მიზეზი, შესაძლოა, ნარკოტიკული საშუალებების თაობაზე არსებული ნორმე-
ბის წარმოშობის, საზოგადოებაში აღიარების წინმსწრები პროცესები იყოს, რაც მო-
რალური შეხედულებების წარმოების პრაქტიკაში გამოიხატება. ამ პროცესში, კონ-
კრეტული ინიციატივის დაყენების და სასურველი შედეგის მიღწევამდე, ცვლილების 
მსურველები მორალურ ჯვაროსნულ ბრძოლას აცხადებენ იმ მტკიცე რწმენით, რომ 
საკითხი, რომლის მიღწევაც სურთ, საერთო საზოგადოებრივი მნიშვნელობისაა. 
დადგენილი წესების შენარჩუნების კონტროლი კი ამაზე პასუხისმგებელი რგოლე-
ბის – სამართალდამცველების, იურისტების, პედაგოგების და სხვათა ამოცანად 
განიხილება. თუ ვის შესწევს უნარი, განსაზღვროს რომელი ქცევა შეფასდება ნორ-
მიდან გადახრად ანდა მეტიც, დანაშაულებრივ ქმედებად, მაგალითად, იქნება მა-
რიხუანის მოხმარება კრიმინალიზებული თუ არა, ან მარიხუანის მოხმარების კრი-
მინალიზების პირობებში დაიშვება თუ არა მცენარე კანაფის მოყვანა სამრეწველო 
მიზნებისთვის,153 მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული საზოგადოების ელიტური 
ჯგუფების მიზნებსა და შეხედულებებზე.154 

ამ კონტექსტში საყურადღებოა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის, როგორც 
მნიშვნელოვანი მოთამაშის როლი გლობალური ნარკოპოლიტიკის განსაზღვრა-
ში. 1961 წლის ერთიანი კონვენცია ნარკოტიკულ საშუალებათა შესახებ155 დღემდე, 
ნარკოტიკების რეგულირების მიზნით მიღებული პირველი და ყველაზე გავლენია-
ნი დოკუმენტია, რომელიც ამ საკითხზე საერთაშორისო ნარატივს და პრობლემის 
დისკურსს ადგენს. დოკუმენტმა პირდაპირ განსაზღვრა ხელშემკვრელი სახელმწი-
ფოების ვალდებულება, კონვენციით უკანონოდ მიჩნეულ ნარკოტიკულ საშუალე-
ბათა მიმართ რიგი ქმედებები -– ყიდვა, გაყიდვა, დამზარება, წარმოება, კულტი-
ვირება, ფლობა, შეთავაზება, და სახელმწიფოს შეხედულებისამებრ კონვენციის 
მიზნებიდან გამომდინარე სხვა ქმედებები დასჯადობას დაქვემდებარებოდა, გან-
ზრახ ან მძიმე ფორმებით ამავე ქმედებათა ჩადენის შემთხვევაში კი – თავისუფლე-
ბის აღკვეთა ყოფილიყო გამოყენებული.156 მიუხედავად იმისა, რომ კონვენცია პირ-
დაპირ არ მოითხოვს ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების კრიმინალიზებას, 
ნარკოტიკული საშუალებებიდან მომდინარე პრობლემების გადაჭრის მთავარ გზად 
რეპრესიულ ინსტრუმენტებს სახავს. 

153 იხ. განმარტებითი ბარათი საქართველოს კანონის პროექტზე „მცენარე კანაფის კონტროლის შესახებ“, რო-
მელიც 2019 წლის 2 ნოემბერს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საზოგადოების და ეკლესიის წინააღმდეგობის 
გამო, უკან გაიწვია, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2F3JuKG, წვდომის თარიღი: 03.05.2021. 
154 Dagmar Danko, Becoming a Marihuana User – Symbolischer Interaktionismus, in: Handbuch Drogen in sozial- 
und kulturwissenschaftlicher Perspektive, 2019, გვ.216-218. 
155 შემდგომში დამატებით იქნა მიღებული გაეროს 1971 წლის კონვენცია ფსიქოტროპულ ნივთიერებათა თაო-
ბაზე, გაეროს 1988 წლის კონვენცია ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების უკანო-
ნო ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ.
156 Axel Groenemeyer, Drogen, Drogenkonsum und Drogenabhängigkeit, in: Handbuch soziale Probleme, 2012, 
გვ. 441.

https://bit.ly/2F3JuKG
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საქართველოშიც, სადაც კონვენცია 2000 წლის 23 თებერვლიდან მოქმედებს,157 
რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის ცვლილებისა და სისხლისსამართლებრივი ინსტ-
რუმენტების ალტერნატიული ღონისძიებების გატარების აუცილებლობაზე საუბრი-
სას, მათ შორის, ნარკოტიკულ დანაშაულთა არაკონსტიტუციურობაზე მსჯელობი-
სას, საკანონმდებლო ორგანო სწორედ ხსენებული კონვენციიდან გადახვევის შე-
უძლებლობასა და მისგან გამომდინარე ვალდებულებების დარღვევის არგუმენტს 
იყენებს.

მსოფლიო მასშტაბით ნარკოტიკების წინააღმდეგ რეპრესიული მექანიზმებით 
ბრძოლის ნარატივი და ამგვარად, სახელმწიფოთა რეპრესიული ღონისძიებებით 
ნარკოტიკებთან დაკავშირებული პრობლემების გადაჭრა თავად გაეროს გენერა-
ლური მდივნის აღიარებამ დააყენა ეჭვქვეშ, რომელმაც ეს ბრძოლა წარუმატებლად 
მიიჩნია და ნარკოტიკული საშუალების პირადი მოხმარების დეკრიმინალიზების აუ-
ცილებლობის საკითხი წამოჭრა.158 მისივე განცხადებით, ნარკოტიკებმა ბევრი ადა-
მიანი გაანადგურა, თუმცა, ხელისუფალთა მკაცრმა ღონისძიებებმა კიდევ უფრო 
მეტი ტანჯვა გამოიწვია.159 არაერთმა ქვეყანამ შეცვალა დასჯაზე დამყარებული მი-
დგომები ნარკოპოლიტიკის კუთხით და საქართველოშიც, ალტერნატიული გზებით 
ნარკოტიკების პრობლემებთან გასამკლავებლად, საკითხის კრიტიკული შეფასებაა 
აუცილებელი. 

ნარკოტიკული საშუალებების სისხლისსამართლებრივი კონტროლი

ნარკოტიკების მოხმარების სისხლისსამართლებრივი კონტროლი სპეციალური კა-
ნონის მეშვეობით ნარკოპოლიტიკის დარგში კონტროლის წამყვანი ფორმაა, რო-
მელიც ამავდროულად განსაზღვრავს ჩარჩოს ფსიქო-სოციალური, სამედიცინო, 
ჯანდაცვის კუთხით ინტერვენციის სხვადასხვა ღონისძიებისთვის.160

სისხლის სამართლის კოდექსი ნარკოტიკულ საშუალებებთან მიმართებით ადგენს 
კონკრეტული ქმედებების, მათ შორის – მოხმარების, მცირე, დიდი ან განსაკუთრე-
ბით დიდი ოდენობით დამზადების, წარმოების, გადაგზავნის, გადაზიდვის, შეძენის, 
შენახვის, გასაღების დასჯადობას.161 ცალკე კანონი კი ჩამოთვლის სპეციალურ კო-
ნტროლს დაქვემდებარებულ ყველა იმ ნივთიერებას შესაბამისი ოდენობების მი-

157 გურამ იმნაძე, ნარკოტიკებზე საერთაშორისო კონტროლი, წიგნში: ნარკოტიკული დანაშაული, 2020, გვ.27.
158 Dagmar Danko, Becoming a Marihuana User – Symbolischer Interaktionismus, in: Handbuch Drogen in sozial- 
und kulturwissenschaftlicher Perspektive, 2019, გვ. 209.
159 იქვე, გვ. 218.
160 Axel Groenemeyer, Drogen, Drogenkonsum und Drogenabhängigkeit, in: Handbuch soziale Probleme, 2012, 
გვ. 445.
161 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის XXXIII თავით განსაზღვრული დანაშაულები.
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თითებით, რომელთა მოხმარება თუ სხვა სახის ქმედება სისხლისსამართლებრივ 
პასუხისმგებლობას არის დაქვემდებარებული.162

საქართველოს სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში მსჯავრდების 
საერთო მაჩვენებლიდან, ნარკოტიკული დანაშაულის ჩადენისთვის მსჯავრდებუ-
ლთა წილი, 2010 წლიდან დღემდე, საშუალოდ 20-დან 40 პროცენტამდე მერყეობს 
და ეკონომიკურ დანაშაულთან ერთად, ყველაზე გავრცელებულია. ყველა სახეობის 
დანაშაულთა სტატისტიკური მონაცემებიდან, ნარკოტიკული დანაშაულისთვის გასა-
მართლებულთა ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, ბოლო ათ წელიწადში, 2013-2014 
წლებში გამოვლინდა და მთლიანად მსჯავრდებულთა დაახლოებით 40% მოიცვა.163 
თუ ნარკოტიკული საშუალების მოხმარებისთვის (სსკ-ის 273-ე მუხლი) 2010 წელს 
გასამართლებულთა 34% სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთა შეეფარდა, ეს 
მაჩვენებელი ბოლო 4 წელში მნიშვნელოვნად შემცირებულია და მოხმარებისთვის 
პასუხისგებაში მიცემულთა რაოდენობა 2%-ს არ აღემატება.164 

ნარკოტიკული დანაშაულის მიმართ წლების განმავლობაში უკიდურესად მკაცრი 
სისხლის სამართლის და სასჯელის პოლიტიკაში მნიშვნელოვანი კორექტივების 
შეტანის მიუხედავად, დანაშაულის ეს სახეობა სანქციათა სპეციფიკური სისტემით, 
სასჯელის მოხდის შემდგომი კონტროლის მექანიზმებით და საზოგადოებაში ინტე-
გრირებისაგან მბოჭავი მრავალფეროვანი ღონისძიებებით გამოირჩევა, რაც ბუ-
ნებრივად აჩენს კითხვას, ამ მიდგომების მიზანშეწონილობის, ნარკოდანაშაულის 
მიზეზების თაობაზე, რაც სოციოლოგიური კვლევის მიგნებებზე დაყრდნობით უნდა 
გაანალიზდეს. 

ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების და მოხმარებასთან დაკავშირებული სხვა 
ქმედებების კრიმინალიზებას ზოგადი და სპეციალური პრევენციული მიზნები უდე-
ვს საფუძვლად და ამდენად, არა მხოლოდ ინდივიდუალური დევიანტური ქცევის 
წინააღმდეგაა მიმართული, არამედ ფართო აუდიტორიასაც მოიცავს. ზოგადი პრე-
ვენცია პოტენციური დამნაშავის შეკავებას და ნორმის სიმბოლურ ილუსტრაციას 
სანქციის დაწესებით ახდენს, (პოზიტიური ზოგადი პრევენცია). სპეციალური პრევენ-
ცია კი გამოხატავს კონკრეტული დამნაშავის (მწარმოებელი, გამსაღებელი, მომხ-
მარებელი) შეკავებას შემდგომი დანაშაულების ჩადენისგან. გარდა ამისა, სისხლის 
სამართლის მიზანი, დანაშაულით მიყენებული ზიანისგან ფართო აუდიტორიის და-
ცვაა, რაც მაგალითად, დამნაშავის საზოგადოებისგან იზოლირებაში (საპატიმროში 

162 საქართველოს კანონი „ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა 
და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ“.
163 საქართველოს უზენაესი სასამართლო, მართლმსაჯულება საქართველოში – 2010-2019 წლების სტატისტი-
კა, ხელმისაწვდომია: www.supremecourt.ge, წვდომის თარიღი: 03.05.2021.
164 საქართველოს უზენაესი სასამართლო, მართლმსაჯულება საქართველოში – 2010-2019 წლების სტატისტი-
კა, ხელმისაწვდომია: www.supremecourt.ge, წვდომის თარიღი: 03.05.2021. ამავე მონაცემებით, 2016 წელს ნა-
რკოტიკის მოხმარებისთვის გასამართლებულთა 4.9% შეეფარდა თავისუფლების აღკვეთა.
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გაშვებით) გამოიხატება. ამასთან, ნარკოტიკების მოხმარების ჭრილში, დიდი მნიშ-
ვნელობა ენიჭება მოწოდების შემცირებას უკანონო ნარკოტიკული საშუალებების 
ბაზრის შეზღუდვის გზით.165 

სისხლის სამართლის ზოგადი პრევენციის ქმედითობა ნარკოტიკული საშუალების 
პოტენციურ მომხმარებელთან მიმართებით რთული შესაფასებელია, რადგან ამ 
სფეროში შემაკავებელი ეფექტი თითქმის არ განსხვავდება სხვა ისეთი შემაკავე-
ბელი გარემოებებისგან, როგორიცაა მაგალითად ნარკოტიკების მოხმარებიდან 
გამომდინარე რისკების თაობაზე ცოდნა (ინფორმირებულობა) ან ინტერესის არა-
რსებობა ამგვარი ნივთიერებებისადმი. ამის მიუხედავად, ივარაუდება, რომ სულ 
მცირე, არაპირდაპირ, ნარკოტიკული საშუალების უკანონოდ კლასიფიცირება დიდ 
საფრთხესთან ასოცირებას და შესაბამისად, მისგან ადამიანის დისტანცირებას 
უწყობს ხელს.166

ნარკოტიკის მოხმარებისგან სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაწესე-
ბის გზით შეკავების იდეა ეფუძნება რაციონალური არჩევანის პრინციპს, ანუ ქცევის 
ეკონომიკურ მოდელს. ამ მიდგომის მიხედვით, შემაკავებელი ეფექტი უნდა ჰქო-
ნდეს დევიანტურ ქცევას, თუკი ამისთვის მაღალი „ფასი“ იქნება დაწესებული. ამავე 
დროს, ნარკოტიკის პრობლემა აქ ნებაყოფლობითი ქცევის შედეგად განიხილება 
– აღიარებული და ლეგიტიმური ნორმიდან გადახვევის სახით. ამ თეორიის თანახ-
მად, სასჯელის მოლოდინი და მასთან დაკავშირებული სტიგმა, ისევე, როგორც სა-
მომავლო საზოგადოებრივ (ცხოვრებაში) თანამონაწილეობის შანსების შემცირება, 
ქმედებაზე გავლენის მქონე ფაქტორებად განიხილება, რომელიც პირს გადაწყვე-
ტილებას უკანონო ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების სასარგებლოდ ან საწი-
ნააღმდეგოდ მიაღებინებს.167

ემპირიული კვლევები ამ საკითხზე ერთგვაროვანი არ არის, თუმცა, არსებობს და-
შვება, რომ მოსალოდნელი სასჯელის (მაღალი) ზომა, ზოგადად, დელიქტების უმე-
ტესობის პრევენციაზე დაბალ გავლენას ახდენს, მაშინ, როდესაც ნორმიდან გადახ-
ვევის შემთხვევაში პირის სოციალური მდგომარეობის მოსალოდნელი გაუარესება 
ან სხვა ტიპის არაფორმალური სანქცია უფრო მნიშვნელოვან როლს ასრულებს 
ნორმისადმი მორჩილების წარმოშობისთვის.168 ეს ასევე ნიშნავს, რომ სისხლისსა-
მართლებრივი სანქციების შემაკავებელი ეფექტი მაშინ წყვეტს მოქმედებას, თუ დე-
ვიანტური ქცევა ინდივიდისთვის რელევანტურ სოციალურ გარემოში დადებითად 
არის შეფასებული. 

165 Axel Groenemeyer, Drogen, Drogenkonsum und Drogenabhängigkeit, in: Handbuch soziale Probleme, 2012, 
გვ 478.
166 იქვე, გვ. 478.
167 იქვე.
168 იქვე.
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ამის საწინააღმდეგოდ, დევიანტურ ქცევაზე ნეგატიური რეაქცია მოსალოდნელი 
ისეთ სოციალურ გარემოშია, სადაც დადგენილი კანონებისადმი მორჩილება ისე-
დაც დამკვირდებული და განმტკიცებულია. აქედან გამომდინარე, შეიძლება იმის 
ვარაუდი, რომ ზოგად და სპეციალურ პრევენციას ეფექტი სელექციურად იმ ჯგუფში 
ექნება, რომელიც სისხლისსამართლებრივი შემაკავებელი ღონისძიებების გარეშეც 
ნარკოტიკის მოხმარებისგან დიდად არიან დისტანცირებული.169 

ამ თვალსაზრისით საინტერესოა ნარკოტიკულ დანაშაულზე ჩატარებული სოციო-
ლოგიური კვლევის შედეგები, რომელშიც ნარკოტიკული დანაშაულებისთვის ყო-
ფილი მსჯავრდებულები, ისევე როგორც ამჟამინდელ მსჯავრდებულთა ოჯახის წე-
ვრები სახელმწიფოს მხრიდან ნარკოტიკული საშუალებების აკრძალვასა და დას-
ჯის შიშზე ორიენტირებული გარემოს ნაცვლად, ინდივიდისთვის ინფორმირებული 
არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობის მიცემაზე მიუთითებენ.170

თვისებრივი კვლევის შედეგების თანახმად, წარსულში ნარკოდანაშაულისათვის გა-
სამართლებულ პირთა უმრავლესობა ზოგიერთი მსუბუქი ნარკოტიკის (მაგალითად, 
მარიხუანის) მოხმარების დასჯადობას გაუმართლებლად მიიჩნევს და მეტიც, სამე-
დიცინო მიზნით წარმოებასაც ემხრობა. ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცე-
ნარის უკანონო დათესვის, მოყვანის ან კულტივირების შემთხვევების შეფასებისას, 
წარსულში ნარკოდანაშაულისათვის გასამართლებულ პირთაგან ყოველი მესამე 
ქმედების დასჯადობას არ ეთანხმება. თუმცა, მნიშვნელოვანი წილი (მეხუთედზე 
მეტი) ფიქრობს, რომ სასჯელი ჯარიმის სახით უნდა არსებობდეს. ყოფილ მსჯავ-
რდებულთა ოჯახის წევრების უფრო დიდი ნაწილი (40%-მდე) ამ დანაშაულისათვის 
სწორ სასჯელად თავისუფლების აღკვეთას მიიჩნევს.171

კვლევის რესპონდენტები სახელმწიფოს კონტროლის მკაცრი მექანიზმების გამო-
ყენებას ემხრობიან ნარკოსაშუალების, მათ შორის ფსიქოტროპული ნივთიერებე-
ბის დამზადების, წარმოების, გადაზიდვის, გასაღების, შემთხვევაში.172

ნარკოდანაშაულის გამომწვევი მიზეზები

საზოგადოებაში დანაშაულის მნიშვნელობა რეგისტრირებულ დანაშაულთა სტა-
ტისტიკას, მსხვერპლის თუ დანაშაულის ჩამდენის კონკრეტულ გამოცდილებას 

169 Axel Groenemeyer, Drogen, Drogenkonsum und Drogenabhängigkeit, in: Handbuch soziale Probleme, 2012, 
გვ 479.
170 იაგო კაჭკაჭიშვილი, ნინო ესებუა, ანა პაპიაშვილი, მარიამ ჯიბუტი, დანაშაულისა და სასჯელის სოციალური 
ასპექტების შესწავლა, 2021, გვ.146.
171 იქვე.
172 იქვე.
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სცდება და ფართო სოციუმისთვის მისი პრობლემად ჩამოყალიბებისთვის გადა-
მწყვეტი როლი დადგენილი ნორმიდან გადახვევის აღმას და ინტერპრეტირებას, 
ისევე, როგორც მის თანმდევ რეაქციას ენიჭება. ეს იმას ნიშნავს, რომ დანაშაულად 
მიჩნეული ერთი და იგივე ქმედება სხვადასხვა ქვეყანაში, ან სხვადასხვა დროში 
განსხვავებულად შეიძლება აღიქმებოდეს და ერთგან დანაშაულად რეგისტრაცი-
ამდეც არ მივიდეს, მეორეგან კი აშკარა საფრთხედ ინტერპრეტირდეს. ამ აზრით, 
დანაშაული სიმბოლური, საზოგადოების სხვა პრობლემებთან დაკავშირებული და 
სხვადასხვა წუხილით დატვირთული ფენომენია, რომელიც უმეტესწილად აირეკ-
ლავს სოციუმში დაგროვებულ პრობლემებს.173

ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების თუ მასთან დაკავშირებული სხვა ნარკოტი-
კული დანაშაულის ჩადენის მიზეზების სოციოლოგიური პერსპექტივებიდან ანალი-
ზი იშვიათად კონცენტრირდება ქმედების ჩამდენის ინდივიდუალურ მოტივაციაზე, 
არამედ ნარკოტიკის მოხმარებას ისტორიული, სივრცითი, სოციო-კულტურული და 
ეკონომიკური კუთხიდან კომპლექსურად აფასებს.174 დანაშაულებრივი ქმედების 
თეორიულ დისკურსში დომინანტურია დანაშაულის დიდწილად გარე ფაქტორების 
გავლენით ჩადენა, რა დროსაც ყურადღება ექცევა ქმედების ჩამდენის ბიოგრაფიას, 
სოციალიზაციის დეფიციტის არსებობას, სოციალურ თუ ეკონომიკურ პირობებს, წი-
ნაპირობებს, რაც კრიმინალური საქმიანობის მოტივაციას ახსნის. ამ პერსპექტივის 
სათავეშია აღზრდა მძიმე ოჯახურ გარემოში, ცხოვრება არახელსაყრელ სოცია-
ლურ არეალში, სიღარიბის ან უმუშევრობის გამოცდილება.175

ქართული სისხლის სამართლის პოლიტიკის კონტურებს ნარკოტიკულ დანაშაულთან 
მიმართებით მნიშვნელოვნად ასახავს მსჯავრდებულთა პირადი გამოცდილება, მათი 
დემოგრაფიული მონაცემები, მათ მიმართ აღსრულებული მართლმსაჯულების შედე-
გები, რაც სოციოლოგიური კვლევის ანალიზშია წარმოდგენილი. 

კვლევის თანახმად, ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარება ყოფილ მსჯავრდებუ-
ლების მიერ მნიშვნელოვნად არის დაკავშირებული საახლობლო წრეში ნარკოდა-
მოკიდებული პირების ყოლასთან (17.9%). რესპონდენტებში მოხმარების წამახალი-
სებელ ფაქტორად მიიჩნევა ასევე ნარკოტიკული ნივთიერებების მოხმარების მი-
მართ ინტერესი (14.2%), ადამიანის ფსიქოლოგიური მდგომარეობა – ცხოვრების 
მიმართ ინტერესის დაკარგვა, დეპრესია, სტრესი (12.2%). რესპონდენტთა ნაწილი, 
ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების ხელშემწყობად ნარკოტიკულ საშუალება-

173 Axel Groenemeyer, Drogen, Drogenkonsum und Drogenabhängigkeit, in: Handbuch soziale Probleme, 2012. 
გვ 479.
174 Dietrich Oberwittler, Kriminalität und Delinquenz als soziales Problem, in: Handbuch soziale Probleme, 2012. 
გვ.830.
175 Dietrich Oberwittler, Kriminalität und Delinquenz als soziales Problem, in: Handbuch soziale Probleme, 2012. 
გვ.803.
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ზე მარტივ ხელმისაწვდომობას ასახელებს (10.5%). ამჟამინდელ მსჯავრდებულთა 
ოჯახის წევრები დამატებით ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების გამომწვევ მი-
ზეზად ნარკოდანაშაულის ან ნარკოტიკული ნივთიერებების მავნე ზეგავლენის შე-
სახებ არაინფორმირებულობაზე მიუთითებენ, ასევე, ამ დანაშაულის გამომწვევ მი-
ზეზად სახელდება ცხოვრების მიმართ ინტერესის დაკარგვა და მასზე სახელმწიფო 
კონტროლის შესუსტება (7.3%-7.3%).176 

მეტ-ნაკლებად მსგავს ფაქტორებზე უთითებენ რესპონდენტები ნარკოტიკული სა-
შუალების მოხმარების მიზნით შეძენასა და შენახვასთან მიმართებით. ხსენებული 
ფაქტორები უმეტესწილად მეორდება ნარკოტიკული საშუალებების დამზადება/წა-
რმოება/მოყვანასთან მიმართებით. 

რესპონდენტთა დაახლოებით მეხუთედი ნარკოტიკული საშუალებების გასაღებას 
ცუდი ფინანსური მდგომარეობით ხსნის, ამ საქმიანობის დამატებით ფაქტორად, 
ამჟამინდელ მსჯავრდებულთა ოჯახის წევრები (18.9%), ისევე ყოფილი მსჯავრდე-
ბულები (12.8%) საახლობლო წრის გავლენაზე მიუთითებენ.177 საგულისხმოა, რომ 
ნარკოტიკით ვაჭრობის მიზეზად, სხვადასხვა კვლევა ასევე ასახელებს შემოსავლის 
მიღებას და ამგვარად, სოციალური სტატუსის მოპოვების ერთ-ერთ საშუალებად. ეს 
განსაკუთრებით ეხება ღარიბ საცხოვრებელ არეალში მყოფ დაბალ ფენას, სადაც 
ლეგალური სამუშაოთი შემოსავლის კანონიერად მიღება დიდ სირთულეებთანაა 
დაკავშირებული.178 ნარკოტიკის მოხმარების, ისევე როგორც გასაღების კავშირი 
სოციო-ეკონომიკურ პირობებთან, დადასტურებულია სხვადასხვა ქვეყნის კვლევე-
ბით, რომელიც მაგალითად, პირდაპირ კავშირს აჩვენებს ჰეროინის (ნაწილობრივ 
სხვა ნარკოტიკული საშუალებების) მოხმარებასა და დაბალი სოციალური ფენისა-
დმი კუთვნილებას, სტატუსს ან საცხოვრებელ გარემოს შორის.179

ნარკოდანაშაულის თაობაზე ფოკუს ჯგუფების ანალიტიკურ ანგარიშში რესპო-
ნდენტებმა ნარკოდანაშაულის ჩადენის მოტივზე საუბრისას მიუთითეს, რომ ქვეყ-
ნის მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობაც მნიშვნელოვანი და გასათვა-
ლისწინებელი საკითხია. მაშინ, როდესაც ადამიანი სახელმწიფოსგან ვერ გრძნობს 
მხარდაჭერას, არ არის დასაქმებული, ვერ ახერხებს საკუთარი თავის და ოჯახის 
რჩენას, ის იძულებული ხდება იფიქროს ალტერნატიულ გზებზე, იქნება ეს ნარკოტი-
კული საშუალებების მოხმარებით დეპრესიული და რთული ფსიქოლოგიური მდგო-

176 იაგო კაჭკაჭიშვილი, ნინო ესებუა, ანა პაპიაშვილი, მარიამ ჯიბუტი, დანაშაულისა და სასჯელის სოციალური 
ასპექტების შესწავლა, 2021, გვ. 172. 
177 იქვე, გვ. 173.
178 Axel Groenemeyer, Drogen, Drogenkonsum und Drogenabhängigkeit, in: Handbuch soziale Probleme, 2012, 
გვ.476.
179 Axel Groenemeyer, Drogen, Drogenkonsum und Drogenabhängigkeit, in: Handbuch soziale Probleme, 2012, 
გვ. 476.
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მარეობისგან საკუთარი თავის დახსნა თუ ოჯახის რჩენა დანაშაულებრივი, კანონსა-
წინააღმდეგო გზით, მაგალითად, ნარკოტიკული საშუალებების გასაღებით.180 

სოციოლოგიურ კვლევაზე დაყრდნობით, შეიძლება ითქვას, რომ როგორც ყოფი-
ლი მსჯავრდებულების, ასევე ამჟამინდელი მსჯავრდებულების ოჯახის წევრების 
მიერ გამოიკვეთა სხვადასხვა ნარკოდანაშაულის გამომწვევი ოთხი ძირითადი მი-
ზეზი. პირველ რიგში, საახლობლო წრეში ნარკოდამოკიდებული პირების ყოლა 
და ნარკოტიკულ ნივთიერებებზე მარტივი ხელმისაწვდომობა. ასევე, აქტუალურია 
ისეთი ფაქტორები, როგორებიცაა: ნარკოდანაშაულზე სახელმწიფო კონტროლის 
შესუსტება და ცუდი ფინანსური მდგომარეობა.

ნარკოტიკული დანაშაულის გამომწვევი მიზეზების თაობაზე რესპონდენტების მიერ 
დასახელებულ ფაქტორებთან ერთად, მხედველობაშია მისაღები ამ დანაშაუ-
ლისთვის გასამართლებულთა დემოგრაფიული მახასიათებლებიც. კვლევის თანახ-
მად, დანაშაულის ჩადენის დროისთვის, ყოფილ მსჯავრდებულთა ნახევარზე მეტს 
(56.2%) ჰქონდა საშუალო და 11.4%-ს – პროფესიული განათლება. ამჟამინდელ 
მსჯავრდებულთა 48%-ს ჰქონდა საშუალო, (10-12 კლასი), 15.2%-ს პროფესიული 
განათლება, ხოლო 11.2%-ს – არასრული უმაღლესი. მხოლოდ 2.4% არის ისეთი, 
ვისაც დაფარული აქვს საბაზისო განათლების საფეხური (7-9 კლასი).181

საშუალო განათლების მაჩვენებლთან ერთად, მაღალია ნარკოტიკულ დანაშაულთა 
მსჯავრდების პერიოდისთვის უმუშევრობის წილიც. წარსულში გასამართლებულთა 
თქმით, პატიმრობამდე/პრობაციონერობამდე უმუშევარი იყო 44.3%. ამჟამინდელ 
პატიმართა უმეტესობა (56%) დანაშაულის ჩადენის დროისთვის იყო უმუშევარი.182 
წარსულში გასამართლებულთაგან მხოლოდ 13%-ს მიუთითებს ყოველთვიური შემო-
სავლის ოდენობაზე 501-700 ლარის ფარგლებში.183 საგულისხმოა ისიც, რომ ოჯახის 
ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისას წარსულში გასამართლებულთა ნახევარზე 
მეტი (53.5%) ამბობს, რომ პატიმრობამდე/პრობაციონერობამდე ოჯახს საკვებისთვის 
საკმარისი ფული ჰქონდა, მაგრამ სხვა საჭიროებებისთვის უნდა დაეზოგათ ან ესეხათ. 
იმავეს უთითებს ამჟამინდელ პატიმართა ოჯახის წევრებს შორის 39.2%.184

სოციოლოგიური კვლევიდან გამომდინარე, ნარკოტიკული დანაშაულისთვის ყო-
ფილ ან ამჟამინდელ მსჯავრდებულთა უმუშევრობის აშკარად მაღალი მაჩვენებე-

180 იაგო კაჭკაჭიშვილი, ნინო ესებუა, ანა პაპიაშვილი, მარიამ ჯიბუტი, დანაშაულისა და სასჯელის სოციალური 
ასპექტების შესწავლა, 2021, გვ. 243-244.
181 იაგო კაჭკაჭიშვილი, ნინო ესებუა, ანა პაპიაშვილი, მარიამ ჯიბუტი, დანაშაულისა და სასჯელის სოციალური 
ასპექტების შესწავლა, 2021, გვ.221.
182 იქვე, გვ.226.
183 იქვე, გვ.224.
184 იქვე, გვ. 225.
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ლი, არასახარბიელო ფინანსური პირობები, ისევე, როგორც საშუალო განათლების 
მაღალი წილი, არ არის გასაკვირი მართლმსაჯულების სისტემაში მსჯავრდებულის 
სტატუსით მოხვედრილ პირთა საერთო სურათის ფონზე. კერძოდ, ბოლო ათი წლის 
მონაცემები აჩვენებს, რომ ყოველწლიურად მსჯავრდებულთა საერთო რაოდენო-
ბის 80%-დან 85%-ს საშუალო ან არასრული საშუალო განათლება აქვს. ამავე მო-
ნაცემებით, დანაშაულის ჩადენის დროისთვის უმუშევრობაზე მიუთითებს მსჯავრდე-
ბულთა საშუალოდ 84%.185 

კრიმინოლოგიაში უმუშევრობა დანაშაულის გამომწვევ ერთ-ერთ მიზეზად გა-
ნიხილება, თუმცა, საკითხი შებრუნებულადაც ისმება, რომ დანაშაული, ისევე 
როგორც საზოგადოებრივი თუ მართლმსაჯულების რეაქცია მასზე, განსაკუთ-
რებით სისხლისსამართლებრივი განაჩენი ან მკაცრი სასჯელი (მაგალითად 
თავისუფლების აღკვეთა), თავის მხრივ, უმუშევრობის მიზეზი შეიძლება გახ-
დეს. ამ კონტექსტში მნიშვნელოვანია ასევე ისიც, თუ რამდენად ამკაცრებს სას-
ჯელს უმუშევრობის ფაქტი ინდივიდუალურ დონეზე – სისხლისსამართლებრივი 
ქმედების ჩამდენი უმუშევარი პირები უფრო ჭარბად ხომ არ არიან სისტემის 
კონტროლის ქვეშ, ხოლო კოლექტიურ დონეზე – იმ პირთა მიმართ, ვინც ხან-
გრძლივი პერიოდის განმავლობაში უმუშევრები იყვნენ, დასაქმებულებთან შე-
დარებით, უფრო მკაცრი სასჯელები ხომ არ გამოიყენება.186 პოზიტიური ურთიე-
რთკავშირი უთანასწორობასა და პატიმრობის დონეს შორის სხვადასხვა კვლე-
ვებით დადასტურებულია.187 კითხვაზე, თუ ვინ ხვდება „სადამსჯელო ბადეში“, 
ქართული მართლმსაჯულების სტატისტიკური მონაცემები ცალსახად მიუთითე-
ბს დაბალი ან შემოსავლის/სამუშაოს არმქონეთა მაღალ წილზე – ბოლო ათ 
წელში მსჯავრდებულთა დაახლოებით 80% გასამართლების დროს უმუშევარი 
იყო.188 

განსახილველად საინტერესოა ასევე კავშირი დანაშაულს/სისხლისსამართლებრივ 
რეაქციასა და შემდგომ უმუშევრობას შორის. ეს პრობლემა განსაკუთრებით თავი-
სუფლების აღკვეთის სახით სასჯელის გამოყენების დროს შეიძლება წამოიჭრას. 
ამ ტიპის სასჯელი მსჯავრდებულებს არათუ გარიყავს ეკონომიკური საქმიანობის-
გან, (საპატიმროში დასაქმების შემთხვევაშიც კი, ეს საქმიანობა სამუშაო ბაზარზე 
მოთხოვნადი არ არის) არამედ დამსაქმებელიც ხშირად თავს იკავებს ყოფილი 

185 საქართველოს უზენაესი სასამართლო, მართლმსაჯულება საქართველოში – 2010-2019 წლების სტატისტი-
კა, ხელმისაწვდომია: www.supremecourt.ge, წვდომის თარიღი: 03.05.2021.
186 Jutta Allmendinger/Wolfgang Ludwig-Mayerhofer/Eugen Spitznagel, Arbeitslosigkeit und Kriminalität, in: 
Handbuch soziale Probleme, 2012, გვ. 342.
187 ტიმ ნიუბერნი, არახელსაყრელი სოციალური მდგომარეობა, დანაშაული და სასჯელი, გვ.15, ხელმისაწ-
ვდომია: socialjustice.org.ge, წვდომის თარიღი: 03.05.2021. 
188 საქართველოს უზენაესი სასამართლო, მართლმსაჯულება საქართველოში – 2010-2019 წლების სტატისტი-
კა, ხელმისაწვდომია: www.supremecourt.ge, წვდომის თარიღი: 03.05.2021.

https://socialjustice.org.ge/uploads/products/pdf/<10E2><10D8><10DB>_<10DC><10D8><10E3><10D1><10D4><10E0><10DC><10D8>_1589872707.pdf
http://www.supremecourt.ge/statistics/
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მსჯავრდებულის დასაქმებისგან.189 სოციოლოგიური კვლევის თანახმად, ყოფილ 
მსჯავრდებულთა 39.5% უმუშევარი, 48.1% კი – არაოფიციალურად არის დასაქმებუ-
ლი. ფოკუს-ჯგუფის შედეგებით, პენიტენციური დაწესებულების დატოვების შემდეგ, 
ნასამართლობა დამსაქმებლის მხრიდან სამუშაოზე აყვანის უარის თქმის მიზეზი 
ხდება.190

ცალკე განსჯის საგანია, რამდენად ზრდის ბრალდებულის უმუშევრობა რისკს, 
რომ მის მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენი იქნება მიღებული ანდა სასჯელის სა-
ხედ თავისუფლების აღკვეთას გამოიყენებენ. ზოგიერთი კვლევა ამგვარ გავლენას 
ადასტურებს. გარდა ამისა, ცალკე აღნიშვნას იმსახურებს სისხლის სამართლის 
პოლიტიკის ინსტრუმენტალიზება უმუშევრობის პრობლემის „გადაწყვეტის“ მიზნით. 
ახალი მარქსისტული თეორიების მიხედვით, სასჯელის გამკაცრება და განსაკუთრე-
ბით, პატიმრობის მაღალი მაჩვენებელი მზარდი უმუშევრობის პერიოდში „ზედმეტი“ 
სამუშაო ძალის დისციპლინირების მეთოდად შეიძლება იყოს გამოყენებული.191

ნარკოდანაშაულის მიზეზად სოციო-ეკონომიკური მიზეზები, უმუშევრობა, სიღარი-
ბე და თანმდევი ფსიქოლოგიური ეფექტები – ფრუსტრაცია, სტრესი, ყოველდღი-
ურობისგან გაქცევის სურვილი, სხვადასხვა თეორიული კრიმინოლოგიური პერ-
სპექტივიდან შეიძლება დავინახოთ. სოციალური დეზორგანიზაციის თეორია, და-
ძაბულობის თეორია დანაშაულის მიზეზების თაობაზე ფუნქციონალიზმის წამყვანი 
მიდგომებია. პირველ მათგანი დანაშაულის ჩადენას მაღალი ალბათობით უშვებს 
თემში სუსტი სოციალური კავშირებით, მორალური და სოციალური სოლიდარო-
ბის არარსებობის ვითარებაში, რაც, ხშირად, კონკრეტულ საცხოვრებელ არეალში 
თავმოყრილი სხვადასხვა ფაქტორით ქმნის პირობებს დევიაცური ქცევის წარმო-
შობისთვის.192 

ამ იდეაზე დაფუძნებული კონტროლის თეორიის თანახმად, დანაშაულებრივი 
ქმედების ცდუნების პირისპირ ბევრი ადამიანი შეიძლება აღმოჩნდეს, თუმცა, 
მისი ჩადენის გადაწყვეტილებას ისინი იღებენ, ვინც სუსტად კონტროლდება სო-
ციალური შეზღუდვების მიერ. აქ დევიაციის მიზეზად საზოგადოებასთან კავში-
რის არქონის დომინანტური განცდა მიიჩნევა. ადამიანებს, რომლებსაც სჯერათ, 
რომ საზოგადოების ნაწილი არიან, ნაკლებად უჩნდებათ დანაშაულის ჩადენის 
სურვილი. ამ მიდგომის მიხედვით, საზოგადოებასთან კავშირის სიმყარეს ძი-

189 Jutta Allmendinger/Wolfgang Ludwig-Mayerhofer/Eugen Spitznagel, Arbeitslosigkeit und Kriminalität, in: 
Handbuch soziale Probleme, 2012, გვ. 343.
190 იაგო კაჭკაჭიშვილი, ნინო ესებუა, ანა პაპიაშვილი, მარიამ ჯიბუტი, დანაშაულისა და სასჯელის სოციალური 
ასპექტების შესწავლა, 2021, გვ. 254-255.
191 Jutta Allmendinger/Wolfgang Ludwig-Mayerhofer/Eugen Spitznagel, Arbeitslosigkeit und Kriminalität, in: 
Handbuch soziale Probleme, 2012, გვ. 343.
192 William Little, Deviance, crime and social control, in: Introduction to sociology, 2014, გვ.20.
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რითადად განაპირობებს ის, თუ რამდენად მიჯაჭვულია ინდივიდი სოციუმთან, 
ოჯახთან, ახლობლებთან, ინსტიტუტებთან, რამდენად უშუალოდ მონაწილეობს 
საზოგადოებაში აღიარებული მიზნების მიღწევაში. პიროვნების სუსტი ან გაწყვე-
ტილი კავშირი სოციუმთან დანაშაულებრივ ქცევაში ვლინდება.193 ამ თეორიის 
მთავარი დაშვებაა, რომ თუკი ადამიანს აქვს დასაკარგი, პირობითად, სოციალუ-
რი სტატუსი, ის ნორმის დარღვევისგან თავს შეიკავებს. ამ გაგებით, უმუშევრობა, 
განათლების დაბალი ხარისხი, ცხოვრება ისეთ არეალში, სადაც ნარკოტიკული 
საშუალების მოხმარება გავრცელებულია, ნარკოდანაშაულის ჩადენის მასტიმუ-
ლირებელ ფაქტორი შეიძლება იყოს. 

სოციოლოგიურ კვლევაში, სოციო-ეკონომიკური ფაქტორების გარდა, ნარკო-
დანაშაულის მიზეზად დასახელებული ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, სტრესი, 
ფრუსტრაცია შეიძლება აიხსნას მერტონის დაძაბულობის თეორიით, რომელიც 
საზოგადოებრივად მისაღები მიზნის მიღწევადობას დევიაციური ქცევისთვის გადა-
მწყვეტ ფაქტორად მიიჩნევს. ამ მიდგომის მიხედვით, შეუსაბამობა სტრუქტურულ 
უთანასწორობასა და ეკონომიკური წარმატების დიდ მნიშვნელობას შორის ქმნის 
დაძაბულობას, რომელიც რაიმე საშუალებით უნდა აღმოიფხვრას.194 ამ თეორიის 
თანახმად, როცა ინდივიდი, რომელსაც დასახული აქვს საზოგადოებრივად მისა-
ღები მიზანი, მაგრამ ხელი არ მიუწვდება მისი მიღწევის ლეგიტიმური გზებზე, ირ-
ჩევს უკანონო საშუალებებს, მათ შორის, პირობითად, ნარკოტიკული საშუალების 
გასაღებით მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ანდ ამ დაძაბულობის 
თავიდან აცილების მიზნით, უარყოფს საზოგადოებაში აღიარებული მიზნების მნიშ-
ვნელობას, მათ შორის, არასასურველი ყოფითი რეალობისგან გაქცევის, ნარკოტი-
კული საშუალების მოხმარების მეშვეობით.

ნარკოდანაშაულის მიზეზები ახალგაზრდებში 

სოციოლოგიური კვლევის შედეგებით, რესპონდენტებმა პირად გამოცდილება-
ზე საუბრისას, ნარკოდანაშაულის განმაპირობებელ მაღალ ფაქტორად დაასახე-
ლეს ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარება რეკრეაციული მიზნით (27.5%) ანდა 
მისდამი ინტერესის მოტივით (26.8%).195 ფოკუს ჯგუფებში საკითხის განვრცობისას 
რესპონდენტებმა ასევე აღნიშნეს, რომ ნარკოდანაშაული ნებისმიერი სოციალური 
ფენის წარმომადგენელმა ადამიანმა შეიძლება ჩაიდინოს. თუმცა, გავრცელებული 
ტენდენციის მიხედვით, მათი აზრით, განსაკუთრებით უმუშევრები, ცუდი ეკონომი-

193 იქვე.
194 იქვე, გვ.23.
195 იაგო კაჭკაჭიშვილი, ნინო ესებუა, ანა პაპიაშვილი, მარიამ ჯიბუტი, დანაშაულისა და სასჯელის სოციალური 
ასპექტების შესწავლა, 2021, გვ. 158.
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კური მდგომარეობის მქონე ადამიანები და ახალგაზრდები არიან მოწყვლადები 
ნარკოდანაშაულის ჩადენის თვალსაზრისით.196 

მიუხედავად იმისა, რომ ნარკოტიკული საშუალების მოხმარებისადმი ინტერესი ან 
მისი მოხმარებულის სურვილი გართობის/განტვირთვის მიზნით, თანაბრად შეიძლე-
ბა ანომიის, კონტროლის თუ დაძაბულობის თეორიებით იხსნებოდეს, ცალკე უნდა 
ვახსენოთ ნარკოტიკის მოხმარება, როგორც „ახალგაზრდული კულტურის“ ფორმა, 
ახალგაზრდა ასაკში თრობის საშუალებებისადმი ინტერესი, ჯგუფის გავლენა/მიმ-
ბაძველობა ან გარემოში თავის დამკვიდრების სურვილი ამგვარ ნივთიერებებთან 
პირველი შემხებლობისას.197 

ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების გამომწვევი ტენდენციების 2016 წლის 
კვლევამ პრობაციონერებთან აჩვენა, რომ ბევრი თავისუფალი დროის ქონა ნა-
რკოტიკული საშუალების მოხმარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. 
რესპონდენტთა უმრავლესობის განცხადებით, არც სწავლობდა და არც მუშა-
ობდა ნარკოტიკული საშუალების პირველად მოხმარების დროს. ამავე დროს, 
ვინც პირველად ნარკოტიკული საშუალება 10-17, 18-24 და 25-34 წლის ასაკ-
ში მოიხმარა, მათი მოტივაცია ამ შემთხვევაში ცნობისმოყვარეობა, გართობა, 
ავტორიტეტული თანატოლების ან უფროსების მიბაძვა მეტად იყო, ვიდრე სხვა 
მოტივები. ასაკობრივი კატეგორიის ზრდასთან ერთად, ნარკოტიკული საშუა-
ლების პირველად მოხმარების მოტივად უმეტესწილად დასახელდა დეპრესიის 
დაძლევა, უარყოფითი განცდების განეიტრალება, ცხოვრების დაძაბული რიტმი 
და ჯანმრთელობის მდგომარეობა.198

ნარკოტიკის მოხმარებასთან დაკავშირებული სპეციფიკური თეორიები, წინა პლანზე 
ნარკოტიკის „კარიერის“ განვითარების რისკს აყენებენ, კერძოდ ვარაუდობენ, რომ 
ნარკოტიკის გასინჯვა მის პერმანენტულ მოხმარებად გარდაქმნას და უფრო მძიმე 
ნარკოტიკისადმი ინტერესს/ექსპერიმენტატორობას იწვევს. კვლევების თანახმად, 
ავტომატიზმის პრინციპით ერთი ნივთიერებიდან მეორეზე გადასვლა აპრიორი არ 
ხდება. ამ პროცესში ბევრად მნიშვნელოვანი მოხმარების რისკის და დამაბრკოლე-
ბელი ფაქტორებია, სადაც მხედველობაში მიიღება ცუდი ოჯახური ურთიერთობები, 
თანატოლების გავლენა, სერიოზული ფსიქოლოგიური დატვირთულობა.199

196 იაგო კაჭკაჭიშვილი, ნინო ესებუა, ანა პაპიაშვილი, მარიამ ჯიბუტი, დანაშაულისა და სასჯელის სოციალური 
ასპექტების შესწავლა, 2021, გვ. 241. 
197 Axel Groenemeyer, Drogen, Drogenkonsum und Drogenabhängigkeit, in: Handbuch soziale Probleme, 2012, 
475.
198 საქართველოს პროკურატურა, ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების გამომწვევი ტენდენციების კვლევა
პრობაციონერებთან, 2017, გვ. 54.
199 Axel Groenemeyer, Drogen, Drogenkonsum und Drogenabhängigkeit, in: Handbuch soziale Probleme, 2012, 
გვ. 474.
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ახალგაზრდებში ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარების ფართოდ გავრცელება 
შემდეგი ფაქტორებით შეიძლება აიხსნას (Theory of Drug Epidemics):200

•	 ცოდნა ნარკოტიკული საშუალებისა და მისი ეფექტის შესახებ – ნარკოტიკის 
მოხმარება ფართო მასშტაბებს მხოლოდ მაშინ მიაღწევს, თუკი წარმოშობილი 
ახალგაზრდული (სუბ)კულტურა, მედია, სოციალური მოძრაობები ქმნის წრეს, 
რომელშიც მოხმარების ცოდნის, ეფექტების და ტექნიკების შესახებ ინფორმა-
ციის ურთიერთგაცვლა/სწავლება ხდება.

•	 ნარკოტიკული საშუალების არსებობა და მარტივად ხელმისაწვდომობა – აქ 
მხედველობაში მიიღება ერთი მხრივ ნარკოტიკული საშუალების ბაზარზე ხე-
ლმისაწვდომობა და პირობები, მეორე მხრივ – ახალგაზრდებში სათანადო 
ფინანსური რესურსების ქონა, საქმიანობა თავისუფალ დროს, ისევე როგორც 
ინსტიტუციონალიზირებული არაფორმალური კონტროლის მასშტაბები მოზა-
რდების მიმართ. 

•	 ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების მოტივაცია – აქაც გადამწყვეტია 
სუბკულტურის როლი, მათ შორის მოზარდებში, რომელშიც ნარკოტიკის მოხმა-
რება ინდივიდს აღიარების მოპოვებაში ეხმარება.

•	 ინდივიდების დარწმუნება, ნარკოტიკული საშუალების უვნებლობის შესახებ 
და მისი დამაზიანებელი ეფექტების უარყოფა შეიძლება გახდეს მოხმარების 
მაპროვოცირებელი მიზეზი. ამგვარი დარწმუნების გზა მრავალგვარია და ის 
შეიძლება ნდობით მოსარგებლე ახლო სოციუმიდან ან თვითგამოცხადებული 
ექსპერტებისგან მომდინარეობდეს. სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი 
ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების მნიშვნელობის ხაზგასმა და ნარკოტიკე-
ბის მოხმარების თანმდევი რისკების შესახებ ინფორმირებულობა.

•	 დევიაციური ქცევის შემწყნარებლობისთვის მზაობა – რამდენადაც ნარკოტიკის 
მოხმარება ნორმიდან გადახრად განიხილება, მისი გავრცელებისთვის მნიშვნე-
ლობა აქვს სხვადასხვა დონეზე (ოჯახი, სკოლა) შემხვედრ რეაგირებას. მაგა-
ლითისთვის, სხვადასხვა კვლევით დადასტურებულია დევიაციური ქცევის ალ-
ბათობის მნიშვნელოვანი შემცირება სავალდებულო სასკოლო განათლების 18 
წლამდე გაზრდით.201

200 Lloyd D. Johnston, Toward a Theory of Drug Epidemics, in: Persuasive Communication and Drug Abuse 
Prevention, 1991, გვ. 99.
201 Philip J. Cook/Jens Ludwig, Economical Crime Control, 2010, გვ.23.
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სახელმწიფოს პრევენციული ღონისძიებები ნარკოდანაშაულთან 
მიმართებით

საზოგადოების და სახელმწიფო პოლიტიკის ინტერპრეტაციები დანაშაულის მიზეზებ-
თან და სისხლის სამართლის პოლიტიკის შედეგებთან მიმართებით მთავარი საკითხია 
დანაშაულთან მიმართებით სტრატეგიების შემუშავებისთვის. კერძოდ, ინდივიდის 
განხილვა თავისი სოციალური გარემოს პროდუქტად, დამნაშავის სოციალური უსა-
მართლობის მსხვერპლად დანახვა, სისხლისსამართლებრივ სანქციებს სოციალუ-
რი პოლიტიკის ღონისძიებებისთვის უპირატესობის მინიჭებით ანაცვლებს. თუკი ამის 
საპირისპიროდ, ადამიანი საკუთარი ბედის განმსაზღვრელ ინდივიდად განიხილება, 
რომელიც სისხლისსამართლებრივი ქმედების ჩადენისას ქმედების სარგებელსა და 
„ხარჯებს“ აწონ-დაწონის, (Rational Choice Theory) ასეთ შემთხვევაში დანაშაულზე რე-
აგირების ღონისძიებად უპირატესობა რეპრესიულ სასჯელს მიენიჭება.202 ამ უკანასკნე-
ლის სისხლის სამართლის პოლიტიკის წამყვან ხაზად ქცევა და სისტემის შესაბამისი 
გარდაქმნის მთავარი მახასიათებელი პატიმრების რაოდენობის ზრდაა. პატიმრების 
რაოდენობის ზრდის გარდა, რეპრესიულობა (The Punitive Turn) რეაბილიტაციის იდე-
ის კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენებაში გამოიხატება, როდესაც რეაბილიტაციისა და პა-
ტიმრის საზოგადოებაში ინტეგრირების მთავარი მიზნიდან რადიკალური გადახვევით, 
პირის „გაუვნებელყოფა“ მისთვის თავისუფლების ჩამორთმევით ხდება.203 

სისხლისსამართლებრივი პოლიტიკის ეს ხაზი, ინდივიდის დანაშაულებრივ ქცევას მისი 
მორალის და ღირებულებითი წარმოდგენების დეფიციტით ხსნის, რაც, პირველ რიგში 
მიეწერებათ საზოგადოებიდან გარიყულ ჯგუფებს – უმუშევრებს, ღარიბებს, საცხოვრი-
სის არმქონეებს, ნარკოტიკებზე დამოკიდებულებს. ამავდროულად, სოციალური კონ-
ტროლი მეტწილად დევიაციის ადრეული ამოცნობით, ტექნიკური და არქიტექტორული 
ზომების, სივრცის ელექტრონული მეთვალყურეობის მეშვეობით, სიტუაციაზე ორიენტი-
რებული დანაშაულის პრევენციით ხორციელდება, რითიც მთლიანობაში მოქალაქეზე 
პასუხისმგებლობის „გადაკისრება“ ხდება.204 დანაშაულებრივი ქცევის შეფასებისას ყუ-
რადღება აღარ ექცევა სოციალურ გარემოებებს, ადამიანების ქმედება ინდივიდუალუ-
რად განიხილება, როგორც მათივე ანტისოციალური პიროვნული თვისებების შედეგი. 
სწორედ ამგვარად ეყრება ნიადაგი გარიყულობისკენ მიმართულ დასჯის სტრატეგიას, 
სისხლისსამართლებრივი რეპრესიის და სტიგმატიზირების მიდგომებს, როგორც დე-
ვიაციურ ქმედებაზე სახელმწიფოს ლეგიტიმური რეაქციის შედეგს.205 

202 Dietrich Oberwittler, Kriminalität und Delinquenz als soziales Problem, in: Handbuch soziale Probleme, 2012, 
გვ.802.
203 Christina Schlepper, Die punitive Wende und die neue Kultur der Kontrolle, in: Strafgesetzgebung in der 
Spätmoderne, 2014, გვ. 12.
204 Helge Peters, Soziale Kontrolle, in: Handbuch soziale Probleme, 2012, გვ. 1267.
205 Christina Schlepper, Die punitive Wende und die neue Kultur der Kontrolle, in: Strafgesetzgebung in der 
Spätmoderne, 2014, გვ. 21.
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ქვეყანაში ნარკოტიკულ დანაშაულთან დაკავშირებული სახელმწიფოს ხედვა, 
სტრატეგია, პრევენციული ღონისძიებების ერთობლიობა აჩვენებს, თუ რამდენად 
აღიქვამს და ითვალისწინებს ქართული მართლმსაჯულების სისტემა ნარკოდანა-
შაულის გამომწვევ მიზეზებს და შესაბამისად, რამდენად სადამსჯელო თუ ზრუნვაზე 
ორიენტირებულია სისხლისსამართლებრივი პოლიტიკა.

თვისებრივი კვლევის საფუძველზე ცხადი გახდა რესპონდენტების შეფასებები, თუ 
რამდენად მნიშვნელოვანად მიაჩნიათ ნარკოდანაშაულის ამა თუ იმ ტიპის შესა-
ხებ საზოგადოების წევრების ინფორმირებულობა სამართლებრივი, სოციალური, 
ფსიქოლოგიური, სამედიცინო თვალსაზრისით. კვლევის თანახმად, რესპონდენ-
ტთა დაახლოებით მესამედი ინფორმაციას არ ფლობდა ნარკოტიკული საშუალე-
ბის მოხმარების, შეძენის, შენახვის მოსალოდნელი სამართლებრივი შედეგების 
თაობაზე.206 ფოკუს-ჯგუფებში კი რესპონდენტებმა საკუთარ გამოცდილებაზე დაყრ-
დნობით მიუთითეს, რომ დანაშაულის ჩადენის შემდგომი რისკების შესახებ არაინ-
ფორმირებულობამ უარყოფითად იმოქმედა დანაშაულის პრევენციაზე – სასჯელის 
სიმკაცრის შესახებ წინასწარი ინფორმაციის შემთხვევაში, შესაძლოა, თავი შეეკავე-
ბინათ დანაშაულის ჩადენისგან. აქვე დასძენენ, რომ ინფორმირებულობა არ არის 
დანაშაულის არჩადენის გარანტი, თუმცა, შესაძლოა, გარკვეულწილად მის შემცი-
რებას შეუწყოს ხელი.207 ანალოგიური ტენდენცია გამოვლინდა ნარკოტიკის მოხმა-
რებისთვის პრობაციონერებთან ჩატარებული 2016 წლის კვლევით, სადაც გამოკი-
თხულთა დიდი ნაწილი ნარკოტიკული საშუალებიდან გამომდინარე სამართლებ-
რივ თუ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ რისკებზე ინფორმაციას არ ფლობდა.208

სახელმწიფო დონეზე შემუშავებული პოლიტიკის დოკუმენტების, 2014-2016 და 
2016-2018 წლების სამოქმედო გეგმების ანალიზზე დაყრდნობით შეიძლება ით-
ქვას, რომ ნარკოტიკის (ავად)მოხმარების პრევენცია წერტილოვანი ღონისძიე-
ბებით ხდება. არ არსებობს ერთიანი მიდგომა ეროვნულ დონეზე უნივერსალური, 
შერჩევითი, მიზნობრივი და გარემოზე ორიენტირებული პრევენციული ღონისძიე-
ბებისთვის. სახელმწიფოს მიერ გადადგმული ნაბიჯები, მეტწილად – ცნობიერების 
ამაღლების და ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციის კუთხით, ეპიზოდური და კა-
მპანიური ხასიათისაა. ამ მხრივ პროგრესულია 2021-2026 წლების ეროვნული ანტი-
ნარკოტიკული სტრატეგია, რომელიც პრევენციის ღონისძიებების სისტემურობის, 
სისტემატურობის, მტკიცებულებითი მიდგომების და სკოლაზე დაფუძნებული ინსტი-
ტუციური მექანიზმების შექმნას, სკოლის გაძლიერებას ითვალისწინებს.

206 იაგო კაჭკაჭიშვილი, ნინო ესებუა, ანა პაპიაშვილი, მარიამ ჯიბუტი, დანაშაულისა და სასჯელის სოციალური 
ასპექტების შესწავლა, 2021, გვ. 147.
207 იაგო კაჭკაჭიშვილი, ნინო ესებუა, ანა პაპიაშვილი, მარიამ ჯიბუტი, დანაშაულისა და სასჯელის სოციალური 
ასპექტების შესწავლა, 2021, გვ. 233.
208 საქართველოს პროკურატურა, ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების გამომწვევი ტენდენციების კვლევა
პრობაციონერებთან, 2017, გვ. 53. 
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ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტიანობის გაზრდას ისახა-
ვს მიზნად პროკურატურის 2016-2021 წლების სტრატეგიაც. დოკუმენტში აღნიშნუ-
ლია, რომ ჩატარდება საინფორმაციო შეხვედრები მოსახლეობასთან, მოსწავლე-
ებთან და სტუდენტებთან, რაც კამპანიურ ხასიათს ატარებს. ნარკოდანაშაულის 
წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით უწყებამ მიზნად დაისახა ასევე თანამშრომლების 
გადამზადება, არსებული სისხლის სამართლის კანონმდებლობისა და პოლიტიკის 
გადახედვა,209 თუმცა, ბოლო წლების სტატისტიკა და პრაქტიკა ნარკოტიკების მომხ-
მარებელთა მაღალი ინტენსივობით პასუხისგებაში მიცემას ცხადყოფს.210

სოციოლოგიური კვლევის მიხედვით, სახელმწიფო, ნარკოტიკის მომხმარებელს, 
დასჯის ნაცვლად მკურნალობას უნდა სთავაზობდეს. რესპონდენტების განმარტე-
ბით, აუცილებელია ისეთი სამედიცინო დაწესებულებების არსებობა, სადაც ნა-
რკომომხმარებლები შეძლებენ მკურნალობას, ხოლო მკურნალობის მეთოდები 
იქნება უფრო დახვეწილი და შედეგზე ორიენტირებული, ვიდრე დღეს არის. არსებუ-
ლი სარეაბილიტაციო ცენტრები ვერ უზრუნველყოფს ბენეფიციარისთვის სერვისის 
ისე მიწოდებას, რომ ნარკომომხმარებლის ცხოვრება გაუმჯობესდეს.211

ნარკომომხმარებლისთვის სამედიცინო-ფსიქიატრიული სერვისების შეთავაზება 
კონტროლის კიდევ ერთი მექანიზმია, რომელიც მოხმარებას ადიქციის პერსპექტი-
ვიდან განიხილავს და ორიენტირებულია იმ ფსიქოლოგიური თუ ფიზიკური პრო-
ბლემების აღმოფხვრაზე, რაც მოხმარების მოთხოვნილებიდან გამომდინარეობს. 
ჩარევის სხვადასხვა ფორმის მიზანია ინდივიდის შეცვლა, მათი მოქმედების მოტი-
ვაციის ცვლილება მოხმარებისგან თავშეკავების მიღწევის მიზნით.212 ქართული სის-
ხლის სამართლის მართლმსაჯულება ნარკოტიკის მომხმარებელს დასჯის ალტერ-
ნატივად მკურნალობას არ სთავაზობს, იმ ქვეყნებისგან განსხვავებით, სადაც ეს 
გამოცდილებით დანერგილი პრაქტიკაა. 

სოციოლოგიური კვლევის შედეგებმა კიდევ ერთხელ აჩვენა ამ მიმართულებით 
სისხლის სამართლის პოლიტიკის სისუსტე. ფოკუს-ჯგუფების მონაწილეებმა მი-
უთითეს, რომ სახელმწიფოს ნარკომომხმარებლების მიმართ უფრო მეტად ლი-
ბერალური ნარკოპოლიტიკა უნდა ჰქონდეს და მათი დასჯის ნაცვლად, იზრუნოს 
სარეაბილიტაციო (ფსიქოლოგიური, სამედიცინო და სხვ.) პროგრამების გაძლიე-
რებაზე. გარდა ამისა, რესპონდენტებმა ქვეყანაში ნარკოდანაშაულის შემცირებისა 

209 საქართველოს პროკურატურა, 2019 წლის საქმიანობის ანგარიში, ხელმისაწვდომია: pog.gov.ge, წვდომის 
თარიღი: 03.05.2021. 
210 საქართველოს უზენაესი სასამართლო, მართლმსაჯულება საქართველოში – 2015-2019 წლების სტატისტი-
კა, ხელმისაწვდომია: www.supremecourt.ge, წვდომის თარიღი: 03.05.2021.
211 იაგო კაჭკაჭიშვილი, ნინო ესებუა, ანა პაპიაშვილი, მარიამ ჯიბუტი, დანაშაულისა და სასჯელის სოციალური 
ასპექტების შესწავლა, 2021, გვ. 261.
212 Axel Groenemeyer, Drogen, Drogenkonsum und Drogenabhängigkeit, in: Handbuch soziale Probleme, 2012, 
გვ. 472.

https://pog.gov.ge/uploads/f67fa1c7-angarishi-15-05-2020.pdf
http://www.supremecourt.ge/statistics/
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და პრევენციისთვის საჭირო წინაპირობად მიიჩნიეს საზოგადოების წევრების ეკო-
ნომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, მათი დასაქმება, ცნობიერების ამაღლება, 
განათლების დონის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა.213 აქედან გამომდინარე, მნიშვნელო-
ვანია, ანტინარკოტიკული პრევენციული ღონისძიებები ყველა ხსენებული ფაქტო-
რის გათვალისწინებით იგეგმებოდეს.

სასჯელის პოლიტიკა ნარკოტიკულ დანაშაულებთან მიმართებით

რამდენად აისახება დანაშაულების გამომწვევი სოციო-ეკონომიკური მიზეზები სას-
ჯელის შეფარდების პოლიტიკაში, პირდაპირ განსაზღვრავს სახელწმიფოს მიზნებს, 
რომლის მიღწევისკენაც ის მიისწრაფის იძულებითი ღონისძიებების გამოყენების 
მეშვეობით. ნარკოტიკულ დანაშაულთან მიმართებით მართლმსაჯულების სისტემის 
მიდგომები, სასჯელის შეფარდების პრაქტიკა, ნათლად აჩვენებს სასჯელთა ინდი-
ვიდუალიზაციის ნაკლებობას, რაც გულისხმობს ქმედების საშიშროების, ბრალის 
ხარისხის, დანაშაულის ჩადენის მოტივაციის, სხვა მნიშვნელოვან გარემოებებზე 
დაყრდნობით სასჯელის განსაზღვრას.214 

ნარკოდანაშაულისთვის მოსალოდნელ სასჯელთა ჩარჩო სცდება სისხლის სამა-
რთლის კოდექსს და მოიცავს უფლებების შემზღუდავი დამატებითი ღონისძიებების 
ჩამონათვალს, რაც ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ 
კანონშია მოცემული. ეს კანონი ნარკოტიკული საშუალების მოხმარებისთვის მსჯა-
ვრდებულ პირს სამ წლამდე ვადით უზღუდავს დასაქმების უფლებას საჯარო სამ-
სახურში და საქმიანობას საგანმანათლებლო ანდა ფარმაცევტული კუთხით, ამავე 
ვადით უკრძალავს სატრანსპორტო საშუალების მართვას. ამავე სახის შეზღუდვები, 
მინიმუმ ხუთი წლის განმავლობაში ვრცელდება ნარკოტიკული საშუალების ფლო-
ბის თუ სხვა ქმედების ჩამდენებზე.215

ნარკოტიკული დანაშაულისთვის კანონმდებლობით დადგენილ სასჯელთა სახეო-
ბებსა და ზომებში ბოლო წლებში ცვლილებები შევიდა რამდენიმე მიმართულებით:

1. 2015 წელს, სისხლის სამართლის კოდექსის 260-ე მუხლში ცვლილებით, ნა-
რკოტიკული საშუალების უკანონო ფლობისთვის პასუხისმგებლობა გაიმიჯ-
ნა გასაღებისგან. კერძოდ, ნარკოტიკული საშუალების ფლობისთვის პასუ-
ხისმგებლობა ნაცვლად 11 წლამდე თავისუფლების აღკვეთისა, შემცირდა 6 

213 იაგო კაჭკაჭიშვილი, ნინო ესებუა, ანა პაპიაშვილი, მარიამ ჯიბუტი, დანაშაულისა და სასჯელის სოციალური 
ასპექტების შესწავლა, 2021, გვ. 261.
214 მაია ივანიძე, წიგნში: სისხლის სამართლის კანონმდებლობის ლიბერალიზაციის ტენდენციები საქართვე-
ლოში, 2016, გვ. 210.
215 „ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლი.
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წლამდე თავისუფლების აღკვეთამდე. გასაღებისთვის შენარჩუნდა მკაცრი 
სანქციები;216

2. 70 გრამამდე გამომშრალი მარიხუანის და 100 გრამამდე ნედლი მარიხუანის 
პირადი მოხმარების მიზნით შეძენისა და შენახვისთვის, გაუქმდა სსკ-ის 260-ე 
მუხლის პირველი ნაწილით დადგენილი თავისუფლების აღკვეთის გამოყენების 
შესაძლებლობა;217

3. სისხლის სამართლის კოდექსის ახალი 2731 მუხლით გამოირიცხა თავისუფლე-
ბის აღკვეთის გამოყენება დიდ ოდენობამდე გამომშრალი მარიხუანის, ნედლი 
მარიხუანისა და მცენარე კანაფის უკანონო შეძენის, შენახვის, გადაზიდვის, გა-
დაგზავნის ან/და პირადი მოხმარებისთვის. სანქციის სახით თავისუფლების აღ-
კვეთა გათვალისწინებულ იქნა მხოლოდ დიდ ოდენობაზე.218

ხსენებული ცვლილებების ფონზე, ბოლო ათი წლის განმავლობაში, ნარკოტიკული 
დანაშაულის დასჯის პრაქტიკა შეიცვალა. 2010-2014 წლებში განსაკუთრებით მაღალი 
იყო თავისუფლების აღკვეთის სასჯელის შეფარდება, მათ შორის, ნარკოტიკული სა-
შუალების მოხმარებისთვისაც (20-30%) კი. სასჯელის ლიბერალიზების ტენდენციები 
გამოიკვეთა შემდგომ პერიოდში, რაც ნარკოტიკის მოხმარების ფაქტზე (სსკ-ის 273, 
273 პრიმა მუხლები) პასუხისგებაში მიცემულთა მიმართ პირობითი მსჯავრის ან/და ჯა-
რიმის დაკისრებაში გამოვლინდა. რაც შეეხება სხვა ტიპის ნარკოტიკულ დანაშაულს, 
ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში, მცირდება თავისუფლების აღკვეთის შეფარდების 
მაჩვენებელი სსკ-ის 260-ე მუხლთან მიმართებით და თუ ის 2015 წელს 48% იყო, 2019 
წელს 23%-ია, აქაც გაზრდილია პირობითი მსჯავრის გამოყენება.219 

ამის მიუხედავად, ნარკომომხმარებლის მიმართ კანონმდებლობა და სასამა-
რთლო პრაქტიკა დღემდე შეუსაბამოდ მკაცრი რჩება, რამდენადაც ნარკოტიკული 
საშუალებების მცირე, სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისთვის საწყისი 
და დიდი ოდენობები უსამართლოდ არის განსაზღვრული. ეს კი, არაექსპერიმენტა-
ტორი, რეგულარული ნარკომომხმარებლის მიერ პირადი მიზნით ნივთიერების შე-
ძენა-შენახვისას, ქმედების დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების ფლობად 
დაკვალიფიცირებას და ნარკომომხმარებლის 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას 
იწვევს.220 

216 Human Rights Watch, სამაგალითო დასჯა. საქართველოს რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის მძიმე ადამიანუ-
რი შედეგები, 2018, გვ. 27, ხელმისაწვდომია: www.hrw.org, წვდომის თარიღი: 03.05.2021. 
217 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260-ე მუხლი.
218 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 273-ე პრიმა მუხლი.
219 საქართველოს უზენაესი სასამართლო, მართლმსაჯულება საქართველოში – 2015-2019 წლების სტატისტი-
კა, ხელმისაწვდომია: www.supremecourt.ge, წვდომის თარიღი: 03.05.2021. 
220 სოციალური სამართლიანობის ცენტრი, ნარკოპოლიტიკა საქართველოში – 2020 წლის ტენდენციები, გვ.7, 
12, ხელმისაწვდომია: socialjustice.org.ge, წვდომის თარიღი: 03.05.2021.

https://www.hrw.org/ka/report/2018/08/13/321308
https://socialjustice.org.ge/uploads/products/pdf/<10DC><10D0><10E0><10D9><10DD><10DE><10DD><10DA><10D8><10E2><10D8><10D9><10D8><10E1>_2020_<10EC><10DA><10D8><10E1>_<10D0><10DC><10D2><10D0><10E0><10D8><10E8><10D8>_1619680807.pdf
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სოციოლოგიური კვლევის შედეგებმა ასევე გამოკვეთა ნარკოდანაშაულისთვის გა-
სამართლებულთა კრიტიკული შეფასებები სასჯელის შეფარდების მიდგომებისად-
მი. კვლევის თანახმად, ყოფილ მსჯავრდებულთა 66.2%-ს თავისუფლების აღკვეთა, 
29.2%-ს კი ჯარიმა შეეფარდა. ამჟამინდელ მსჯავრდებულებთან მიმართებით და-
სახელდა სასჯელის მხოლოდ ორ ფორმა – თავისუფლების აღკვეთა (85.6%) და 
ჯარიმა (12.1%). მათ შორის, ხშირია 2-დან 4 წლამდე თავისუფლების აღკვეთის, 
ასევე, 500-2000 ლარის ფარგლებში ჯარიმის დაკისრების შემთხვევები.221 როგორც 
ოჯახის წევრები, (33.6%) ასევე წარსულში ნარკოდანაშაულისათვის გასამართლე-
ბული პირები (31.4%), დაკისრებულ სასჯელთან მიმართებით, ყველაზე ხშირად მი-
უთითებენ, რომ ის ჩადენილ ქმედებას „უფრო მეტად არ შეესაბამება, ვიდრე კი“. 
ყოფილი მსჯავრდებულთა დიდი ნაწილი (51.9%) სასჯელს შეუსაბამოდ მიიჩნევს.222 

სასჯელის პოლიტიკის ჭრილში, ფოკუს ჯგუფის რესპონდენტები საუბრობენ ისეთ 
საკითხებზე, როგორებიცაა ნარკომომხმარებლებისთვის დიდი ოდენობის ჯარიმის 
დაკისრება, სასჯელის არაადეკვატურობა, არასამართლიანი სასამართლო პროცე-
სი. როგორც გამოკითხულმა ოჯახის წევრებმა აღნიშნეს, მოსამართლე ძალადა-
კარგულია, განსასჯელისთვის განაჩენის გამოტანა პროკურატურაში ხორციელდე-
ბა, მოსამართლე კი მხოლოდ დაკისრებულ სასჯელს აცხადებს.223 ამის მიზეზი, შე-
საძლოა, ის გარემოება იყოს, რომ ნარკოტიკულ დანაშაულთა 80-90% საპროცესო 
შეთანხმებით სრულდება,224 სადაც სასამართლო ბრალდებისა და დაცვის მხარეს 
შორის წინასწარ განსაზღვრულ ბრალსა და სასჯელის პირობებს ფორმალურად 
ამტკიცებს და დამატებითი გარემოებების გამოკვლევაში არ ერთვება. საპროცესო 
შეთანხმების ინსტიტუტის გამოყენებისას, ნარკოტიკული დანაშაულის გამომწვევი 
სოციო-ეკონომიკური მიზეზების გათვალისწინება, ბრალდებულის მატერიალური 
მდგომარეობის შეფასებით ჯარიმის ზომის შერჩევა, რეალურად, პროკურატურაზეა 
მინდობილი. 

საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტს განსაკუთრებული როლი ჰქონდა და აქვს ნა-
რკოტიკულ დანაშაულებზე სისხლის სამართლის პოლიტიკის კუთხით. ბრალდებუ-
ლებისთვის ის არის ერთადერთი სამართლებრივი მექანიზმი, რომელიც იძლევა 
კანონით დადგენილი მკაცრი სანქციებისგან გადახვევის და სასჯელის ზომის უდა-
ბლეს ზღვარზე მსუბუქი სასჯელის შეფარდების შესაძლებლობას.225 ნულოვანი ტო-

221 იაგო კაჭკაჭიშვილი, ნინო ესებუა, ანა პაპიაშვილი, მარიამ ჯიბუტი, დანაშაულისა და სასჯელის სოციალური 
ასპექტების შესწავლა, 2021, გვ.156, 157.
222 იაგო კაჭკაჭიშვილი, ნინო ესებუა, ანა პაპიაშვილი, მარიამ ჯიბუტი, დანაშაულისა და სასჯელის სოციალური 
ასპექტების შესწავლა, 2021, გვ.142.
223 იაგო კაჭკაჭიშვილი, ნინო ესებუა, ანა პაპიაშვილი, მარიამ ჯიბუტი, დანაშაულისა და სასჯელის სოციალური 
ასპექტების შესწავლა, 2021, გვ.247.
224 სოციალური სამართლიანობის ცენტრი, ნარკოპოლიტიკა საქართველოში – 2020 წლის ტენდენციები, 
გვ.13, ხელმისაწვდომია: socialjustice.org.ge წვდომის თარიღი: 03.05.2021. 
225 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 50-ე მუხლის მე-21 მუხლი.

https://socialjustice.org.ge/uploads/products/pdf/<10DC><10D0><10E0><10D9><10DD><10DE><10DD><10DA><10D8><10E2><10D8><10D9><10D8><10E1>_2020_<10EC><10DA><10D8><10E1>_<10D0><10DC><10D2><10D0><10E0><10D8><10E8><10D8>_1619680807.pdf
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ლერანტობის სისხლის სამართლის პოლიტიკის პირობებში, საპროცესო შეთანხმე-
ბა ნარკოტიკულ დანაშაულებზე სახელმწიფო ბიუჯეტის შევსების მნიშვნელოვანი 
წყარო გახდა. 2008-2009 წლებში, ამ კატეგორიის სისხლის და ადმინისტრაციულ 
საქმეებზე დაკისრებულ ჯარიმათა საერთო ოდენობამ 45 მილიონ ლარს მიაღწია. 
კვლევების მიხედვით, 2012 წლიდან მნიშვნელოვნად იკლო მაღალი ჯარიმების გა-
მოყენების შემთხვევებმა ნარკოტიკულ დანაშაულზე, თუმცა, სათანადო სტატისტიკუ-
რი მონაცემების არარსებობის გამო ერთიანი სურათის შეფასება დღეს რთულია,.226

ნარკოტიკულ დანაშაულებზე 2017-2020 წლების სასამართლო გადაწყვეტილებე-
ბის ანალიზმა აჩვენა, რომ საპროცესო შეთანხმების გარეშე მიღებულ განაჩენებ-
შიც, სასჯელის შეფარდებისას დანაშაულის სოციო-ეკონომიკური კუთხით შეფასება 
ფაქტობრივად არ ხდება, და ნარკოდანაშაული მხოლოდ საზოგადოებრივი წესრი-
გისა და უსაფრთხოების პერსპექტივიდან არის დანახული. გაანალიზებულ გადა-
წყვეტილებათა უმრავლესობაში, დამატებითი დასაბუთების გარეშე მითითებულია 
სასჯელის სამართლიანობის და თანაზომიერების თაობაზე, განაჩენში სისხლის სა-
მართლის კოდექსის ნორმის პირდაპირი გადმოტანით: სასჯელის დანიშვნის დროს 
სასამართლო ითვალისწინებს დამნაშავის პასუხისმგებლობის შემამსუბუქებელ და 
დამამძიმებელ გარემოებებს, კერძოდ, დანაშაულის მოტივსა და მიზანს, ქმედებაში 
გამოვლენილ მართლსაწინააღმდეგო ნებას, მოვალეობათა დარღვევის ხასიათსა 
და ზომას, ქმედების განხორციელების სახეს, ხერხსა და მართლსაწინააღმდეგო შე-
დეგს, დამნაშავის წარსულ ცხოვრებას, პირად და ეკონომიკურ პირობებს, ყოფაქ-
ცევას ქმედების შემდეგ, განსაკუთრებით – მის მისწრაფებას, აანაზღაუროს ზიანი, 
შეურიგდეს დაზარალებულს.227 ამის საწინააღმდეგოდ, სოციოლოგიური კვლევის 
რესპონდენტები მიუთითებენ, რომ დანაშაულის ჩადენის მიზეზებზე, მათ შორის წა-
მალდამოკიდებულებაზე, ოჯახის მატერიალურ მდგომარეობაზე, სტრესზე, სასჯე-
ლის შეფარდებისას სასამართლოს მხრიდან ყურადღება არ მახვილდება.228 

პრობლემად რჩება მომხმარებლების დასჯა, მათ შორის თავისუფლების აღკვეთის 
შეფარდებით. ბოლო წლებში ხელისუფლების პოლიტიკურ დისკურსში განსაკუთ-
რებით აღინიშნება, თითქოს მართლმსაჯულება უარს ამბობს ნარკოტიკული საშუ-
ალების მომხმარებელთა თავისუფლების აღკვეთით დასჯაზე. უშუალოდ ნარკოტი-
კული საშუალების მოხმარებისთვის გასამართლებულებს, ეს სასჯელი მართლაც 
გამონაკლის შემთხვევებში შეეფარდებათ. მაგალითისთვის, 2018-2020 წლებში, 
მოხმარებისთვის თავისუფლებააღკვეთილთა რაოდენობა წლიურად 11 ერთეულს 

226 Human Rights Watch, სამაგალითო დასჯა. საქართველოს რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის მძიმე 
ადამიანური შედეგები, 2018, გვ. 50-51, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3h0UAUI, წვდომის თარიღი: 03.05.2021.
227 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 53-ე მუხლი.
228 იაგო კაჭკაჭიშვილი, ნინო ესებუა, ანა პაპიაშვილი, მარიამ ჯიბუტი, დანაშაულისა და სასჯელის სოციალური 
ასპექტების შესწავლა, 2021, გვ.246-247.

https://bit.ly/3h0UAUI
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არ აღემატება.229 თუმცა, განაჩენთა ანალიზი, ისევე, როგორც არსებული სტატისტი-
კური მონაცემები აჩვენებს, რომ მოხმარების მიზნით ნარკოტიკული საშუალების 
ფლობის შემთხვევებზე თავისუფლების აღკვეთის შეფარდება კვლავაც ხშირია. გა-
სული წლის მონაცემებით, 680-მდე მსჯავრდებული პენიტენციურ დაწესებულებაში 
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260-ე მუხლით გათვალისწინებუ-
ლი ნარკოტიკული დანაშაულისათვის (გარდა ნარკოტიკული საშუალების ან მისი 
ანალოგის, გასაღებისა) იხდიდა სასჯელს.230 კანონმდებლობით ნარკოტიკული ნი-
ვთიერებების ოდენობების არაადეკვატური მოწესრიგების პირობებში, ამ მუხლით 
გასამართლებულთა შორის ხვდებიან ის პირებიც, ვინც პირადი მოხმარებისთვის 
განკუთვნილ ნივთიერებას ინახავდნენ, თუმცა კანონმდებლობით ეს ოდენობა დიდ 
ან განსაკუთრებით დიდ ოდენობას წარმოადგენს და შესაბამისად, თავისუფლების 
რამდენიმე წლით აღკვეთას იწვევს.

როგორც აღინიშნა, ბოლო წლებში სასჯელების შეფარდების პოლიტიკა შეიცვალა 
და განსაკუთრებით გაიზარდა პირობითი მსჯავრის გამოყენება ნარკოტიკულ დანა-
შაულზე. თუ ნარკოტიკული საშუალების შეძენის, შენახვის, გადაგზავნა-გადაზიდვის 
და ბრუნვასთან დაკავშირებულ ქმედებებზე (გარდა მოხმარებისა და საზღვარზე 
გადმოტანისა) პირობითი მსჯავრის მაჩვენებელი 2010 წელს 22% იყო, ბოლო ათ 
წელში იგი სტაბილურად იზრდებოდა და 2019 წლისთვის ეს მაჩვენებელი 69%-ს 
აღწევს,231 რაც ცხადია, პოზიტიურ შეფასებას იმსახურებს. ამის მიუხედავად, ნარკო-
დანაშაულის ჩამდენ პირობით მსჯავრდებულთა მდგომარეობა, საზოგადოებაში 
რესოციალიზაციისა და რეინტეგრაციის თვალსაზრისით, უცვლელად პრობლემური 
რჩება. სოციოლოგიური კვლევის თანახმად, ყოფილ პატიმართა 37.7% და პატიმა-
რთა ოჯახის წევრების 47.3% საუბრობს სასჯელის მოხდის შემდგომ ანდა პრობაცი-
აში ყოფნის პერიოდში მათ მიმართ განსაკუთრებულ საპოლიციო კონტროლზე, ყო-
ფილ პატიმართა 10.8% და ოჯახის წევრთა 25.3% მიუთითებს სამართალდამცავთა 
მხრიდან პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების დარღვევაზე.232

სამართალდამცავთა მხრიდან მუდმივი არაფორმალური კონტროლის გარდა, ნა-
რკოტიკული დანაშაულისთვის გასამართლებულთა მნიშვნელოვანი პრობლემა 
დაკისრებული სასჯელის მოხდის შემდეგ მოქმედი დამატებითი შეზღუდვებია. კვლე-

229 სოციალური სამართლიანობის ცენტრი, ნარკოპოლიტიკა საქართველოში – 2020 წლის ტენდენციები, 
გვ.12, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/33fJwL8, წვდომის თარიღი: 03.05.2021. საქართველოს უზენაესი სასა-
მართლო, მართლმსაჯულება საქართველოში – 2018-2019 წლების სტატისტიკა, ხელმისაწვდომია: https://bit.
ly/3tbHiHq, წვდომის თარიღი: 03.05.2021. 
230 „ამნისტიის შესახებ“ საქართველოს 2021 წლის 11 იანვრის კანონის განმარტებითი ბარათი, ხელმისაწვდო-
მია: https://bit.ly/2Rrs3N2, წვდომის თარიღი: 03.05.2021. 
231 უზენაესი სასამართლოს სტატისტიკა. საქართველოს უზენაესი სასამართლო, მართლმსაჯულება საქართვე-
ლოში – 2010-2019 წლების სტატისტიკა, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3tbHiHq, წვდომის თარიღი: 03.05.2021. 
232 იაგო კაჭკაჭიშვილი, ნინო ესებუა, ანა პაპიაშვილი, მარიამ ჯიბუტი, დანაშაულისა და სასჯელის სოციალური 
ასპექტების შესწავლა, 2021, გვ.188.

https://bit.ly/33fJwL8
https://bit.ly/3tbHiHq
https://bit.ly/3tbHiHq
https://bit.ly/2Rrs3N2
https://bit.ly/3tbHiHq
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ვის თანახმად, დამატებითი სასჯელის სახით მართვის მოწმობის ჩამორთმევა სას-
ჯელმოხდილთა (ოჯახის) ეკონომიკურ მდგომარეობაზე უარყოფითად აისახება.233 
რესპონდენტები დასაქმების მნიშვნელოვან ბარიერად ასახელებენ ნასამართლო-
ბას – სამსახურის ძიების პროცესში დამსაქმებელთან კავშირი ხშირ შემთხვევაში 
მას შემდეგ სრულდება, რაც აპლიკანტს ნასამართლეობას აღმოუჩენენ.234 გარდა 
ამისა, ყოფილი მსჯავრდებულები რესოციალიზაციის პროცესს განსაკუთრებით 
რთულად აღწერენ საპატიმროდან გამოსვლის ეტაპზე, რადგან უჭირთ საზოგადო-
ების წევრებთან კონტაქტი, გარემოსთან ადაპტაცია. რესპონდენტების შეფასებით, 
თავად სახელმწიფო უნდა ზრუნავდეს სასჯელმოხდილების, საპატიმროებიდან 
ახალგამოსული პირების გარკვეული პერიოდით დასაქმებისთვის, რათა მათ აღი-
დგინონ ნდობა სხვა დამსაქმებლების თვალში.235

აღნიშნული გარემოებები ნარკოტიკულ დანაშაულზე სახელმწიფოს სასჯელის შე-
ფარდების მიდგომებს, ამ დანაშაულის გამომწვევი სოციო-ეკონომიკური მიზეზების 
უგულებელყოფა, დასჯაზე ორიენტირებულ ღონისძიებათა ერთობლიობად წარმო-
აჩენს, რომლის სამიზნე სამსახურის, ხარისხიანი განათლების არმქონე, მატერია-
ლური თუ ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანები ხდებიან. ნარკოტიკუ-
ლი საშუალების მოხმარების თუ მასთან დაკავშირებული სხვა ქმედებების მხოლოდ 
საზოგადოებრივი წესრიგის და უსაფრთხოების პრიზმიდან დანახვა, არაპრივილე-
გირებული ჯგუფების კიდევ უფრო მეტ გარიყულობას და საზოგადოებრივ სტიგმას 
უწყობს ხელს.

233 იქვე, გვ. 254.
234 იქვე, გვ. 255. 
235 იქვე, გვ. 255.
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ნაწილი IV. სასჯელის მოხდა და რეინტეგრაციის 
პერსპექტივები

სასჯელის მოხდის პროცესი, პენიტენციურ სისტემაში არსებული 
ბარიერები

როგორც სოციოლოგიური კვლევა ცხადყოფს, ორივე კატეგორიის დანაშაულისთვის 
(საკუთრების წინააღმდეგ (ქურდობა/ძარცვა) და ცალკეული სახის ნარკოტიკულ დანა-
შაულში მსჯავრდებული პირები, მნიშვნელოვან ბარიერებს აწყდებიან სასჯელის მოხ-
დის პერიოდში. სასჯელის მოხდის პერიოდში აქცენტი გადატანილია მსჯავრდებულთა 
კონტროლზე, შიდა უსაფრთხოების საკითხებზე და მსჯავრდებულებს ნაკლებად აქვთ 
წვდომა ადეკვატურ სამედიცინო და საგანმანათლებლო სერვისებზე, რაც გავლენას ახ-
დენს მათ ზოგად უფლებრივ მდგომარეობაზე პენიტენციურ სისტემაში. 

მოთხოვნა/საჩივრებთან დაკავშირებული პრობლემები 

არსებული კანონმდებლობით დეტალურად არის განსაზღვრული როგორც მოთხო-
ვნის, ისე საჩივრის შინაარსი, მისი წარდგენის ვადა და განხილვის პროცედურები. 
ამასთანავე, კანონმდებლობა ითვალისწინებს როგორც ინდივიდუალური, ისე კო-
ლექტიური მოთხოვნის დაყენების ან საჩივრის წარდგენის შესაძლებლობას, საჩი-
ვრის ყუთებით სარგებლობის უფლებას. საჩივრის წარდგენისას დაცულია თარჯიმ-
ნის უფასო მომსახურება საჭიროების შემთხვევაში. 

მოთხოვნა, როგორც წესი, დაწესებულებას მიემართება და მიზნად ისახავს, დაწე-
სებულების კომპეტენციაში შემავალი უფლების მინიჭებას ბრალდებული ან მსჯავ-
რდებული პირისთვის. კანონმდებლობით დაცულია მოთხოვნის სახეც, – სისტემაში 
მოთავსებულ პირებს შეუძლიათ მოთხოვნა კონფიდენციალურადაც წარადგინონ. 

საჩივრის წარდგენა შესაძლებელია სასჯელაღსრულების სფეროში საქმიანობის 
განმახორციელებელი ქმედების/უმოქმედობის გამო, სამართლებრივი აქტის გასა-
ჩივრების მიზნით ან უფლების სხვაგვარი ხელყოფის საფუძველზე. სპეციალური რე-
ჟიმია დადაგენილი იმ სახის საჩივრებზე, რომლებიც დაკავშირებულია წამებასთან, 
არაადამიანურ ან დამამცირებელ მოპყრობასთან. სპეციალური ნორმებით რეგუ-
ლირდება ასევე დისციპლინურ სახდელთან დაკავშირებით საჩივრის წარდგენის 
წესი. ამდენად, მოთხოვნა/საჩივართან დაკავშირებული პრობლემა უფრო მეტად, 
შეიძლება სისტემაში არსებულ პრაქტიკულ ბარიერებს უკავშირდებოდეს, ვიდრე 
არასათანადო საკანონმდებლო გარანტიებს. 
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პატიმრებისთვის საჩივრის უფლების რეალიზაცია, საჩივრების დაუბრკოლებლად 
და კონფიდენციალურად გაგზავნის უზრუნველყოფა, წლებია, პატიმრების მხრიდან 
ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად გამოთქმული წუხილის მიზეზია. პრევენციის ეროვნუ-
ლი მექანიზმის ინფორმაციით, ყველა პენიტენციურ დაწესებულებაში, მართალია, 
საჩივრის ყუთები განთავსებული იყო, თუმცა მათი დიდი ნაწილი კვლავ ვიდეო-
მეთვალყურეობის არეალში ხვდება, რაც კონფიდენციალური საჩივრის ავტორის 
ამოცნობის შესაძლებლობას იძლევა. დახურული ტიპის დაწესებულებებში კონფი-
დენციალური საჩივრის დასაწერად საჭირო კონვერტის მიღება ვინაობის დადგენის 
გარეშე არ ხდება. კონვერტის მოთხოვნისას, სოციალური სამსახურის თანამშრომ-
ლის მიერ კონვერტის ნომრის, პატიმრის სახელისა და გვარის ჩანიშვნა, კონფი-
დენციალობის აშკარა დარღვევაა.236

საჩივრის წარდგენის უფლებით სარგებლობაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს 
სისტემაში დღემდე შემორჩენილი არაფორმალური მმართველობის მძიმე პრაქტი-
კა. ამ პრობლემაზე განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა ბოლო პერიოდში 
სახალხო დამცველის მხრიდანაც. სახალხო დამცველის სპეციალურ ანგარიშში აღ-
წერილია არაფორმალური მმართველობის შემაშფოთებელი ტენდენციები სისტე-
მაში.237 პენიტენციურ დაწესებულებებში არაფორმალური მმართველობა მძიმე 
სისტემური პრობლემაა, რომელიც ბევრ სხვა საკითხთან ერთად, ხელს უშლის ბრა-
ლდებული/მსჯავრდებული პირების მიერ საკუთარი უფლებების სათანადო რეალი-
ზებას. 

ამასთანავე, ხშირ შემთხვევაში, ირღვევა კონფიდენციალურობის სტანდარტი, საჩი-
ვარი/მოთხოვნა ექვემდებარება ცენზურას და ხშირად ადრესატამდე არც მიდის.238 
პენიტენციურ სისტემაში მოქმედი ცენზურის წესი (კორესპონდენციის შინაარსის კო-
ნტროლი) და მისი გამოყენების პრაქტიკა/ინტენსივობა, ლახავს ადამიანის ფუნდა-
მენტურ უფლებას.239

236 სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიში, საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლე-
ბათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2020 წელი, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3eIvzKX ბოლოს ნანახია: 
29.04.2021. 
237 იხ: სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიში, საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლე-
ბათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2019 წელი ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3w6lLBI წვდომის თარიღი: 
15.05.2021 ამავე საკითხზე დამატებით იხილეთ: https://bit.ly/3btES0A წვდომის თარიღი: 15.05.2021 
238 იქვე: გვ: 73, ამავე საკითხზე დამატებით იხილეთ სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიში, საქა-
რთველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2020 წელი. ხელმისაწ-
ვდომია: https://bit.ly/3eIvzKX წვდომის თარიღი: 29.04.2021 
239 ოპერატიული საქმიანობა სამართალდამცავ სისტემაში, „ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორი-
ნგის ცენტრი (EMC)“ 2019, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3hGtiDx წვდომის თარიღი: 15.05.2021 

https://bit.ly/3w6lLBI
https://bit.ly/3btES0A
https://bit.ly/3hGtiDx
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ვიზიტების სიმცირე და კავშირი ოჯახთან 

მსჯავრდებული პირებისთვის მნიშვნელოვანი გამოწვევაა ასევე ვიზიტების სიმცი-
რე, ოჯახის წევრებთან კავშირი და სიახლოვე. 

დღეს მოქმედი კანონმდებლობით, მსჯავრდებული პირებისთვის არსებობს ვიზიტის 
და ოჯახთან, სხვა პირებთან კომუნიკაციის რამდენიმე საშუალება. ესაა ხანმოკლე 
და ხანგრძლივი პაემნები, ვიდეოპაემანი, სატელეფონო ზარი.240 

ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, სასჯელის მოხდის რეჟიმის გათვალისწინე-
ბით, არის პაემნის უფლების ხანგრძლივობა, ინტენსივობა და კონფიდენციალურო-
ბის დაცვა ვიზიტის დროს. 

ხანმოკლე პაემნებთან დაკავშირებით, მნიშვნელოვანი პრაქტიკული გამოწვევაა ის, 
რომ რამდენიმე დაწესებულებაში ჯერ კიდევ მოქმედია მინის ბარიერები. ამასთანა-
ვე, სათანადოდ არ არის დაცული ხანმოკლე პაემნის მიმდინარეობისას მსჯავრდე-
ბულის და შემხვედრი პირის კონფიდენციალურობა. ხანმოკლე პაემანი კონტრო-
ლდება ვიზუალურად ან ელექტრონული მონიტორინგის მეშვეობით.241

ბევრი საკანონმდებლო ხარვეზი აქვს ხანგრძლივი პაემნების განხორციელებას. 
პირველ რიგში ეს შეეხება ინტენსივობას. დახურული ტიპის დაწესებულებაში მყოფ 
მსჯავრდებულს, წელიწადში შესაძლოა ჰქონდეს მხოლოდ 2, ხოლო განსაკუთრე-
ბული რისკის დაწესებულებაში მოთავსებულ მსჯავრდებულს – 1 ხანგრძლივი პა-
ემანი.242 პრობლემურია ისიც, რომ ხანგრძლივი პაემნის უფლებით სარგებლობა 
ფინანსებთან არის დაკავშირებული. პაემნით სარგებლობის საფასურს იხდის მსჯა-
ვრდებული ან სტუმარი. 

გარესამყაროსთან კონტაქტის თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანი შესაძლებლო-
ბაა ვიდეოპაემანი. ამ მექანიზმის სიკეთე იმაში მდგომარეობს, რომ კანონმდებ-
ლობით არ არის შეზღუდული იმ პირთა წრე, ვისთანაც შესაძლებელია ვიდეო-
პაემნის გამართვა. თუმცა, ვიდეოპაემნით ვერ სარგებლობს განსაკუთრებული 
რისკის დაწესებულებაში მოთავსებული მსჯავრდებული, რომელსაც ისედაც 
შეზღუდული აქვს ბევრი უფლება. მნიშვნელოვანი პრობლემაა კომუნიკაციის 

240 პატიმრობის კოდექსი 
241 იხ: სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიში, საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლე-
ბათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2019 წელი. ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2RkIT0A წვდომის თარიღი: 
15.05.2021 
242 მსჯავრდებულთა ხანგრძლივი პაემნის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე, საქართველოს სას-
ჯელაღსრულების და პრობაციის მინისტრის 2014 წლის 22 ივლისის №132 ბრძანება.

https://bit.ly/2RkIT0A
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და გარე კონტაქტის საკითხი უცხოელი მსჯავრდებულებისთვის. ისინი,243 ოჯახ-
თან სიშორის გამო, ვერ სარგებლობენ პაემნის თითქმის ვერცერთი სახით და 
პრაქტიკული დაბრკოლებები აქვთ, მათ შორის, სატელეფონო ზარის განხორცი-
ელების კუთხითაც.244

თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების ტიპის მიხედვით, განსხვავდება სატელე-
ფონო ზარებით სარგებლობის ხანგრძლივობაც.245 განსაკუთრებით პრობლემურია 
სატელეფონო ზარების ხანგრძლივობა დახურული და განსაკუთრებული რისკის 
თვისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში. დახურული ტიპის დაწესებულებაში 
მოთავსებულ მსჯავრდებულს ერთი თვის განმავლობაში შეუძლია საკუთარი ხარ-
ჯით 3 სატელეფონო ზარის განხორციელება, თითოეული არა უმეტეს 15 წუთისა,246 
განსაკუთრებული რისკის დაწესებულებაში განთვსებულ მსჯავრდებულს კი – 2 სა-
ტელეფონო საუბარი, თითოეული არაუმეტეს 15 წუთისა247. იმ პირობებში, როცა ამ 
ტიპის დაწესებულებებში სასჯელის მოხდა ისედაც მძიმე პირობებში უწევთ მსჯავ-
რდებულებს, სახელმწიფოში მწირია რესოციალიზაცია/რეაბილიტაციის პროგრამე-
ბი, სატელეფონო ზარების ხანგრძლივობის ამგვარი შეზრუდვა, კიდევ უფრო მეტად 
ართულებს მსჯავრდებულთა რესოციალიზაციის პროცესს, სრულიად წყვეტს მათ 
გარესამყხაოსგან, საზოგადოების და ოჯახისგან. 

წვდომა ჯანდაცვის სერვისებზე 

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც სოციოლოგიური კვლევით გამოვლი-
ნდა, პენიტენციურ სისტემაში ჯანდაცვის სერვისებით სარგებლობას უკავშირდება. 
მოქმედი კანონმდებლობით, სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება, უზრუნველყოს 
სისტემაში ჯანმრთელობის დაცვის უწყებრივი, სახელმწიფო და საერთაშორისო 
პროგრამების განხორციელება.248 პატიმრობის კოდექსით გარანტირებულია მსჯა-
ვრდებული პირის უფლება, ისარგებლოს საჭირო სამედიცინო მომსახურებით, 
სისტემაში ნებადართული სამკურნალო საშუალებებით. შესაძლებელია, საჭიროე-
ბის შემთხვევაში, მსჯავრდებულის სახსრებით პირადი ექიმის მოწვევაც.249 

243 7დეტალურად იხილეთ: Prisons and health, WHO regional office for Europe, 2014, ხელმისაწვდომია: https://
bit.ly/3w8bvZD წვდომის თარიღი: 15.05.2021 
244 იხ: სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიში, საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლე-
ბათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2019 წელი. ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2RkIT0A წვდომის თარიღი: 
15.05.2021 
245 პატიმრობის კოდექსი, მუხლები: 602; 62, 65, 663

246 პატიმრობის კოდექსი, მუხლი 65
247 პატიმრობის კოდექსი, მუხლი 663

248 პატიმრობის კოდექსი, მუხლი 71

249 პატიმრობის კოდექსი, მუხლი 24. 

https://bit.ly/3w8bvZD
https://bit.ly/3w8bvZD
https://bit.ly/2RkIT0A
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ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის სტანდარტებით, აუცილებელია სახელმწიფომ 
ეკვივალენტურობის პრინციპის დაცვით, იმავე ხარისხით და ოდენობით უზრუნვე-
ლყოს პენიტენციურ დაწესებულებებში, ჯანდაცვის ყველა იმ სერვისის დანერგვა, 
რაც ზოგადად ხელმისაწვდომია სამოქალაქო სექტორში.250 

ამ სტანდარტის საპირისპიროდ, პენიტენციურ სისტემაში იმავე დოზით და ხარისხით 
არ არის ხელმისაწვდომი ქვეყანაში არსებული ჯანდაცვის ყველა სერვისი. განსა-
კუთრებით პრობლემურია ეს საკითხი წამალდამოკიდებულ პირებთან მიმართებით. 
პენიტენციურ სისტემაში დღემდე არ მოქმედებს ხანგრძლივი ჩანაცვლებითი მკურ-
ნალობის პრობლემა. სისტემა მხოლოდ ხანმოკლე დეტოქსიკაციის კურსს სთავა-
ზობს მსჯავრდებულ და ბრალდებულ პირებს. ასეთ შემთხვევაში კი, პირებს, რომ-
ლებიც სასჯელის დაკისრებამდე, სამოქალაქო სექტორში ჩართულები იყვნენ ჩანა-
ცვლებითი მკურნალობის პროგრამაში, იძულებით, საკუთარი ნების საწინააღმდეგ 
უწევთ მკურნალობაზე უარის თქმა. ამგვარი მიდგომა წინააღმდეგობაში მოდის 
ჯანდაცვის კონსტიტუციურ უფლებასთან და, შესაძლოა, მნიშვნელოვანი საფრთხე 
შეუქმნას პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობას.251

მნიშვნელოვანი პრაქტიკული პრობლემაა პენიტენციურ სისტემაში დროული და 
ადეკვატური სამედიცინო მომსახურება. გარდა შესაბამისი სერვისების არარსებო-
ბისა, პრობლემაა ჯანდაცვის სპეციალისტების გადატვირთულობაც. მორიგე ექიმებ-
სა და ექთნების მძიმე სამუშაო პირობები, რაც, საერთო ჯამში, აფერხებს მსჯავრდე-
ბულთათვის სამედიცინო მომსახურების გაწევას.252

სასჯელის მოხდის შემდგომი პროცესი, დაბრკოლებები 
რეინტეგრაციის პროცესში

კვლევიდან ირკვევა, რომ სასჯელის მოხდის შემდგომ პერიოდში, ადამიანები მთელ 
რიგ დაბრკოლებებს აწყდებიან, რაც ხელს უშლის მათ ხელახალ ინტეგრაციას და 
რესოციალიზაციას.

სასჯელის მოხდის შემდგომ პროცესში, ეკონომიკური თუ სოციალური ბარიერების 
დაძლევა, მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული იმაზე, რამდენად ქმნის ამისთვის 

250 Prison and health, WHO regional office for Europe, 2014, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3hFPAoS 
წვდომის თარიღი: 15.05.2021
251 დამატებით იხილეთ: ოპიოიდებზე დამოკიდებული პირებისთვის ჩანაცვლებითი მკურნალობის პროგრამე-
ბი პენიტენციურ სისტემაში (კანონმდებლობის ანალიზი), „ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის 
ცენტრი (EMC)“ 2021, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/33M466e წვდომის თარიღი: 15.05.2021 
252 იხ: სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიში, საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლე-
ბათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2019 წელი. ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2RkIT0A წვდომის თარიღი: 
15.05.2021 

https://bit.ly/3hFPAoS
https://bit.ly/33M466e
https://bit.ly/2RkIT0A
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საკმარის საფუძველს სისტემა, სასჯელის მოხდის პროცესში. როგორია გათავი-
სუფლებისთვის მომზადების ხარისხი და რას სთავაზობს სახელმწიფო მსჯავრდე-
ბულს, გათავისუფლების შემდეგ რეციდივის რისკის შესამცირებლად. 

სოციალური და ეკონომიკური მოწყვლადობის დასაძლევად, აუცილებელია საკმა-
რისი პროფესიული და საგანმანათლებლო საფუძვლების შექმნა მსჯვარდებული 
პირებისთვის. ამ კუთხით, სასჯელის მოხდის პერიოდში არსებული პირობები თუ 
დაბრკოლებები, არსებით გავლენას ახდენს გათავისუფლების შემდეგ პირის რეი-
ნტეგრაციაზე. 

უნდა აღინიშნოს რომ, მოქმედი კანონმდებლობით, ბრალდებულ/მსჯავრდებულ 
პირს უფლება აქვს მიიღოს ზოგადი და პროფესიული განათლება. თუმცა, ყველა 
სახის პროფესიული განათლება პენიტენციურ სისტემაში ხელმისაწვდომი არ არის. 
ამ შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება იმ პროფესიებს, რომელთა შესწავლაც თავი-
სუფლების აღკვეთის დაწესებულებაშია შესაძლებელი.253 

მსჯავრდებულ პირს შეუძლია ისწავლოს აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ 
და მეორე საფეხურზე (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა).254 თუმცა, უმაღლესი, აკადემიუ-
რი პროგრამებით სარგებლობა პენიტენციურ სისტემაში გარკვეულ ბარიერებთან არის 
დაკავშირებული. ბაკალავრის და მაგისტრატურის საფეხურზე სწავლება, მხოლოდ 
ორი ტიპის დაწესებულებაშია დასაშვები – გათავისუფლებისთვის მომზადების თავი-
სუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში და დაბალი რისკის თავისუფლების აღკვეთის 
დაწესებულებაში განთავსებული მსჯავრდებულებისთვის.255 შესაბამისად, პენიტენციურ 
სისტემაში, უმაღლესი აკადემიური განათლების მისაღებად, მხოლოდ მსჯავრდებუ-
ლის სურვილი და შესაძლებლობა არ არის საკმარისი. ამისთვის აუცილებელია, მსჯა-
ვრდებული აკმაყოფილებდეს იმ ორ დაწესებულებაში განსათავსებლად დადგენილ 
კრიტერიუმებს, სადაც შესაძლებელია უმაღლესი განათლების მიღება. 

გათავისუფლებისთვის მომზადების თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში შე-
იძლება განთავსდეს მხოლოდ დაბალი ან საშუალო რისკის მსჯავრდებული, რო-
მელსაც ფაქტობრივად მოხდილი აქვს დებულებით გათვალისწინებული სასჯელის 
შესაბამისი ვადა.256 დაბალი რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში 
მსჯავრდებულის მოსათავსებლად კი, მხედველობაში მიიღება დანაშაულის მოტი-
ვი, დამდგარი შედეგი, თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში გამოვლენილი 

253 პატიმრობის კოდექსი, მუხლი 115.
254 პატიმრობის კოდექსი, მუხლი 14.
255 ბაკალავრის საფეხურზე სწავლა ასევე შესაძლებელია არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებუ-
ლებაში. 
256 პატიმრობის კოდექსი, მუხლი 715
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ქცევა და სხვ.257 შესაბამისად, ამ ტიპის დაწესებულებაში პირის განთავსება შეფა-
სებაზეა დამოკიდებული, რაც მსჯავრდებულებს არ აძლევს ცალსახად, მათი სუ-
რვილის შემთხვევაში აკადემიური განათლების მიღების შესაძლებლობას. ამგვარი 
მიდგომა ამცირებს პენიტენციურ სისტემაში განათლების მიღების, ხოლო შემდგომ 
ეტაპებზე კი, დასაქმების და რეინტეგრაციის შესაძლებლობებს. 

დასაქმებასთან დაკავშირებული პრობლემები 

განსაკუთრებულ სირთულეს წარმოადგენს დასაქმება სასჯელისგან გათავისუფლე-
ბის შემდეგ. უმუშევრობა კი, თავის მხრივ, იწვევს მძიმე სოციალურ, ეკონომიკურ და 
ფსიქოლოგიურ პრობლემებს. იგი პირდაპირ არის დაკავშირებული ინტეგრაციის 
და რესოციალიზაციის პროცესთანაც. უფრო მეტიც, გათავისუფლების შემდეგ უმუშე-
ვრობა დანაშაულის რეციდივის რისკს წარმოშობს. ამიტომაც, სახელმწიფომ ხელი 
უნდა შეუწყოს სასჯელისგან გათავისუფლებული პირების დასაქმებას. 

ქვეყანაში არ არსებობს იმგვარი სოციალური და დასაქმების პოლიტიკა, რომელიც 
ხელს შეუწყობს პირთა დასაქმებას სასჯელის მოხდის შემდგომ პერიოდში. მწირია 
შესაბამისი პროგრამებიც პენიტენციურ სისტემაში, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს 
გათავისუფლების შემდგომ რეინტეგრაციას და დასაქმებას. პენიტენციური სისტემა 
მსჯავრდებულებს, სასჯელის მოხდის პერიოდში, სისტემის ფარგლებში სთავაზობს 
სხვადასხვა ადგილას დასაქმებას. თუმცა სისტემა სათანადოდ არ ზრუნავს გათავი-
სუფლების შემდეგ ეტაპზე. ოფიციალურ წერილში, სპეციალური პენიტენციური სამ-
სახური პირდაპირ აღნიშნავს, რომ ყოფილი მსჯავრდებულების დასაქმების ხელ-
შეწყობა სცდება სამსახურის კომპეტენციას. სამსახურის ცნობით, გათავისუფლების 
შემდეგ პირს შეუძლია მიიღოს სხვადასხვა სახის მომსახურება დანაშაულის პრე-
ვენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების და პრობაციის სააგენტოსგან, მათ 
შორის, მიიღოს მონაწილეობა დასაქმების პროგრამებში.258 

გარდა პოლიტიკის დონეზე არსებული პრობლემებისა, მნიშვნელოვანი ბარიერე-
ბია კანონმდებლობაშიც. კანონმდებლობით, პირი მოხელედ არ მიიღება საჯარო 
სამსახურში, თუ იგი ნასამართლევია განზრახი დანაშაულისთვის.259 ამგვარ შე-
ზღუდვას კანონმდებლობაში ლეგიტიმური საფუძვლები აქვს. განსაკუთრებით კი, 
კონკრეტულ დაწესებულებებში საქმიანობის სპეციფიკის და ჩადენილი დანაშულის 

257 იქვე, მუხლი: 601

258 კვლევის გუნდის მიმართვის მიუხედავად, დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულე-
ბის და პრობაციის სააგენტოსგან, ორგანიზაციამ ვერ მიიღო ინფორმაცია, ზოგადად დანაშაულის პრევენციის 
მიზნებისთვის, მათ მიერ გატარებული ღონისძიებების შესახებ (ინფორმაცია წარმოდგენილია 2021 წლის 27 
აპრილის მდგომარეობით).
259 საჯარო სამსახურის შესახებ, საქართველოს კანონი, მუხლი 27.
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ხასიათის გათვალისწინებით, შესაძლოა, ეს შეზღუდვა აბსოლუტურად გამართლე-
ბული იყოს. ამგვარ საგამონაკლისო ჩანაწერს შრომის კოდექსიც ითვალისწინებს. 
თუმცა, არ იქნება მართებული ერთიანად გადაწყდეს ეს საკითხი ყველა სახის სამსა-
ხურში, ნებისმიერი დანაშაულებრივი ქმედებისთვის მსჯავრდებული პირის მიმართ. 

გასათვალისწინებელია, რომ ამგვარი შემზღუდავი ნორმა საჯარო სამსახურის შე-
სახებ 2015 წლამდე მოქმედ კანონმდებლობაშიც გვხვდებოდა. აქვე იყო პირდაპი-
რი მითითება იმასთან დაკავშირებით, რომ პირი შეიძლება დასაქმებულიყო საჯა-
რო სამსახურში, ნასამართლობის მოხსნის შემთხვევაში.260 

მოქმედი კანონი ამგვარ დათქმას არ ითვალისწინებს. მართალია, ნასამართლო-
ბის მოხსნის შემთხვევაში, სისხლის სამართლის კოდექსიდან გამომდინარე, პირს 
არ უნდა შეექმნას საჯარო სამსახურში დასაქმების დაბრკოლება, რადგან პირი ნა-
სამართლევად მხოლოდ ნასამართლობის მოხსნის ან გაქარწყლების მომენტამდე 
მიიჩნევა,261 თუმცა, მოქმედი კანონის ჩანაწერი, არაერთგვაროვანი პრაქტიკის და-
მკვიდრების რისკს წარმოშობს. ამიტომაც, მნიშვნელოვანი იქნებოდა, ამ საკითხს 
საჯარო სამსახურის შესახებ კანონიც აზუსტებდეს. ასევე, მიზანშეწონილია იმავე 
ლოგიკით გადაიხედოს დასაქმების შესაძლებლობა ნასამართლობის გაქარწყლე-
ბის შემთხვევაშიც. ერთგვაროვანი პრაქტიკის შექმნის მიზნით, კანონმდებლობაში 
ცალსახად უნდა იყოს ჩანაწერი იმის შესახებ, რომ დასაქმებისას მხედველობაში არ 
მიიღება მოხსნილი ან გაქარწყლებული ნასამართლობა. 

დასაქმება განსაკუთრებული პრობლემაა ნარკოდანაშაულისთვის მსჯავრდებული 
პირებისთვის. მოქმედი კანონმდებლობა სხვა შეზღუდვებთან ერთად, ითვალისწი-
ნებს ნარკოტიკულ დანაშაულში მსჯავრდებული პირისთვის სხვადასხვა სახის საქ-
მიანობის უფლების ჩამორთმევას.262

რესოციალიზაციის მექანიზმები 

რესოციალიზაციის და ხელახალ ინტეგრაციაზე მუშაობა სასჯელის აღსრულებასთან 
ერთად უნდა დაიწყოს. არ შეიძლება ეს პროცესი სასჯელის მოხდის შემდგომ ეტაპად 
მივიჩნოთ. ამგვარ შემთხვევაში, ცხადია, სასჯელის მიზნები ვერ მიიღწევა. სასჯელის 
მოხდის პროცესში სათანადო საფუძვლების არარსებობის შემთხვევაში, გართულდე-
ბა შემდგომი ინტეგრაცია საზოგადოებაში. მათ შორის, ზრუნვა დასაქმებაზე, სასჯე-
ლის მოხდის პროცესში უნდა დაიწყოს. 

260 იხილეთ საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის 2015 წლამდე მოქმედი რედაქცია. 
261 სისხლის სამართლის კოდექსი, მუხლი 79
262 ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ საქართველოს კანონი, მუხლი 3. 
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პენიტენციური სამსახურის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, დაწესებუ-
ლებებში არსებობს ექვსთვიანი რესოციალიზაცია-რეინტეგრაციის პროგრამა „მომ-
ზადება გათავისუფლებითვის“. პროგრამაში ერთვებიან ის მსჯავრდებულები, რომ-
ლებსაც სასჯელის მოხდამდე დარჩათ მინიმუმ ერთი წელი.263 მსგავსი პროგრამების 
არსებობა სისტემაში ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა, რესოციალიზაცია-რეაბილი-
ტაციის კუთხით გატარებულ ღონისძიებებს ფრაგმენტული ხასიათი აქვს და არ არის 
მორგებული მსჯავრდებულთა ინდივიდუალურ საჭიროებებზე, ამასთანავე, ციხის 
სუბკულტურა და ე.წ. არაფორმალური მმართველობა მსგავს პროცესებზე ნეგატიურ 
გავლენას ახდენს, მსჯავრდებულებს არ აძლევს საშუალებას, სურვილის შემთხვევა-
შიც კი, მიიღონ მონაწილეობა პროგრამაში.264

ამ მიმართულებით დადებითად უნდა შეფასდეს ის ფაქტი, რომ ქვეყანაში 2020 
წლიდან ამოქმედდა მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადების და გადამზადე-
ბის ცენტრი. ცენტრის მიზანია ხელი შეუწყოს მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია/
რეაბილიტაციის პროცესს, შესთავაზოს მსჯავრდებულებს პროფესიული მომზადება 
და გადამზადება, ასევე, ხელი შეუწყოს მსჯავრდებულთა მომზადებას შემდგომი და-
საქმებისთვის.265 

საპოლიციო კონტროლის რისკები 

სასჯელისგან გათავისუფლების შემდეგ (ასევე პრობაციაში ყოფნის პერიოდში), ფი-
ზიკურად და ფსიქოლოგიურად ყველაზე დიდი სირთულე, პოლიციის ინტენსიური 
კონტროლია. 

უდავოა, რომ პირისთვის პირობითი მსჯავრის დაკისრების შემთხვევაში, სახელ-
მწიფოს უნდა ჰქონდეს სასჯელის აღსრულების პროცესზე ეფექტიანი კონტროლი. 
პირობითი მსჯავრის აღსრულების კონტროლის და ზედამხედველობის საკმარის 
მექანიზმს შეიცავს კიდეც შესაბამისი კანონმდებლობა. თუმცა, ძალიან დიდი პრო-
ბლემაა ინტენსიური საპოლიციო კონტროლის ქვეშ პირის მოქცევა სასჯელისგან 
გათავისუფლების შემდეგ. ცხადია, რომ პირთა კონტროლის ობიექტივში მოქცევა, 
უფრო მეტად, პრაქტიკის პრობლემაა, ვიდრე არსებული კანონმდებლობის. თუმცა 
ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ჩვენი კანონმდებლობაც იძლევა ამის შესაძ-

263 ინფორმაცია ეყრდნობა სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 2021 წლის 15 თებერვლის №36813/01 
წერილს. 
264 იხ: სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიში, საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლე-
ბათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2019 წელი. ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3htJYxS ბოლოს ნანახია: 
15.05.2021 
265 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების 
ცენტრის დებულების დამტკიცების თაობაზე, საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2019 წლის 31 დეკემბრის 
№492 ბრძანება. 
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ლებლობას, ოპერატიული საქმიანობის ფარგლებში, რაც ამ მექანიზმის ერთ-ერთი 
უმნიშვნელოვანესი გამოწვევაა ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით. მით 
უმეტეს, რომ თითქმის ყველა ოპერატიული ღონისძიება და მათ შორის, მექანიზმე-
ბი, რომლებიც, შესაძლოა, პირთა კონტროლის მიზნით გამოიყენებოდეს, სასამა-
რთლო ნებართვის გარეშე ხორციელდება.266 

სასჯელისგან გათავისუფლების შემდეგ, კონტროლის მექანიზმების გაძლიერება კი-
დევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ სახელმწიფოს არ აქვს პრევენციის ეფექტიანი 
მეთოდი. ამ პირობებში კი, ინტენსიური საპოლიციო კონტროლი და ადამიანის ობი-
ექტივში მოქცევა, სახელმწიფოს ხელში რეციდივის პრევენციის მექანიზმად რჩება. 

266 დეტალურად იხილეთ: ოპერატიული საქმიანობა სამართალდაცავ ორგანოებში, „ადამიანის უფლებების 
სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)“ 2019, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3ohGdNp ბოლოს ნანახია: 
15.05.2021 

https://bit.ly/3ohGdNp
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შეჯამება

სხვადასხვა ტიპის დანაშაულის მიზეზების, პრობლემის საფუძვლებისა და გადაწყვე-
ტის გზების ძიება ხშირად არასწორი პრიზმიდან მიმდინარეობს, რაც, საბოლოოდ, 
საკითხებს ელიტური და ძალაუფლებრივი პერსპექტივებიდან წარმოაჩენს. სის-
ხლის სამართლის მართლმსაჯულების შესახებ წარმოდგენები, როგორც წესი, მო-
სამართლეების, სამართალდამცავი უწყებებისა და, ზოგადად, სახელმწიფო სტრუქ-
ტურების მიერ იქმნება.267 მართლმსაჯულების და სამართალდამცავ ორგანოებთან 
შემხებლობაში მყოფი რიგითი ადამიანების ხმა კი ვერ პოულობს სივრცეს, სადაც 
მან სტრუქტურული და სისტემური პრობლემების შესახებ ალტერნატიული ხედვების 
ჩამოყალიბებას შეიძლება შეუწყოს ხელი. ამ მხრივ, ცოდნის ლეგიტიმურობის საკი-
თხი კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, ხოლო კვლევებს, რომლებიც კონკრეტული გა-
მოცდილებებისა და პრობლემების სტრუქტურული მიზეზების შესწავლას ეფუძნება, 
განსაკუთრებული როლი აკისრიათ.

ნარკოდანაშაულის ცალკეული სახეების და ქურდობა/ძარცვის შემადგენლობის სო-
ციოლოგიურმა კვლევამ და მის საფუძველზე, არსებული ვითარების სამართლებ-
რივმა ანალიზმა, ცხადყო, რომ ქვეყანაში სისხლის სამართლის პოლიტიკის ფო-
რმირების პროცესი სათანადო კვლევებს არ ეფუძნება. ცენტრალურ დონეზე მიღე-
ბული გადაწყვეტილებები კი, ჯეროვნად არ ასახავს ქვეყნის მასშტაბით არსებულ 
საჭიროებებს. პოლიტიკის ფორმირების პროცესი დაცლილია სოციალური ბაზისე-
ბისგან. 

მძიმე სოციალური და ეკონომიკური ფონი, საბანკო სესხი, აზარტული თამაშებით 
დაკისრებული ფინანსური ვალდებულებები, ქურდობის და ძარცვის შემთხვევების 
ძირითადი საფუძველია ქვეყანაში. ამის მიუხედავად, სახელმწიფოს რეაგირება და-
ნაშაულზე მხოლოდ რეაქციულია, იგი არ ზრუნავს დანაშაულის გამომწვევი სოცია-
ლური და ეკონომიკური მიზეზების შემცირებაზე, შესაბამისი სოციალური პოლიტი-
კის ფორმირებაზე. 

კვლევით დგინდება, რომ მძიმე სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა, ასე-
ვე არის ნარკოდანაშაულის (ნარკოტიკული საშუალების მოხმარება) გავრცელების 
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ნარკოტიკული საშუალების მოხმარება, არ-
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Summary
The search for the causes, the foundations of the problem, and the solutions to different types 
of crimes are often carried out through the wrong perspective, which ultimately presents 
issues from the position of power and elitism. Perceptions of criminal justice are usually 
formed by judges, law enforcement agencies, and government structures in general.266 Voices 
of ordinary people in contact with the judiciary and law enforcement are lost in this context 
and, thus, cannot contribute to the formation of alternative visions of structural and systemic 
problem-solving. In this regard, the question of the legitimacy of knowledge is critically im-
portant, and research, based on the study of the structural causes of specific experiences and 
problems, has a special role to play.

A sociological study of the specific types of drug crime and theft/robbery, and a legal analy-
sis of the existing underlying situation, revealed that the process of shaping criminal policy 
in the country is not based on proper research. Decisions made at the central level do not 
adequately reflect the needs of the country. The policy-making process is largely deprived of 
social context.

Difficult social and economic situation, bank loans, financial liabilities because of gambling, 
are the main motivating factors in the cases of theft and robbery. Nevertheless, the state’s re-
sponse to crime is only responsive, it does not care to reduce the social and economic causes 
of crime, to develop appropriate social policies.

Research shows that the difficult social and economic situation is also one of the important 
factors contributing to the spread of drug crime (drug use). Drug use is a way to escape from 
the existing difficult situation, to create an alternative reality, a situation, for people whose 
basic needs the state is unable to meet.

The idea of   a “punishing state” is particularly evident in the context of drug policy. Despite 
systematic criticism at the domestic and international levels, the state has so far failed to 
transform its repressive drug policy into a care-oriented, human rights-based framework. 

Against the background of the problem of access to educational programs in the pen-
itentiary system, the scarcity of re-socialization-rehabilitation programs, the existing 
legal and practical barriers in terms of employment, the situation of persons after serv-
ing their sentence gets even worse. Under these conditions, the risk of reoffending is in-

266 Tony Platt, Prospects for a radical criminology in the USA, in Critical Criminology edited by Ian Taylor, 
Paul Walton and Jock Young, London, 1975, p. 99.

creasing, as a state that fails to provide decent social protection pushes people to commit 
crimes.

In relation to the above-mentioned crimes, the state usually acts from a punishment per-
spective and intensively controls the representatives of the lower social class (the unem-
ployed, low-income people, otherwise vulnerable groups, etc.). In the absence of appropriate 
policies, systemic control over the “vulnerable groups of society” and the watchful eye of 
the police controlling people’s lives is the only prevention mechanism for the state. The state 
manages to achieve security at the expense of these people, at the cost of punishing and 
controlling them.
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It should be noted that such a restrictive norm was also found in the legislation on public 
service in force up until 2015. There was also a direct indication that a person would be able 
to be employed in the public service if the conviction was expunged.259 

The current law does not provide for such a reservation. It is true that in the case of expunging of 
a conviction, under a criminal code, a person should not face an obstacle in the employment in 
the public service, as a person is considered convicted only until their conviction is expunged or 
reversed.260 The current record in the law, however, creates the risk of inconsistency in practice. 
Therefore, it will be important to specify this in the Law on Civil Service. It is also advisable to 
reconsider the possibility of employment if the person’s conviction is revoked/expunged. To es-
tablish a uniform practice, there should be an unambiguous record in the legislation stating that 
revoked or overturned convictions are not taken into account in the employment process.

Employment is a particular problem for those convicted of drug offenses. Existing legisla-
tion, among other restrictions, provides for the deprivation of the right to engage in various 
work activities for a person convicted of a drug crime.261

Mechanisms of resocialization

Work on resocialization and reintegration should begin at the imprisonment stage. This pro-
cess can not take place at a later stage after the convicted person serves their sentence. In 
such a case, the justice goals cannot be achieved. In the absence of proper conditions during 
incarceration, further integration into society will be complicated. Promotion of employ-
ment opportunities should begin in the prison setting.

According to the information provided by the Penitentiary Service, for those convicted per-
sons with one year left in the institution, there is a six-month resocialization-reintegration 
program called “Preparation for Release”.262 Such programs in the system are very important. 
However, the measures taken in terms of resocialization-rehabilitation are fragmentary and 
are not tailored to the individual needs of the convicted. Moreover, the prison subculture and 
the informal governance, disallowing inmates to participate in the program even if they wish 
to do so, further harm these processes.263

259 See the version of the Law of Georgia on Civil Service in effect until 2015
260 Criminal Code of Georgia, Article 73
261 Law of Georgia on Combating Drug Crime, Article 3
262 The information is based on the letter N36813 / 01 of February 15, 2021 of the Special Penitentiary Service 
263 See: Parliamentary Report of the Public Defender on the Situation of Human Rights and Freedoms in 
Georgia, 2019, available at: https://bit.ly/3htJYxS Accessed: 15.05.2021 

In this regard, the fact that a vocational training and retraining center for convicted persons 
has been launched in the country since 2020 should be positively assessed. The Center aims 
to facilitate the re-socialization / rehabilitation process, to offer vocational training and re-
training to the convicted, as well as to prepare them for future employment. 264 

Police control risks

After being released from imprisonment (as well as during probation) the greatest physical 
and psychological difficulty is an intensive police control.

Undoubtedly, in the case of imposing a suspended sentence on a person, the state must have 
effective control over the execution of the sentence. Adequate mechanisms for controlling 
and supervising the execution of probation are contained in the relevant legislation. Howev-
er, subjecting a person to intensive police control after their release from the prison setting is 
very problematic. Bringing people under the lens of control is more of a problem of practical 
implementation than of existing legislation. However, we must also take into account that 
our legislation also allows for this exercise in the framework of operative activities. This is 
one of the most important challenges of this mechanism in terms of human rights protec-
tion. Especially when almost all operative measures, including those that may be used for 
controlling purposes, are carried out without court order.265 

The strengthening of control mechanisms, after release, once again indicates that the state 
does not have an effective method of prevention. Under these conditions, intensive police 
monitoring and subjecting persons to control remain, in the hands of the state, as a mecha-
nism for the prevention of re-offending. 

264 Order N492 of the Minister of Justice of Georgia of December 31, 2019 on the approval of the Statute 
of the Legal Entity of Public Law – Center for Vocational Training and Retraining of Convicted Persons
265 For more see: “Operative Activities at Law Enforcement Bodies”, “Human Rights Education and Moni-
toring Center (EMC)” 2019 Available: https://bit.ly/3ohGdNp Accessed: 15.05.2021 
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The Process After Serving the Sentence, Obstacles in the 
Reintegration Process

The study shows that after serving their sentence, ex-offenders face several obstacles that 
hinder their reintegration and resocialization process.

Overcoming economic or social barriers post-imprisonment depends significantly on 
whether the system provides a sufficient basis for this in a detention setting. What is the 
quality of preparation for release and what does the state offer to the convicted to reduce the 
risk of reoffending after their release?

To overcome social and economic vulnerabilities, it is necessary to create sufficient profes-
sional and educational foundations for the convicted persons. In this respect, the conditions 
or obstacles that exist in the prison setting have a significant impact on the reintegration of 
a person after their release.

It should be noted that under current law, an accused/convicted person has the right to 
receive general and vocational education. However, not all types of vocational education 
programs are available in the penitentiary system. In this case, preference is given to those 
professions that can be studied in a penitentiary setting.252 

The convicted person may study at the BA and MA levels of academic higher education.253 
However, access to higher academic programs is associated with certain barriers in the peni-
tentiary system. Undergraduate and graduate education is allowed at only two types of insti-
tutions – at a detention facility that prepares convicted persons for release and at a low-risk 
detention facility.254 Consequently, in the penitentiary system, a convicted person’s desire 
and ability alone are not sufficient to obtain a higher academic education. For this, convicted 
persons must meet the criteria for placement at the two institutions where it is possible to 
receive higher education. 

Only a low- or medium-risk inmate who has served the sentence provided for in the statute 
may be placed in a detention facility that prepares for release.255 To place a convicted person 
at a low-risk penitentiary institution, the motive of the crime, the result, the behavior re-

252 Imprisonment Code, Article 115
253 Imprisonment Code, Article 14
254 Undergraduate study program is also available at the Juvenile Rehabilitation Facility
255 Imprisonment Code, Article 715

vealed in the penitentiary institution, etc. are taken into account.256 Consequently, the place-
ment of a person in this type of institution depends on the assessment, which does not give 
a convicted person the opportunity to receive academic education purely based on their will. 
Such an approach reduces the chances of receiving an education in the penitentiary system 
and, at a later stage, employment and reintegration.

Employment-related problems 

Employment after release from prison is particularly challenging. Unemployment, in turn, 
causes severe social, economic, and psychological problems. It is also directly related to the 
process of integration and re-socialization. Moreover, unemployment after release creates a 
risk of recidivism. Therefore, the state should promote the employment of persons released 
from prison.

There is no social and employment policy in the country that will promote the employ-
ment of individuals in the post-imprisonment period. Relevant programs, which should 
facilitate reintegration and employment after release, are also scarce in the penitentiary 
system. The facilities offer the convicted person employment at various places during 
imprisonment. However, the system does not take proper care in the post-release stage. 
In an official letter, the Special Penitentiary Service directly states that promoting the 
employment of ex-offenders is beyond the competence of the Service. According to the 
service, after release, a person can receive different services from the Agency for Crime 
Prevention, Execution of Non-custodial Sentences, and Probation, including access to 
employment programs.257

In addition to problems at the policy level, there are significant barriers to legislation. By law, 
a person will not be hired for a position of a civil servant if he or she has been convicted of an 
intentional crime.258 Such a restriction has legitimate grounds in law. Especially, even given 
the specificity of the activities in concrete institutions and the nature of the crime committed, 
this restriction may be justified. Such exceptions are also provided for in the Labor Code. 
However, it would not be fair to resolve this issue with a blanket rule in all types of institu-
tions, against a person convicted of any criminal act.

256 ibid. Article 601

257 Despite number of request from the research team, the Agency for Crime Prevention, Execution of 
Non-Custodial Sentences and Probation the organization did not provide information about the measures 
taken by them for the purposes of crime prevention (as of April 27, 2021)
258 Law of Georgia on Civil Service, Article 27
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mate with their visitor is not properly protected. Short-term dates are controlled visually or 
through electronic monitoring.241

There are many legislative gaps concerning extended conjugal. First of all, it has to do with 
the frequency of visits. An inmate in a closed facility may have only 2 extended conjugal 
appointments per year, while an inmate in a high-risk facility may have only 1 extended con-
jugal visit.242 It is also problematic that extended conjugal visits are related to finances. The 
fee for the visit is paid by the inmate or their guest.

In terms of contact with the outside world, a video date is an important opportunity. The 
good thing about this mechanism is that the law does not limit the circle of people with 
whom one can have a video appointment. However, an inmate placed in a special risk fa-
cility, who already has many rights taken away, cannot make use of the video meeting. An 
important problem is the issue of communication and contact with the outside world for 
foreign inmates. They,243 due to the geographical distance, do not have access to either form 
of conjugal visits and face practical obstacles, including when making phone calls.244 

Duration of the phone calls for the prisoners differs according to the type of prison facility. 
Duration of the phone calls is particularly problematic in the closed and special risk prison 
facility. A convicted person serving a sentence in a closed prison facility has only 3 phone 
conversation no longer than 15 minutes during the month245. A convicted person serving a 
sentence in a special risk facility has only 2 phone conversation, no longer than 15 minutes 
in a month246. In the situation, when the prisoners have a difficult conditions in prisons ac-
cording to the types of prison facility, this kind of limitation of phone conversations, hinders 
the resocialization process, makes prisoners expelled from society and family. 

241 See: Parliamentary Report of the Public Defender on the Situation of Human Rights and Freedoms in 
Georgia, 2019 available: https://bit.ly/2RkIT0A Accessed: 15.05.2021 
242 Order N132 of the Minister of Corrections and Probation of Georgia of July 22, 2014 on the approval of 
the rule of extended conjugal visits 
243 See Prison and health, WHO regional office for Europe, 2014, available at: https://bit.ly/3w8bvZD Ac-
cessed: 15.05.2021
244 See: Parliamentary Report of the Public Defender on the Situation of Human Rights and Freedoms in 
Georgia, 2019 available: https://bit.ly/2RkIT0A Accessed: 15.05.2021 
245 Imprisonment Code, Articles: 602;62, 65, 663

246 Imprisonment Code, Article 65

Access to Health Services 

One of the major problems identified by the sociological study is the use of health services 
in the penitentiary system. Under the current law, the state has an obligation to ensure the 
implementation of departmental, state, and international health programs in the system.247 
The Imprisonment Code guarantees the right of a convicted person to access the necessary 
medical services, with medical means allowed in the system. It is possible, if necessary, to 
invite a personal doctor if paid by the convicted person.248 

According to the standards of the World Health Organization, it is necessary for the state, 
in compliance with the principle of equity, to ensure the introduction of all health services 
in penitentiary institutions with the same quality and quantity that are generally available in 
the civil sector.249 

Contrary to this standard, not all health services are available with the same quality and 
quantity in the penitentiary system. This issue is especially problematic for persons with 
drug addiction. The long-term substitution treatment program is not operational in the pen-
itentiary system. The system offers only a short detoxification course to convicted and ac-
cused persons. In such a case, persons who were involved in the substitution treatment pro-
gram before imprisonment are forced to refuse treatment against their will. This approach 
is contrary to the constitutional right to health care and may pose a significant threat to a 
person’s health.250

Timely and adequate medical care in the penitentiary system is a significant practical prob-
lem. In addition to the lack of appropriate services, the problem is the overwork of health 
professionals. The harsh working conditions of the doctors and nurses on duty hinder the 
provision of adequate medical services to the convicted persons. 251 

247 Imprisonment Code, Article 663

248 Imprisonment Code, article 71

249 Imprisonment Code, Article 24
250 See also: Substitution Treatment Programs for Opioid Addicted Persons in the Penitentiary System 
(Legislation Analysis), Human Rights Education and Monitoring Center (EMC) 2021, available at: https://
bit.ly/33M466e Accessed: 15.05.2021 
251 See: Parliamentary Report of the Public Defender on the Situation of Human Rights and Freedoms in 
Georgia, 2019, available at: https://bit.ly/2RkIT0A Accessed: 15.05.2021
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Part IV. Serving the sentence and reintegration 
prospects

The Process of Serving the Sentence, Barriers in the Penitentiary 
System

As the sociological study shows, persons convicted of both categories of crimes (against 
property (theft/robbery) and certain types of drug offenses face significant barriers while 
serving their sentences. In the sentencing period, the focus shifts to the control of convicted 
persons, internal security issues, and inmates have little access to adequate medical and ed-
ucational services, which affects their general rights-based status in the penitentiary system.

Problems with submission of requests/complaints

The current legislation defines in detail the content of the claim, as well as the complaint, the 
deadline for its submission, and the review procedures. In addition, the legislation provides 
for the possibility of filing an individual or collective claim or complaint, the right to use the 
complaint boxes. Free interpreter services are provided for filing a complaint if necessary.

The claim is usually addressed to the institution and requests the granting of the right within 
the competence of the institution to the accused or convicted person. The form of the sub-
mission is also defined by law – persons placed in the system can also submit the request 
confidentially. 

A complaint may concern an act/omission of the act in the field of the penitentiary, the 
appeal of legal action, or rights violation. A special regime is set up for the complaints relat-
ed to torture, inhuman or degrading treatment. Special norms also regulate the procedure 
for filing a complaint regarding a disciplinary sanction. Thus, the problem with the claim/
complaint may relate more to the practical barriers in the system than to the inadequate 
legislative safeguards.

Realization of the right of prisoners to file a complaint, ensuring that complaints are sub-
mitted confidentially and without any problems, has for years been one of the most fre-
quently expressed concerns by prisoners. According to the National Preventive Mechanism, 
although all penitentiaries are equipped with complaint boxes, most of them are still in the 
video surveillance area, allowing the identification of the authors of the confidential com-
plaints. In closed institutions, the envelope for the confidential complaint is not given out 

without identification. The fact that the social worker writes down the envelope number, 
name, and surname of the inmate is a clear violation of confidentiality.236

The practice of informal governance in the prison setting that has survived to the present day 
has a significant impact on the exercise of the right to file a complaint. The Public Defender 
has also paid special attention to this problem. A special report by the Public Defender de-
scribes the disturbing trends of informal governance in the system.237 Informal governance 
in the penitentiary is a serious systemic problem that, inter alia, hinders the proper realiza-
tion of their rights by accused/convicted persons.

Moreover, in many cases the standard of privacy is violated, the complaint/requests are cen-
sored, and often do not even reach the addressee.238 The rule of censorship in the peniten-
tiary system (control of the content of correspondence) and the practice/intensity of its use 
violate fundamental human rights.239 

Lack of visits and connection with family

Lack of visits, contact with family members is a also significant challenge for convicted per-
sons.

Under current law, there are several opportunities for inmates to visit and communicate with 
their families and other persons. These are short and extended conjugal dates, video dates, 
phone calls.240 

The most important problem with regard to the sentence serving regime is the length, inten-
sity, and confidentiality of conjugal dates.

With regard to short dates, a significant practical challenge is that glass barriers are still 
in place in several facilities. At the same time, the confidentiality of the meeting of the in-

236 The Parliamentary Report of the Public Defender on the Situation of Human Rights and Freedoms in 
Georgia, 2020, available: https://bit.ly/3eIvzKX accessed: 29.04.2021 
237 The Parliamentary Report of the Public Defender on the Situation of Human Rights and Freedoms 
in Georgia, 2019: https://bit.ly/3w6lLBI accessed: 15.05.2021 For more on the same issue, see: https://bit.
ly/3btES0A 15.05.2021 
238 Ibid: p: 73 For more on the same issue, see the Parliamentary Report of the Public Defender on the Situa-
tion of Human Rights and Freedoms in Georgia, 2020, available: https://bit.ly/3eIvzKX accessed: 29.04.2021 
239 Operative work in the law enforcement system, Human Rights Education and Monitoring Center 
(EMC) 2019, available: https://bit.ly/3hGtiDx Accessed: 15.05.2021 
240 Imprisonment Code
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Punishment of users, including imprisonment, remains problematic. In recent years, the po-
litical discourse of the government has been particularly marked by the fact as if the judiciary 
refuses to impose imprisonment on drug users. Directly for those convicted for drug con-
sumption, this sentence is indeed be applied in exceptional cases. For example, in 2018-2020, 
the number of detainees for consumption does not exceed 11 units per year.229 However, the 
analysis of the verdicts, as well as the available statistical data show that the ratio of imprison-
ment in cases of possession of drugs for consumption is still frequent. According to the data 
of last year, about 680 convicts were serving sentences in penitentiary institutions for drug 
crimes (except for the trafficking of drugs or their analogue) under Article 260 of the Crim-
inal Code of Georgia.230 In the case of inadequate regulation of drug quantities under the 
law, those convicted under this article include persons who possessed a substance intended 
for personal use, although this amount is large or particularly large under the legislation and 
therefore leads to several years of imprisonment. 

As noted, sentencing policies have changed in recent years, and the use of probation for drug 
offenses in particular has increased. If the rate of probation for the purchase, storage, ship-
ment and trafficking of drugs (other than consumption and smuggling) was 22% in 2010, 
it has been growing steadily for the last ten years, and by 2019 the rate will reach 69%,231 
which clearly deserves a positive assessment. Nevertheless, the situation of probationers in 
terms of re-socialization and reintegration into society remains unresolved. According to a 
sociological survey, 37.7% of ex-prisoners and 47.3% of family members of current prisoners 
speak about excessive police control after the end of sentence and/or during the probation 
period. 10.8% of ex-prisoners and 25.3% of family members indicate a violation of the right 
to privacy by law enforcement officers.232

In addition to constant informal scrutiny by law enforcement, a significant problem for con-
victed drug offenders is the additional restrictions imposed after serving a sentence. Accord-
ing to the research, the deprivation of a driver’s license as an additional punishment has a 
negative impact on the economic situation of the convicts (family).233 Respondents name 

229 Social Justice Center, Drug Policy in Georgia – 2020 Trends, p.12, available: https://bit.ly/33fJwL8, 
accessed: 03.05.2021. Supreme Court of Georgia, Justice in Georgia – Statistics for 2018-2019, available: 
https://bit.ly/3tbHiHq, accessed: 03.05.2021.
230 Explanatory Card of the Law of Georgia on Amnesty of January 11, 2021, available: https://bit.
ly/2Rrs3N2, accessed: 03.05.2021. 
231 Statistics of the Supreme Court. Supreme Court of Georgia, Justice in Georgia – Statistics for 2010-2019, 
available at: www.supremecourt.ge, accessed: 03.05.2021.
232 Iago Kachkachishvili, Nino Esebua, Ana Papiashvili, Mariam Jibuti, Social aspects of Crime and Pun-
ishment – Study report, 2021, pg. 188.
233 Iago Kachkachishvili, Nino Esebua, Ana Papiashvili, Mariam Jibuti, Social aspects of Crime and Pun-
ishment – Study report, 2021, pg. 254.

conviction as a significant barrier to employment – the communication with the employer in 
the job searching process often ends after they discover that the applicant was convicted.234 
In addition, ex-convicts find it particularly difficult to describe the process of re-socialization 
at the stage of their recent release from prison because they find it difficult to communicate 
with members of the public, to adapt to the environment. According to the respondents, 
the state itself should take care of the employment of convicts, persons newly released from 
prisons for a certain period of time, in order to restore their trust in the eyes of other em-
ployers.235

These circumstances represent the state’s approach to sentencing for narcotic crimes as a 
combination of punishment-oriented measures, neglecting socio-economic causes of these 
offences, largely targeting the unemployed people, with lack of quality education, material or 
health problems. Consideration of drug consumption or other related actions only through 
the prism of public order and safety contributes to the further exclusion of underprivileged 
groups and public stigma.

234 ibid, pg. 255.
235 ibid.
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Against the background of these amendments, over the last ten years, the practice of pun-
ishing drug offences has changed. In 2010-2014, the deprivation of liberty was particularly 
high, including for drug consumption (20-30%). The tendencies of liberalization of punish-
ment were revealed in the following period, which was demonstrated in the imposition of a 
conditional sentence and/or a fine for drug consumption (Articles 273, 2731 of the Criminal 
Code). As for other types of drug crimes, in the last five years, the rate of imprisonment has 
been reduced in relation to Article 260 of the Criminal Code, and if it was 48% in 2015, 23% 
in 2019, the use of probation has also increased here.219 

Nevertheless, the law and jurisprudence against drug users remain unreasonably strict to 
this day, as small amounts, the initial amounts for criminal liability and large amounts are 
unfairly defined. This, in turn, leads to imprisonment for 8 years of the non-experimental, 
regular drug user for purchase and possession of a substance for personal use, which is qual-
ified as the possession of a large amount of drugs.220 

The results of the sociological survey also revealed critical assessments of convicts in 
drug offenses for punishment approaches. According to the survey, 66.2% of ex-con-
victs were sentenced to imprisonment and 29.2% were fined. In relation to the current 
convicts, only two forms of punishment were named – imprisonment (85.6%) and fines 
(12.1%). Among them, there are frequent cases of imprisonment from 2 to 4 years, as 
well as fines in the range of 500-2000 GEL.221 Both family members (33.6%) and persons 
convicted of drug offenses in the past (31.4%) most often indicate that the sentence is 
“more inappropriate than appropriate”. A large proportion of ex-convicts (51.9%) con-
sider the sentence unfair. 222 

In the context of punishment policy, the focus group respondents discuss about issues such 
as the imposition of large fines on drug users, inadequacy of punishment, and unfair trials. 
As the interviewed family members noted, the judge is invalid, the verdict for the defendant 
is passed by the prosecutor’s office, and the judge announces only the sentence imposed.223 

219 03.05.2021. Supreme Court of Georgia, Justice in Georgia – Statistics for 2015-2019, available at: www.
supremecourt.ge, accessed: 03.05.2021.
220 Social Justice Center, Drug Policy in Georgia – Trends for 2020, pp. 7, 12, available at: socialjustice.org.
ge, Accessed: 03.05.2021.
221 Iago Kachkachishvili, Nino Esebua, Ana Papiashvili, Mariam Jibuti, Social aspects of Crime and Punish-
ment – Study report, 2021, pg. 156, 157.
222 Iago Kachkachishvili, Nino Esebua, Ana Papiashvili, Mariam Jibuti, Social aspects of Crime and Pun-
ishment – Study report, 2021, pg. 142.
223 Iago Kachkachishvili, Nino Esebua, Ana Papiashvili, Mariam Jibuti, Social aspects of Crime and Pun-
ishment – Study report, 2021, pg. 247.

The reason for this may be the fact that 80-90% of drug offenses end in a plea agreement,224 
where the court formally approves the pre-determined charges and sentence conditions be-
tween the prosecution and the defense and does not engage in the investigation of additional 
circumstances. When applying the institute of plea bargaining, taking into account the so-
cio-economic reasons of the drug offence, the selection of the size of the fine based on the 
assessment of the material condition of the accused is, in fact, entrusted to the prosecutor’s 
office. 

The institute of plea bargaining has had a special role and has in terms of criminal policy 
on drug offenses. For defendants, it is the only legal mechanism that allows them to deviate 
from the strict sanctions prescribed by law and impose a light sentence on the lowest limit 
of the sentence.225 In the context of the zero-tolerance criminal policy, plea bargaining has 
become an important source of filling the state budget for drug offences. In 2008-2009, the 
total amount of fines imposed for this category of criminal and administrative cases reached 
45 million GEL. According to the studies, since 2012, the number of high fines for drug of-
fences has decreased significantly, although it is difficult to assess the overall picture today, 
due to the lack of proper statistics.226

The analysis of the 2017-2020 court decisions on drug offences showed that even in judgments 
rendered without a plea agreement, the sentence is not actually assessed from socio-economic 
viewpoint, and drug offences are seen only from the perspective of public order and security. In 
most of the analyzed decisions, without additional substantiation, reference is made to the fairness 
and proportionality of the sentence, with a direct reference to the norm of the Criminal Code in 
the judgment: While imposing the sentence, the court shall take into account the mitigating and 
aggravating circumstances of the offender’s liability, in particular, the motive and purpose of the 
crime, the unlawful will expressed in the action, the nature and extent of the breach of duty, the 
manner of action, method and result of wrongful act, previous life of the offender, personal and 
economic conditions, behavior after the wrongful act, especially – his aspiration to compensate 
the damage, to reconcile with the victim.227 In contrast, sociological survey respondents indicate 
that the reasons for committing a crime, including drug addiction, family financial status, stress, 
are not addressed by the court while imposing sentence.228

224 Social Justice Center, Drug Policy in Georgia – Trends in 2020, p.13, available at: socialjustice.org.ge 
Accessed: 03.05.2021.
225 Article 50 (21), Criminal Code of Georgia. 
226 Human Rights Watch, exemplary punishment. Severe Human Consequences of Georgia’s Repressive 
Drug Policy, 2018, p. 50-51, Available at: https://bit.ly/3h0UAUI, Accessed: 03.05.2021.
227 Article 53, Criminal Code of Georgia. 
228 Iago Kachkachishvili, Nino Esebua, Ana Papiashvili, Mariam Jibuti, Social aspects of Crime and Punish-
ment – Study report, 2021, pg. 246-247.
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The 2016-2021 Strategy also aims to increase the effectiveness of the Prosecutor’s Office in 
combatting drug offence. The document mentions the holding of information meetings with 
the population, pupils and students, which is of a campaign nature. To fight against drug 
offences, the agency also aimed to train the staff, review existing criminal law and policy, 209 
although recent statistics and practices show high-intensity accountability of drug users.210

According to sociological research, the state should offer treatment to drug users instead 
of punishment. According to the respondents, it is necessary to have medical institutions 
where drug users can be treated, and the treatment methods will be more sophisticated and 
result-oriented than they are today. Existing rehabilitation centers fail to provide services to 
the beneficiary in a way better results are achieved in the drug-addicts live.211

Offering medical-psychiatric services to drug users is another control mechanism that con-
siders consumption from an addiction perspective and focuses on eliminating psychological 
or physical problems arising from consumption needs. The purpose of different forms of 
intervention is to change the individual, to change the motivation for their action in order to 
achieve abstinence from consumption.212 Georgian criminal justice does not offer treatment 
to drug users as an alternative to punishment, as is the practice of many countries. 

The results of the sociological survey once again showed the weakness of criminal policy 
in this regard. Focus group participants indicated that the state should have a more liberal 
drug policy towards drug users and instead of punishing them, take care of strengthening 
rehabilitation (psychological, medical, etc.) programs. Besides, the respondents considered 
the improvement of the economic situation of the members of the society, their employ-
ment, raising awareness, taking care on improvement of the level of education as a necessary 
precondition for the reduction and prevention of drug offence in the country.213 Therefore, 
it is important that anti-drug preventive measures are planned taking into account all the 
mentioned factors. 

209 Prosecutor’s Office of Georgia, Report 2019, available: pog.gov.ge, Accessed: 03.05.2021.
210 Supreme Court of Georgia, Justice in Georgia – Statistics for 2015-2019, available at: www.supreme-
court.ge, accessed: 03.05.2021.
211 Iago Kachkachishvili, Nino Esebua, Ana Papiashvili, Mariam Jibuti, Social aspects of Crime and Pun-
ishment – Study report, 2021, pg. 261.
212 Axel Groenemeyer, Drogen, Drogenkonsum und Drogenabhängigkeit, in: Handbuch soziale Probleme, 
2012, pg. 472.
213 Iago Kachkachishvili, Nino Esebua, Ana Papiashvili, Mariam Jibuti, Social aspects of Crime and Pun-
ishment – Study report, 2021, pg. 261.

Punishment Policy Related to the Drug Offences 

The extent to which the socio-economic causes of crime are reflected in punishment policies 
directly determines the goals of the state, which it seeks to achieve through the use of coer-
cive measures. Approaches to the justice system in relation to drug offenses, the practice of 
imposing sentences clearly show the lack of individualization of sentences, which implies 
the determination of punishment based on the danger of the action, the degree of guilt, the 
motivation to commit the crime, other important circumstances.214 

The expected sentence framework for drug offenses goes beyond the Criminal Code and 
includes a list of additional measures restricting the rights set out in the Law on Combating 
Drug Offence. This law restricts the right of a person convicted of drug consumption to 
employment in the public service and activities in the field of education or pharmacy for a 
period of up to three years, and prohibits the driving of a vehicle for the same period. The 
same restrictions apply for at least five years in case of drug possession or other offences.215

The types and sizes of penalties for drug offenses have changed in recent years in several 
areas:

1. In 2015, an amendment to Article 260 of the Criminal Code separated the responsibil-
ity for illegal possession of drugs from the drug trafficking. In particular, liability for 
possession of a drug was reduced to 6 years imprisonment instead of 11 years imprison-
ment. Strict sanctions were maintained for the trafficking; 216

2. For the purchase and storage of up to 70 grams of dried marijuana and up to 100 grams 
of raw marijuana for personal consumption, the possibility of deprivation of liberty es-
tablished by the first part of Article 260 of the Criminal Code has been abolished;217 

3. New Article- 2731 of the Criminal Code prohibits the use of imprisonment for the illegal 
purchase, storage, transportation, shipment and/or personal use of large quantities of 
dried marijuana, raw marijuana and plant cannabis. Imprisonment as a sanction was 
envisaged only from the large amounts. 218

214 Maia Ivanidze, Trends in Liberalization of Criminal Law in Georgia, 2016, p. 210.
215 Article 3, the Law of Georgia on Combating Drug Crime.
216 Human Rights Watch, exemplary punishment. Severe Human Consequences of Georgia’s Repressive 
Drug Policy, 2018, p. 27, available at: www.hrw.org, accessed: 03.05.2021.
217 Article 260, Criminal Code of Georgia. 
218 Article 2731, Criminal Code of Georgia. 
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•	Convincing individuals about the safety of a drug and denying its damaging effects can 
be a provocative reason for consumption. The path to such persuasion is varied, and it 
may come from a trusted close community or self-proclaimed experts. This is why it 
is important to emphasize the importance of healthy living among youth and to raise 
awareness about the risks associated with drug consumption.

•	The readiness for tolerance of deviant behavior – As drug use is considered a deviation 
from the norm, the response at different levels (family, school) is important for its pro-
liferation. For example, various studies have shown a significant reduction in the prob-
ability of deviant behavior by increasing compulsory school education to 18 years.201

State Preventive Measures Related to Drug Offences 

Public and state policy interpretations of the causes of crime and the consequences of crim-
inal policy are central issues for the development of strategies related to the crime. In par-
ticular, treating an individual as a product of his or her social environment, consideration of 
the perpetrator as a victim of social injustice, leads to a preference for social policy measures 
instead of criminal sanctions. If, on a contrary, a person is seen as a self-determined individ-
ual who weighs the benefits and “costs” of committing a criminal offense (Rational Choice 
Theory), then a repressive sentence will be given preference as a response to the crime.202 
Becoming a leading line in the criminal policy of the latter and the main feature of the corre-
sponding transformation of the system is the increase of inmate number in prisons. In addi-
tion to increasing the number of prisoners, the repressiveness (Punitive Turn) is manifested 
in the questioning of the idea of   rehabilitation, when with radical deviation from the main 
goal of rehabilitation and integration of the prisoner into society, person is “neutralized” by 
deprivation of liberty.203 

This line of criminal policy explains the criminal behavior of the individual by his lack of 
morals and value perceptions, which is primarily attributed to groups excluded from society 
– the unemployed, the poor, the homeless, drug addicts. At the same time, social control is 
largely exercised through early detection of deviation, technical and architectural measures, 
electronic surveillance of space, and the prevention of situation-oriented crime, thus “trans-

201 Philip J. Cook/Jens Ludwig, Economical Crime Control, 2010, pg.23.
202 Dietrich Oberwittler, Kriminalität und Delinquenz als soziales Problem, in: Handbuch soziale Prob-
leme, 2012, pg. 802.
203 Christina Schlepper, Die punitive Wende und die neue Kultur der Kontrolle, in: Strafgesetzgebung in 
der Spätmoderne, 2014, pg. 12.

ferring” responsibility to the citizen as a whole.204 When assessing criminal behavior, atten-
tion is no longer paid to social circumstances, but people are being sentenced individually as 
a result of their own antisocial personal characters. This is how the strategy of punishment 
towards exclusion, criminal repression and stigmatization approaches are established as a 
result of the legitimate reaction of the state to the deviant action.205 

The vision, strategy and combination of preventive measures of the state related to drug of-
fences in show how the Georgian justice system perceives and takes into account the causes 
of drug offence and, consequently, whether it is punitive or care-oriented criminal policy.

Based on the qualitative research, the assessments of the respondents became clear how impor-
tant they consider the awareness of the members of the society about this or that type of drug 
offence from the legal, social, psychological, medical point of view. According to the survey, about 
a third of the respondents did not have information about the expected legal consequences of 
drug consumption, purchase, storage.206 In the focus groups, respondents indicated, based on 
their personal experience, that ignorance of the risks of committing a crime had a negative im-
pact on crime prevention – with prior information about the severity of the sentence, they might 
have refrained from committing the crime. They also added that awareness is not a guarantee 
of not committing a crime, however, it may help its reduction to some extent.207 A similar trend 
was found in a 2016 survey of probationers for drug consumption, where a large proportion of 
respondents did not have information on legal or health risks due to drugs.208

Based on the analysis of the policy documents developed at the state level, the action plans 
for 2014-2016 and 2016-2018, it can be said that the prevention of (illicit) drug consumption 
is done through the targeted measures. There is no unified approach at the national level for 
universal, selective, targeted and environment-focused prevention measures. The measures 
taken by the state, in terms of raising awareness and promoting a healthy life, are episod-
ic and campaign-based. The National Anti-Drug Strategy for 2021-2026 is progressive in 
this regard, which envisages the establishment of a systematic, evidence-based approach and 
school-based institutional mechanisms for prevention measures, strengthening the school.

204 Helge Peters, Soziale Kontrolle, in: Handbuch soziale Probleme, 2012, pg. 1267.
205 Christina Schlepper, Die punitive Wende und die neue Kultur der Kontrolle, in: Strafgesetzgebung in 
der Spätmoderne, 2014, pg. 21.
206 Iago Kachkachishvili, Nino Esebua, Ana Papiashvili, Mariam Jibuti, Social aspects of Crime and Pun-
ishment – Study report, 2021, pg. 147.
207 Iago Kachkachishvili, Nino Esebua, Ana Papiashvili, Mariam Jibuti, Social aspects of Crime and Pun-
ishment – Study report, 2021, pg. 233.
208 Prosecutor's Office of Georgia, Study of Trends in Drug Consumption With Probationers, 2017, p. 53.
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is manifested in criminal behavior.193 The main assumption of this theory is that if a person 
has to lose, for example, social status, he will refrain from violating the norm. In this sense, 
unemployment, low quality of education, living in an area where drug use is prevalent, can 
be a motivating factor for committing drug offence. 

In sociological research, apart from the socio-economic factors, the psychological state, 
stress, frustration named as the cause of drug offence can be explained by Merton’s theory of 
tension, which describes the achievement of a socially acceptable goal as a crucial factor for 
deviant behavior. According to this approach, the mismatch between structural inequality 
and the great importance of economic success creates tensions that must be eliminated by 
some means.194 According to this theory, when an individual has set a socially acceptable 
goal but does not have access to legitimate means of achieving it, he chooses illicit means, 
including for example, improves the material condition with drug trafficking, or denies the 
importance of socially recognized goals to avoid this tension, including, escaping from the 
reality of unwanted everyday life by consuming drugs. 

Reasons of Drug Offences in Youth

According to the results of the sociological research, the respondents referring to personal 
experience mentioned the consumption of drugs for recreational purposes (27.5%) or as a 
motive of interest in it (26.8%).195 Responding to the issue in focus groups, respondents also 
noted that drug offenses can be committed by anyone from any social class. However, ac-
cording to the prevailing trend, they think that especially the unemployed, people with poor 
economic situation and young people are vulnerable in terms of committing drug offence.196 

While an interest in drugs or a user’s desire to have fun/relax can equally be explained by the-
ories of anomie, control, or tension. Drug consumption as a form of “youth culture” should 
be mentioned separately, as interest in drugs at a young age, or group influence/imitation, or 
the desire to establish oneself in the environment during first contact with such substances.197 

193 ibid.
194 ibid. pg. 23.
195 Iago Kachkachishvili, Nino Esebua, Ana Papiashvili, Mariam Jibuti, Social aspects of Crime and Pun-
ishment – Study report, 2021, pg. 158.
196 Iago Kachkachishvili, Nino Esebua, Ana Papiashvili, Mariam Jibuti, Social aspects of Crime and Pun-
ishment – Study report, 2021, pg. 241.
197 Axel Groenemeyer, Drogen, Drogenkonsum und Drogenabhängigkeit, in: Handbuch soziale Probleme, 
2012, 475.

A 2016 study of drug-consumption trends with probationers found that having a lot of free 
time is one of the most important factors when using drugs. According to the majority of 
respondents, neither studied nor worked during the first use of the drug. At the same time, 
those who first used the drug at the ages of 10-17, 18-24 and 25-34, their motivation in this 
case was more curiosity, fun, imitation of authoritative peers or superiors than other mo-
tives. With the increase of the age category, overcoming depression, neutralizing negative 
feelings, tense rhythm of life and health condition have been named as the motives for the 
first consumption.198

Specific theories about drug consumption put the risk of developing a drug “career” in the 
foreground, in particular suggesting that drug tasting transforms it into permanent con-
sumption and leads to interest/experimentation with heavier drugs. According to studies, 
the transition from one substance to another on the principle of automatism is not a pri-
ori and much more important in this process are the developmental risks and obstacles of 
consumption, where bad family relationships, peer influence, serious psychological burden 
should be taken into account.199

The widespread consumption of drugs among young people can be explained by the follow-
ing factors (Theory of Drug Epidemics):200

•	Knowledge about drugs and their effects (Awareness) – Drug consumption will only 
reach a large scale if the emerging youth (sub) culture, media, social movements form a 
circle in which knowledge, information about effects and techniques of consumption is 
exchanged / taught. 

•	Existence and easy access to drugs – Here, on the one hand, the availability and condi-
tions of the drug market should be taken into account and, on the other hand, the lack 
of adequate financial resources for young people, leisure activities, as well as the extent 
of institutionalized informal control over adults. 

•	Motivation for drug consumption – The role of a subculture, including adolescents, in 
which drug consumptions helps an individual gain recognition, is crucial here as well.
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Along with the secondary education rate, the unemployment rate for the period of conviction 
for drug offence is also high. According to those convicted in the past, 44.3% were unemployed 
before imprisonment/probation. The majority of current inmates (56%) were unemployed at the 
time of the crime commitment.182 Only 13% of those convicted in the past indicate a monthly 
income in the range of GEL 500-700.183 It is also noteworthy that when assessing the economic 
situation of the family, more than half of those convicted in the past (53.5%) said that before 
imprisonment / probation, the family had enough money for food, but had to save or borrow for 
other needs. 39.2% of family members of current inmates also indicate the same.184

According to sociological research, the apparently high unemployment rate of former or 
current convicts for drug offenses, unfavorable financial conditions, as well as a high share 
of secondary education, do not come as a surprise against the background of the general 
picture of convicted felons. In particular, data from the last ten years show that annually 80% 
to 85% of the total number of convicts have secondary or incomplete secondary education. 
According to the same data, an average of 84% of convicts indicate unemployment at the 
time of the commitment.185 

In criminology, unemployment is considered to be one of the causes of crime, although the ques-
tions can be reversed, that crime, as well as public or judicial response to it, especially criminal 
convictions or harsh sentences (such as imprisonment), in turn can lead to unemployment. 

In this context, it is also important to what extent the unemployment aggravates the pun-
ishment – at the individual level – are unemployed persons committing criminal acts ex-
cessively under the control of the system, and at the collective level – those who have been 
unemployed for a long time are punished more severely than employed ones.186 The positive 
correlation between inequality and the level of incarceration has been confirmed by various 
studies.187 When asked who gets into the “punishment net”, Georgian justice statistics clearly 
indicate a low or high proportion of those without income/employment – about 80% of con-
victs in the last ten years indicate unemployment during conviction.188 
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It is also interesting to discuss the link between crime/criminal response and subsequent un-
employment. This problem can arise especially when using punishment as a form of impris-
onment. This type of punishment not only excludes convicts from economic activity (even 
in the case of employment in prison, this activity is not in demand in the labor market) but 
the employer often refrains from employing a former convict.189 According to a sociological 
survey, 39.5% of ex-convicts are unemployed and 48.1% are unofficially employed. Accord-
ing to the focus group results, after leaving a penitentiary institution, the conviction becomes 
a reason for the employer to refuse to hire him/her.190

It is a matter of separate discussion whether the unemployment of the accused increases 
the risk that he will be convicted or sentenced to imprisonment. Some studies confirm this 
effect. In addition, the instrumentalization of criminal policy to “solve” the problem of un-
employment deserves a special mention. According to the new Marxist theories, toughening 
the punishment and especially the high rate of imprisonment can be used as a method of 
disciplining the “extra” labor force during the period of growing unemployment.191

The socio-economic causes drug offence, unemployment, poverty and the accompanying 
psychological effects – frustration, stress, desire to escape from everyday life, can be seen 
from different theoretical criminological perspectives. Social Disorganization Theory, Strain 
theory are one of the leading approaches of functionalism to the causes of crime. The first of 
them is more likely to commit a crime with weak social ties in the community, in the absence 
of moral and social solidarity, which, often due to various factors gathered in a particular 
residential area, create the conditions for deviant behavior.192 

According to the theory of control based on this idea, the temptation to commit a crime can 
exist in many people, although the decision to commit it is made by those who are weakly 
controlled by social constraints. Deviation is seen here as a result of a dominant sense of 
lack of connection to society, and it is considered, that people who believe they are part of 
society are less likely to commit a crime. According to this approach, the strength of the 
connection with the society is mainly determined by the extent to which the individual is at-
tached to society, family, relatives, institutions, how directly he/she participates in achieving 
the goals recognized in the society. A weak or broken relationship of a person with society 
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This means that the same act that is considered a crime may be perceived differently in dif-
ferent countries, or at different times, and in one case may not even be registered as a crime, 
in the other case it may be interpreted as an obvious threat. In this sense, crime is a symbolic 
phenomenon, related to other problems of the society and loaded with various concerns, 
which mostly reflects the problems accumulated in the society.173

Analyzing the causes of drug consumption or other related drug offenses from a sociolog-
ical perspective rarely focuses on the individual motivation of the perpetrator, but rather 
evaluates drug consumption from a historical, spatial, socio-cultural and economic point 
of view.174 Dominant in the theoretical discourse of criminal activity is the commission of 
crime largely under the influence of external factors, during which attention is paid to the 
biography of the perpetrator, the deficit of socialization, social or economic conditions, pre-
conditions that explain the motivation of criminal activity. At the forefront of this perspec-
tive are upbringing in a difficult family environment, living in an unfavorable social area, 
experiencing poverty or unemployment.175

The contours of Georgian criminal policy in relation to drug offences are significantly re-
flected in the personal experiences of convicts, their demographic data, the results of justice 
administered to them, which is presented in the analysis of sociological research. 

According to the study, drug consumption by ex-convicts is significantly associated with the 
presence of drug addicts in the immediate circle (17.9%). Interest in drugs (14.2%), also psy-
chological state of the person – loss of interest in life, depression, stress (12.2%) are consid-
ered as consumption promoting factors by the respondents. The part of respondents name 
the easy accessibility of drugs as a facilitator for drug consumption (10.5%). Additionally, 
the family members of current convicts cite lack of information about drug offenses or the 
harmful effects of drugs as a reason for drug consumption, as well as loss of interest in life 
and weakening of state control over it (7.3%).176 

More or less similar factors are indicated by respondents in relation to the purchase and 
storage of drugs. The mentioned factors are mostly repeated in relation to the preparation/
manufacture/production of drugs.
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176 Iago Kachkachishvili, Nino Esebua, Ana Papiashvili, Mariam Jibuti, Social aspects of Crime and Pun-
ishment – Study report, 2021, pg. 172.

About one-fifth of respondents attribute the trafficking of drugs to poor financial status. 
Family members of current convicts (18.9%) as well as former convicts (12.8%) cite the in-
fluence of close circles as an additional factor in this activity.177 It is noteworthy that various 
studies also name income and thus, the possibility of gaining social status as a reason for 
drug trafficking. This is especially true for the lower level living in the poor conditions, where 
income from legal work is associated with great difficulties.178 The link between drug con-
sumption and trafficking with the socioeconomic conditions has been confirmed by studies 
in various countries, which show, for example, a direct link between heroin use (partially, 
other drugs) and belonging to a lower social class, status or living environment.179

In the analytical report of the focus groups on drug offence, the respondents pointed out 
that the difficult socio-economic situation of the country is also an important issue to be 
considered. When a person does not feel support from the state, is not employed, is unable 
to support himself and his family, he is forced to think of alternative ways, be it to release 
himself from a depressive and difficult psychological state by using drugs or to maintain the 
family in a criminal, illegal way, for example with drug trafficking.180 

Based on sociological research, it can be said that both former convicts and family members 
of current convicts have identified four main causes of various drug offences. First of all, 
having drug addicts in a close circle and easy access to drugs. Factors such as the weakening 
of state control over drug offence and poor financial situation are also relevant.

In addition to the factors named by the respondents regarding the causes of drug offence, 
the demographic characteristics of those convicted for this crime should also be taken into 
account. According to the study, at the time of committing the crime, more than half of the 
ex-convicts had secondary education (56.2%) and 11.4% had vocational education. 48% of 
the current convicts had secondary education (10-12 grades), 15.2% had vocational educa-
tion, and 11.2% had incomplete higher education. Only 2.4% are those who have accom-
plished basic education level (grades 7-9).181
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The criminalization of drug consumption and other actions related to consumption is based on 
general and specific preventive goals and thus, is not directed only against individual deviant be-
havior, but also targets a wide audience. General prevention restrains the potential offender and 
symbolically illustrates the norm by imposing a sanction (positive general prevention). Special 
prevention expresses the restraint of a specific offender (manufacturer, seller, consumer) from 
committing further crimes. In addition, the purpose of the criminal offense is to protect a wide 
audience from the harm caused by the crime, which is manifested, for example, in isolation from 
the offender (imprisonment). However, in the context of drug consumption, great importance is 
given to the supply reduction by restricting the market for illicit drugs.165 

The effectiveness of general criminal prevention in relation to potential drug users is difficult 
to assess, as the deterrent effect in this area is almost indistinguishable from other restric-
tive circumstances, such as knowledge (awareness) on drug risks or lack of interest in such 
substances. Nevertheless, it is assumed that, at least indirectly, the classification of drugs as 
illegal is associated with a great danger and, consequently, distances a person from it.166

The idea of deterrence by imposing criminal liability for drug consumption is based on the 
rational choice principle, or economic model of behavior. According to this approach, devi-
ant behavior should have a deterrent effect if a high “price” is set for it. At the same time, the 
drug problem is being addressed here as a result of voluntary behavior – in a form of devia-
tion from the acknowledged and legitimate norm. According to this theory, the expectation 
of punishment and the related stigma, as well as the reduction of complicity in future public 
(life) are considered as influential factors that will make a person decide in favor or against 
the use of illicit drugs.167

Empirical studies are not uniform on this issue, although there is an assumption that the 
expected volume of the (high) sentence has a low impact on the prevention of most offenses 
in general, while in case of norm deterrence, the expected deterioration of a person’s social 
status or other informal sanction plays a more important role in normalization.168 It also 
means that the deterrent effect of criminal sanctions ceases if the deviant behavior in a rele-
vant social environment is positively assessed.

In contrast, a negative reaction to deviant behavior is expected in a social environment where 
obedience to existing laws is already established and reinforced. Therefore, it can be assumed 

165 Axel Groenemeyer, Drogen, Drogenkonsum und Drogenabhängigkeit, in: Handbuch soziale Probleme, 
2012, pg. 478.
166 ibid, pg. 478.
167 ibid. 
168 ibid. 

that general and specific prevention will have a selective effect on a group that is largely dis-
tanced from drug use even without criminal restraint.169 

To this end, the results of a sociological study on drug offence are interesting, in which for-
mer convicts of drug offences, as well as family members of current convicts, refer to the 
opportunity of informed choices for the individual instead of the state focusing on the pro-
hibition and punishment of drugs.170

According to the results of a qualitative study, the majority of people convicted for drug of-
fences in the past consider the punishment of using soft drugs (for example, marijuana) to be 
unjustified and, moreover, support the production for medical purposes. Assessing the cases 
of illegal planting or cultivation of a drug-containing plant, every third of the convicted for 
drug offence, does not agree with the punishment. However, a significant proportion (more 
than one-fifth) think that punishment should exist in the form of a fine. A larger proportion 
(up to 40%) of family members of ex-convicts consider imprisonment to be the correct pun-
ishment for this offence.171

Survey respondents advocate the use of strict state control mechanisms in case of prepara-
tion, manufacture, production, transportation, sale of drugs, including psychotropic sub-
stances.172

The Causes of Drug Offence

The importance of crime in society goes beyond the statistics of registered crimes, the spe-
cific experience of the victim or the perpetrator of the crime, and the decisive role in shaping 
it as a problem for the general public is given to the perception and interpretation of the 
deviation from the established norm, as well as its accompanying reaction. The importance 
of crime in society goes beyond the statistics of registered crimes, the specific experience of 
the victim or the perpetrator of the crime, and the decisive role in shaping it as a problem for 
the general public is to transcend and interpret the deviation from the established norm, as 
well as its accompanying reaction.

169 Axel Groenemeyer, Drogen, Drogenkonsum und Drogenabhängigkeit, in: Handbuch soziale Probleme, 
2012. pg. 479.
170 Iago Kachkachishvili, Nino Esebua, Ana Papiashvili, Mariam Jibuti, Social aspects of Crime and Pun-
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juana consumption should be criminalized, or whether marijuana production for industrial 
purposes is allowed if its personal consumption is criminalized,153 depends on the goals of 
elite groups of the society and on their attitudes.154 

In this context, the role of the United Nations as an important player in defining global drug 
policy is noteworthy. The 1961 Unified Convention on Narcotic Drugs is, to date, the first 
and most influential document adopted for the regulation of drugs,155 establishing an inter-
national narrative and discourse on the issue. The document explicitly stated the obligation 
of the Contracting States to punish number of illegally considered actions against drugs 
under the Convention- buying, selling, preparation, producing, cultivating, possessing, of-
fering, and to punish other activities in accordance with the purposes of the Convention at 
the state’s discretion, if the same acts are committed in intentional and aggravated forms to 
use deprivation of liberty as a sanction.156 Although it does not directly criminalize drug 
consumption, it sees repressive tools as the major method to solve drug problems. 

In Georgia, where the Convention has been in force since February 23, 2000,157 the legislative 
body relies on the argument of derogating from its obligations under the Convention when 
speaking of the need to change repressive drug policies and to take alternative measures 
in criminal legislation, including during the discussion of the unconstitutionality of drug 
offenses.

The narrative of the fight against drugs through repressive mechanisms around the world 
and thus the solution of problems related to drugs through repressive measures of states has 
been questioned by the recognition of the UN Secretary General himself, who considered 
this fight unsuccessful and raised the issue of decriminalization of drug consumption.158 Ac-
cording to him, drugs have killed many people, but the strict measures of the authorities have 
caused even more suffering.159 Numerous countries have changed their punishment-based 

153 See the Explanatory Notes on the draft law on ,,Control of plant Cannabis.” The draft law was recalled 
on 2th of November 2019, by the Ministry of Internal Affairs, due to the resistance Society and Orthodox 
Church. Available: https://bit.ly/2F3JuKG, Accessed: 03.05.2021.
154 Dagmar Danko, Becoming a Marihuana User – Symbolischer Interaktionismus, in: Handbuch Drogen 
in sozial- und kulturwissenschaftlicher Perspektive, 2019, pg. 216-218. 
155 In addition, the 1971 UN Convention on Psychotropic Substances and the 1988 UN Convention against 
the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances were further adopted.
156 Axel Groenemeyer, Drogen, Drogenkonsum und Drogenabhängigkeit, in: Handbuch soziale Probleme, 
2012, pg. 441.
157 Guram Imnadze, International Drug Control, in the book: Drug Offences, 2020, p.27.
158 Dagmar Danko, Becoming a Marihuana User – Symbolischer Interaktionismus, in: Handbuch Drogen 
in sozial- und kulturwissenschaftlicher Perspektive, 2019, pg. 209.
159 Ibid, pg 218.

approaches in drug policy, and Georgia, too, needs to critically assess the issue in order to 
tackle the drug problem in alternative ways. 

Criminal Control of Drugs 

Criminal control of drug use through the special law is a leading form of control in the field 
of drug policy, which at the same time defines the framework for various interventions from 
psychosocial, medical, health aspects.160

The Criminal Code imposes penalties for specific actions in relation to drugs, including con-
sumption, preparation, production, shipment, transportation, purchase, storage, and sale in 
small, large or particularly large quantities.161 A separate law lists all the substances subject to 
special control, indicating the appropriate amounts, the consumption of which or any other 
act is subject to criminal liability.162

From the total rate of convictions in the criminal justice system of Georgia, the share of 
convicts for drug offences has ranged from 20 to 40 percent on average since 2010 and is 
the most common, along with economic offences. Of all types of crime statistics, the highest 
rate of convicted drug offenders in the last ten years, was found in 2013-2014, which covered 
about 40% of all convicts.163 If 34% of those convicted for drug consumption (Article 273 
of the Criminal Code) in 2010 were sentenced to imprisonment, this figure has decreased 
significantly in the last 4 years and does not exceed 2% of those charged with drug consump-
tion.164 

Despite the adjustments taken to the years of extremely rigorous criminal and penal pol-
icy for drug offences, this type of crime is characterized by a specific system of sanctions, 
post-sentence control mechanisms, and a variety of deterrent measures to integrate into the 
community, which naturally raises the question on the appropriateness of these approaches, 
the causes of drug offences, which will be analyzed based on the findings of sociological 
research.

160 Axel Groenemeyer, Drogen, Drogenkonsum und Drogenabhängigkeit, in: Handbuch soziale Probleme, 
2012, pg. 445.
161 Crimes defined under the Chapter XXXIII of the Criminal Code of Georgia. 
162 Law of Georgia on Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, Precursors and Narcotic Aid. 
163 Supreme Court of Georgia, Justice in Georgia – Statistics for 2010-2019, available at: www.supreme-
court.ge, accessed: 03.05.2021. 
164 Supreme Court of Georgia, Justice in Georgia – Statistics for 2010-2019, available at: www.supreme-
court.ge, accessed: 03.05.2021. According to the same data, in 2016, 4.9% of those convicted of drug con-
sumption were sentenced to imprisonment.
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conviction, pleaded guilty to robbery) was sentenced to 12 years and 6 months imprison-
ment and was ordered the payment of GEL 4,000.147 The cumulative sentence was replaced 
in 2013 by the principle of the concurrent sentence.148 2) In 2010-2011, cases of imposing 
fines in the form of additional sentences were widespread in court practice, which further 
aggravated the situation of offenders. Such an approach was observed in 8 of the 18 convic-
tions in 2010-2011. In contrast, out of 35 convictions in 2019-2020, only 5 were such where a 
judge imposed a fine on the person as an additional punishment. In addition, the practice of 
applying minimum sentences is less noticeable in the 2010-2011 judgments.

Despite the above positive trends, it is important to note that the existing types of sentenc-
es provided by the Criminal Code for theft and robbery, the logic of cumulating aggravat-
ing circumstances, and the “significant harm” component are similar to 2010-2011 (despite 
some changes, such as adding house arrest, per Article 177, paras 1 and 2; Article 178, para 
1). In some cases, the minimum and maximum limits of sentences proposed by the Code 
are still problematic. In addition, there has been no significant break threw in the court’s 
consideration of the social and economic factors that led to the theft/robbery. The legislation 
and case law on robbery/theft should pave the way for a substantially new, more humane, 
and diversified punishment policy.

In addition to the above, the process of re-socialization and reintegration of persons con-
victed of theft and robbery remains to be a challenge. In particular, the majority of respond-
ents of the sociological survey (almost every second person) stated that they felt vulnerable 
and oppressed during the resocialization process.149 According to the study, reintegration 
of ex-offenders into society is particularly hampered by, on the one hand, the limitation of 
employment opportunities and, on the other hand, the frequent violations of the right to free 
movement, without police control, after serving a sentence/probation.150 In sum, the results 
of the sociological research, as well as the analysis of the case law and the legal framework, 
show that the existing criminal policy on property crimes such as theft/robbery is mainly 
based on the practice of punishment (often through disproportionate sanctions) and neglect 
(the absence of care policies in the process of re-socialization and reintegration).

147 Batumi City Court, 2010, provided in the form of public information.
148 Law of Georgia on Amendments to the Criminal Code of Georgia, available at: https://bit.ly/3sJDz3G; 
accessed: 21.04.2021.
149 Iago Kachkachishvili, Nino Esebua, Ana Papiashvili, Mariam Jibuti, Social aspects of Crime and Pun-
ishment – Study report, 2021, p. 66.
150 ibid, p. 66, 69.

Part III. Criminal Justice Policy in terms of the 
Individual Drug Crimes 

Introduction 

The society has an ambivalent attitude towards drugs and related issues. The term “drug” 
itself evokes associations of danger, risk, addiction, often harm, and poverty. This, in itself, 
lays the basis for intervention through political activism and control over the community.

The problem of drugs can be understood in terms of crime and order, the problem of health, 
as well as its perception as a serious factor in marginalization and exclusion. Which aspect 
will be leading and what relationship each will have, are determined by the strategies of indi-
vidual actors in society, social movements, media, political system.151

Since 1960s onwards, the discussion of drugs from any perspective is largely ongoing in 
the context of drugphobia and moral panic of the public or political actors in Georgia. Evi-
dence-based decision-making is hampered by the paradigm of war on drugs, which is also 
deeply rooted at the institutional level. For example, the Joint Interagency council is acting 
with the name of “fight against drugs” in the state. A drug-related information campaign 
was also launched in 2005 by the Ministry of Internal Affairs with warning signs in the city 
– “Murderer walking in the city.” Such measures often, instead of preventing, intimidate the 
public and hinder the rational judgment of the issue. It comes from the war paradigm that 
demonize threat of drugs and drug users what is happening in the Georgian reality and what 
hinders not only the pursuit of human rights and scientific evidence-based problem-solving 
policies, but even the discussion of them.152

The reason for this may be the pre-existing processes of the emergence and public recogni-
tion of drug related norms, which is manifested in the practice of producing moral views 
(moral entrepreneurs). In the process, until a specific initiative is set and the desired re-
sult is achieved, the rule creators declare a moral crusade with the firm belief that the issue 
they want to achieve is of common public importance. Control over the observance of the 
established rules is considered to be the task of the responsible bodies – law enforcers, law-
yers, teachers and others (rule enforcers). Who is able to determine which behavior will be 
deemed a deviation from the norm or, moreover, a criminal act, for example, whether mari-

151 Axel Groenemeyer, Drogen, Drogenkonsum und Drogenabhängigkeit, in: Handbuch soziale Probleme, 
2012, pg. 437.
152 Jana Javakhishvili, Drug phobia in Georgia: Against Irrational Ration, Available at liberali.ge, Accessed: 
03.05.2021.



4243

Policy of Crime and Punishment in GeorgiaPolicy of Crime and Punishment in Georgia

conviction, pleaded guilty to robbery) was sentenced to 12 years and 6 months imprison-
ment and was ordered the payment of GEL 4,000.147 The cumulative sentence was replaced 
in 2013 by the principle of the concurrent sentence.148 2) In 2010-2011, cases of imposing 
fines in the form of additional sentences were widespread in court practice, which further 
aggravated the situation of offenders. Such an approach was observed in 8 of the 18 convic-
tions in 2010-2011. In contrast, out of 35 convictions in 2019-2020, only 5 were such where a 
judge imposed a fine on the person as an additional punishment. In addition, the practice of 
applying minimum sentences is less noticeable in the 2010-2011 judgments.

Despite the above positive trends, it is important to note that the existing types of sentenc-
es provided by the Criminal Code for theft and robbery, the logic of cumulating aggravat-
ing circumstances, and the “significant harm” component are similar to 2010-2011 (despite 
some changes, such as adding house arrest, per Article 177, paras 1 and 2; Article 178, para 
1). In some cases, the minimum and maximum limits of sentences proposed by the Code 
are still problematic. In addition, there has been no significant break threw in the court’s 
consideration of the social and economic factors that led to the theft/robbery. The legislation 
and case law on robbery/theft should pave the way for a substantially new, more humane, 
and diversified punishment policy.

In addition to the above, the process of re-socialization and reintegration of persons con-
victed of theft and robbery remains to be a challenge. In particular, the majority of respond-
ents of the sociological survey (almost every second person) stated that they felt vulnerable 
and oppressed during the resocialization process.149 According to the study, reintegration 
of ex-offenders into society is particularly hampered by, on the one hand, the limitation of 
employment opportunities and, on the other hand, the frequent violations of the right to free 
movement, without police control, after serving a sentence/probation.150 In sum, the results 
of the sociological research, as well as the analysis of the case law and the legal framework, 
show that the existing criminal policy on property crimes such as theft/robbery is mainly 
based on the practice of punishment (often through disproportionate sanctions) and neglect 
(the absence of care policies in the process of re-socialization and reintegration).

147 Batumi City Court, 2010, provided in the form of public information.
148 Law of Georgia on Amendments to the Criminal Code of Georgia, available at: https://bit.ly/3sJDz3G; 
accessed: 21.04.2021.
149 Iago Kachkachishvili, Nino Esebua, Ana Papiashvili, Mariam Jibuti, Social aspects of Crime and Pun-
ishment – Study report, 2021, p. 66.
150 ibid, p. 66, 69.

Part III. Criminal Justice Policy in terms of the 
Individual Drug Crimes 

Introduction 

The society has an ambivalent attitude towards drugs and related issues. The term “drug” 
itself evokes associations of danger, risk, addiction, often harm, and poverty. This, in itself, 
lays the basis for intervention through political activism and control over the community.

The problem of drugs can be understood in terms of crime and order, the problem of health, 
as well as its perception as a serious factor in marginalization and exclusion. Which aspect 
will be leading and what relationship each will have, are determined by the strategies of indi-
vidual actors in society, social movements, media, political system.151

Since 1960s onwards, the discussion of drugs from any perspective is largely ongoing in 
the context of drugphobia and moral panic of the public or political actors in Georgia. Evi-
dence-based decision-making is hampered by the paradigm of war on drugs, which is also 
deeply rooted at the institutional level. For example, the Joint Interagency council is acting 
with the name of “fight against drugs” in the state. A drug-related information campaign 
was also launched in 2005 by the Ministry of Internal Affairs with warning signs in the city 
– “Murderer walking in the city.” Such measures often, instead of preventing, intimidate the 
public and hinder the rational judgment of the issue. It comes from the war paradigm that 
demonize threat of drugs and drug users what is happening in the Georgian reality and what 
hinders not only the pursuit of human rights and scientific evidence-based problem-solving 
policies, but even the discussion of them.152

The reason for this may be the pre-existing processes of the emergence and public recogni-
tion of drug related norms, which is manifested in the practice of producing moral views 
(moral entrepreneurs). In the process, until a specific initiative is set and the desired re-
sult is achieved, the rule creators declare a moral crusade with the firm belief that the issue 
they want to achieve is of common public importance. Control over the observance of the 
established rules is considered to be the task of the responsible bodies – law enforcers, law-
yers, teachers and others (rule enforcers). Who is able to determine which behavior will be 
deemed a deviation from the norm or, moreover, a criminal act, for example, whether mari-

151 Axel Groenemeyer, Drogen, Drogenkonsum und Drogenabhängigkeit, in: Handbuch soziale Probleme, 
2012, pg. 437.
152 Jana Javakhishvili, Drug phobia in Georgia: Against Irrational Ration, Available at liberali.ge, Accessed: 
03.05.2021.



4041

Policy of Crime and Punishment in GeorgiaPolicy of Crime and Punishment in Georgia

when, despite particularly minor damage, the fact of repeated offenses in itself made it im-
possible for a judge to impose a lenient sentence.

The amount of damage itself (150 GEL) which is considered “significant damage” is also 
problematic. the insignificance of the amount and the disposition of the first parts of Articles 
177/178 obscure the line where the action, due to its small importance, should not be con-
sidered a crime at all, and the judge has a limited scope of discretion.137 Consequently, given 
the defined “substantial damage”, judging a person’s conduct in light of these aggravating 
circumstances may, in some cases, place an undue burden on the person concerned and may 
be incompatible with the goals of the sanction. 

Another legislative problem in the case of house arrest is the financial burden placed on the 
offender. In particular, the law stipulates that a fee of GEL 100 per month is imposed for 
enforcement of the electronic house arrest.138 This form of house arrest has a similar effect to 
a fine (in financial terms) on a person, which, given the specificity of the crime against prop-
erty and even more so the small damage it has resulted in, cannot be considered a correct 
approach. There are indeed cases when a person is exempt from paying this fee (if he/she is 
minor or socially vulnerable),139 however, given the current system of social protection, pov-
erty, and high unemployment, it is unlikely that all socially and economically marginalized 
persons will be covered. Therefore, it is necessary to seek a more inclusive approach in this 
regard (this may include expanding the categories of exceptions, giving more discretion to 
the judge, or, at best, removing the house arrest fees for property crimes). In addition, it is 
advisable to allow the possibility of imposing alternative sanctions for the crimes provided 
for in Articles 177 and 178, such as community service.

There are cases when judges themselves do not take into account the social and economic 
factors that contribute to the criminal action and refrain from imposing more humane sanc-
tions. This is particularly evident in the application of Article 177 paras 1 and 2 and Article 
178 para 1. For example, in one case, a judge fined a person with GEL 3,000 for an act that 
caused GEL 140 damage (so-called pocket theft) while the person himself pleaded guilty 
and did not have a history of a prior conviction. 140 The judge did not discuss the social and 
economic contributing factors, which, as is clear from the analysis of other judgments, is a 

137 According to Article 7, part 2(2) of the Criminal Code, “An act that, although formally containing the 
signs of an act provided for by this Code, has not caused, due to its insignificance, such harm or has not created 
the risk of such harm that would require criminal prosecution of its perpetrator shall not be deemed a crime.”
138 Order of the Minister of Corrections and Probation of Georgia on the Approval of the Rule of Execution 
of House Arrest № 146, Article 11, Paragraph 1, available at: https://bit.ly/3sfseYA; accessed: 13.04.2021.
139 ibid, Article 11 (6). 
140 Judgment of Tbilisi City Court, 2019, provided in the form of public information.

typical occurrence. The studied cases have shown that in many cases (though not always), 
judges either formally or not at all evaluate the socio-economic aspects of the action, which, 
should be one of the main factors determining the type and scope of the sanction. When in 
fact, according to the Criminal Code, this is the direct responsibility of the court.141 Interest-
ingly, in none of the judgments examined in 2019-2020 did the judge sentence the offender 
to house arrest, (although, as already mentioned, the use of the existing model of house 
arrest would, in some cases, have a similar effect to a fine).

In this context, the criminal monitoring reports of the Georgian Young Lawyers’ Association 
are also interesting, according to which, in many cases, the courts do not take into account 
the social status of the person, neither in applying the measure of restraint nor in passing 
judgment. For example, according to the 2018-2019 monitoring report, “GYLA attended the 
first hearing of the 25 defendants, where economic hardship was a contributing factor. In all 25 
cases, the court imposed bail or detention, in no case did it impose personal bond or no measure 
of restraint. Out of 25 cases, the prosecutor requested detention in 9 cases, which was upheld by 
the court in all cases.”142 According to the same report, out of 20 hearings on plea bargaining, 
where it was clear that the defendant’s actions were motivated by social hardship, in 6 cases, 
the prosecutor could decide not to prosecute or could offer diversion.143 At the same time, 
the court could have dismissed these cases, due to their minor importance.144 

In addition, it is noteworthy that despite these significant problems, the analysis of theft/rob-
bery convictions in 2010-2011 and its comparison with 2019-2020 reveal a clear improve-
ment in the situation. This is mainly evident in two directions: 1) Because back in 2010-2011, 
the prison sentences were cumulated, in many cases, the sanctions were particularly severe 
and inhumane. For example, in one case, for two episodes of theft (first stealing of a shotgun, 
then of a camera), a person was sentenced to 8 years and 3 months in prison.145 The person 
had not been convicted before and pleaded guilty.146 In another case of theft (against a vehi-
cle) and robbery (mobile phone and cash amount up to 180 GEL), a person (who had a prior 

141 According to Article 53, Paragraph 3 of the Criminal Code, “when imposing a sentence, the court shall 
take into consideration circumstances that mitigate or aggravate liability of the offender, in particular, the 
motive and goal of the crime, the unlawful intent demonstrated in the act, the character and degree of the 
breach of obligations, the modus operandi and unlawful consequence of the act, prior history of the offender, 
personal and financial circumstances, and conduct of the offender after the offence, in particular, the offender’s 
desire to indemnify the damage and reconcile with the victim.”
142 Merab Kartvelishvili, Criminal Trials Monitoring Report №13 (in the courts of Tbilisi, Kutaisi, Batumi, 
Gori and Telavi), 2019, p. 108, available at: https://bit.ly/3mODNoO; accessed: 14.04.2021.
143 ibid, p. 111.
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tions. This is particularly evident in the application of Article 177 paras 1 and 2 and Article 
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less repressive, and alternative sentencing approaches, given the circumstances and the local 
context.122 

First of all, it is interesting to note that the respondents of the sociological survey (both the ex-of-
fenders and family members of current inmates) expressed somewhat contradictory positions 
on the anti-crime policy. In particular, according to the results of the quantitative research, the 
majority believed that “the state should be even more active in using alternative mechanisms of 
criminal liability (e.g. diversion, probation, etc.). On the other hand, the majority of both target 
groups share the view that the state is obliged to use zero compromise methods, not liberal policies, 
in the fight against crime.“123 Respondents also take a moderate approach when assessing whether 
the sanction they were sentenced was appropriate.124 However, it is noteworthy that the majority 
of ex-offenders participating in the study consider the sentence to be unfair.125 

More or less similar positions were voiced by the focus group participants. They say that there 
are cases when a crime against property (such as theft) should not be considered a criminal act 
at all (or conditional sanctions could be used as an alternative to the prison sentence), its scale, 
and, most importantly, motivation of the offender should be taken into account.126 Overall, focus 
group participants see the need to further diversify sentences to enable a humane assessment of 
petty crimes and crimes of lesser public importance and to use alternative sanctions for these 
actions (e.g., community service).127 Regarding theft, the focus group participants indicated the 
inconsistency and non-diversification of the prison sentences imposed (imprisonment from 4 to 
7 years) under Article 177(3) of the Criminal Code.128 Similarly, the vast majority of respondents 
of the quantitative survey believe that the cases of theft/burglary including illegal entry into the 
apartment or vehicle should not be classified as a serious crime.129 

According to the survey, the vast majority of ex-offenders (83.1%) were sentenced to imprison-
ment and almost 10% were fined.130 6% were sentenced to house arrest and 1.1% to probation.131 
Both the perpetrators of theft/robbery (60.1%) and the majority of their family members (62.9%) 
indicate that in their view, the crime they committed was not characterized by violence, did not 

122 Philip J. Cook and Jens Ludwig, Economical Crime Control, 2011, p. 18.
123 Iago Kachkachishvili, Nino Esebua, Ana Papiashvili, Mariam Jibuti, Social aspects of Crime and Pun-
ishment – Study report, 2021, p. 29.
124 ibid, p. 36.
125 ibid, p. 40.
126 ibid, p. 119.
127 ibid, p. 138.
128 ibid, p. 110.
129 ibid, pp. 85-87.
130 ibid, pp. 32-33.
131 ibid, p. 34.

cause significant harm to the public, and was neither organized nor premeditated.132 As it turned 
out, the vast majority of ex-offenders (82.1%) did not have experience of conviction until the last 
case.133 It is true that in these cases it is difficult to draw accurate conclusions without knowing the 
specific circumstances, however, it is noteworthy that the study of court judgments and analysis 
of relevant norms of the Criminal Code reveals several problematic issues that are in line with the 
respondents’ concerns about the sentencing policy.

The study analyzed the judgments of the Common Courts for 2019-2020 (43)134 in relation 
to parts 1, 2, and 3 of Articles 177 and 178 of the Criminal Code, through random selection. 
The analysis reveals that the practice of common courts in terms of sentencing policy reveals 
two major problems: 1) legislation on aggravating circumstances in cases of theft/robbery, 
diversification of appropriate sanctions and measures need to be reviewed;2) the courts and 
the prosecution often do not make sufficient efforts to ensure that the imposed sanctions are 
more humane and take into account the social and economic factors that contributed to the 
crime.

In some cases, despite the absence of aggravating circumstances and the triviality of the crime, 
the judge was constrained by the provisions set out in the Criminal Code. For crimes against 
property, this refers to the concept of “significant damages” established by the Code; Sanction for 
specific types of actions (under Article 177 para 3; Article 178 paras 2 and 3) is imprisonment, 
and imposition of alternative sanctions is largely limited (for example, in the case of theft/robbery, 
imposing community service as a sanction is not provided for); and minimum and maximum 
terms for deprivation of liberty for specific aggravating circumstances are defined.

In one of the cases, the action, which caused exceptionally minor damage (stealing of car 
battery, audiotape recorder, perfume, memory card, and souvenir stand of a cross – total 
damage of 110-115 GEL) was qualified under Article 177, part 3 (sub paras “a” and “d”) of 
the Criminal Code (premeditated crime committed by the group against the vehicle).135 The 
judge discussed the minor significance of the action, as well as other mitigating circumstanc-
es (family status, in particular, the child’s illness; lack of a prior conviction; the victim’s be-
nevolent position) and sentenced the defendant to 4 years, which is a minimum term under 
Article 177, para 3.136 The judge did not have the opportunity to discuss the application of 
a less severe measure. A similar problem was observed with repeated thefts and robberies, 
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Telavi District Court – 1.
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crimes, as a person may either have no idea that they are committing a crime, or may not 
have a proper understanding of the expected legal consequences for their criminal actions. 
It is noteworthy that several respondents said that “if they had detailed information about 
the risks and consequences of the crime, they might have refrained from committing it.”109 

The provision of information regarding criminal activities, as a mechanism for crime pre-
vention, is closely linked, on the one hand, to the integration of relevant issues into the edu-
cation system (and, more generally, access to and quality of education) and the interaction of 
the law enforcement with members of the public. Studying the issue in this regard primarily 
involves identifying the specificities of the concrete types of crime, their causes, context, and 
risk groups, and providing information to the public. Its goal is ultimately to bring crime pre-
vention strategies under the local “democratic imperative” framework.110 This involves three 
interrelated approaches, namely: an effective policing strategy requires a two-way exchange 
of crime-related information between the local community and the police; the exchange of 
information is a result of public / community trust in the police; trust can be built/restored 
only through democratic accountability of the police to the public/community.111 

The public will have confidence in law enforcement agencies if the latter focuses on crimes 
that are significant to the public, and on mechanisms of prevention and control that are con-
sidered legitimate in the community.112 Thus, it should be a collective, rather than a bureau-
cratic and narrow process of criminological assessment based on conservative principles.113 
It should be noted that the introduction of the institute of community officers in Georgia 
served the idea to some extent, however, as it has already been said, today it acquires classic 
policing functions and, consequently, fails to meet its original goals.

Overall, the above approaches to democratic accountability aim to bring law enforcement 
and community members closer together and to ensure their interaction. The democratic 
imperative framework addresses, inter alia, the concerns expressed by respondents of the 
sociological survey, that information deficit and the content of integration with members 
of the community are among the social factors contributing to crime. Indeed, these factors 
and the needed institutional reforms are secondary in preventing theft and robbery (since 
the prevention of property crimes is primarily linked to social policy change), but they are 
important components of a democratic and human rights-friendly law enforcement system.

109 ibid.
110 John Lea, Left Realism: A Radical Criminology for the Current Crisis, 2016, p. 55.
111 ibid.
112 ibid.
113 ibid, p. 56.

It is interesting that these problems in terms of democratic accountability, in the context of 
crime prevention, are highlighted in the strategy of the Prosecutor’s Office of Georgia for 
2017-2021.114 However, the stated problem-solving methods are fragmented and not tailored 
to the specific crime prevention goals. The same trend is evident in the public information 
provided by the General Prosecutor’s Office of Georgia on the work they carried out in re-
lation to theft/robbery prevention in 2019-2020.115 In addition, the functions of the Crime 
Prevention Center concerning the prevention of property crimes are not systematic. This 
agency focuses only on persons aged 14 to 21, its activities are limited to ad hoc cultural and 
sporting events and there is no specific strategy against theft/robbery.116 

Sentencing Policy on Property Crimes

Property crime is one of the most common in Georgia. Of the crimes registered in 2019-
2020, about 40% were directed against property.117 In addition, it is interesting to note that 
the prevalence of crimes against property is particularly high among juveniles. 75% of crimes 
committed by minors charged in 2020 were directed against property.118 Regarding theft and 
robbery, it should be noted that in 2020, more than one-fifth of those convicted (20.26%) 
were serving sentences for theft/robbery. In 2019, this figure was slightly lower (18. 46%).119 

When it comes to crime policy and prevention, naturally, one possible solution is the intro-
duction of measures aimed at strengthening criminalization and control.120 However, as it 
turned out, identifying ways for eliminating the socio-economic factors is more significant 
than policing control mechanisms. In this context, sentencing policies should focus not on 
isolation and repression, but integration.121 This, in turn, should take into account humane, 

114 Strategy of the Prosecutor’s Office of Georgia (2017-2021), p. 48, available at: https://bit.ly/3xceq50; 
accessed: 21.04.2021.
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Public information provided by the Office of the General Prosecutor of Georgia N13 / 1393.
116 First Level Crime Prevention Programs, available at: https://bit.ly/2QDXJyx; accessed: 21.04.2021.
117 Number of registered crimes, data download XLS, available at: https://bit.ly/3tF6KGi; accessed: 21.04.2021.
118 Prosecutor’s Office of Georgia, survey of the juveniles in conflict with the law, 2021, p. 10, available at: 
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imperative framework addresses, inter alia, the concerns expressed by respondents of the 
sociological survey, that information deficit and the content of integration with members 
of the community are among the social factors contributing to crime. Indeed, these factors 
and the needed institutional reforms are secondary in preventing theft and robbery (since 
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the vast majority of offenders and their family members (92.5% and 92.1%, respectively), 
agree with the view that the protection of the rights and interests of both the victim and the 
perpetrator should be an equal priority for the state in the context of criminal policy.94 

Theft/robbery prevention mechanisms were discussed in detail at focus group discussions of for-
mer convicted persons and families of those currently in prison. According to ex-offenders par-
ticipating in focus group discussions, the prospect of arrest and punishment-oriented approaches 
will not guarantee the prevention of property crimes. Moreover, such approaches may not affect 
the behavior of others at all.95 They explain this by stating that the commission of property crimes 
is largely due to the acute socio-economic needs of the family.96 The ex-convicts noted that steps 
aimed at reducing theft and robbery are not effective as they focus on the consequences of the 
crime and the isolation of the perpetrator.97 The same opinion prevails among the family mem-
bers of current convicted persons. In their view, if the economic situation in the country does 
not improve and employment opportunities do not increase, the crime rate will not decrease.98 
Consequently, arresting people for petty crimes (theft/robbery) without eliminating the cause of 
the crime will not be an effective crime reduction strategy.99 

The findings of the sociological research confirm that the current criminal policy in Georgia, 
in the context of property crimes, mainly targets the lower social class (the unemployed, 
low-income families, otherwise socially vulnerable) and subjects them to control and sub-
ordination. It is therefore important that theft and robbery prevention policies be complex 
and focus on the social empowerment of people. Thus, it is fair to say that “crime analysis re-
quires an examination of a person’s position and place in society.”100 The policy should focus 
on the social conditions that eventually contribute to criminal behavior.101 

In this context, the pursuit of neoliberal economic policies is considered to be one of the 
crucial factors contributing to various types of crime.102 Countering these approaches is fun-
damental in the fight against property crimes, as they are directly linked to the reproduction 
of inequality, its deepening, and concentration of resources in the hands of the few (which, in 
turn, exacerbate the social factors leading to theft and robbery). Accordingly, social, housing, 

94 ibid, p. 29.
95 ibid, p. 137.
96 ibid.
97 ibid, p. 139.
98 ibid, p. 137.
99 ibid.
100 Ian Taylor, Paul Walton and Jock Young, Critical criminology in Britain: review and prospects, 1975, p. 45.
101 Herman and Julia Schwendinger, Defenders of order or guardians of human rights? in Critical 
Criminology edited by Ian Taylor, Paul Walton and Jock Young, London, 1975, p. 136.
102 John Lea, Left Realism: A Radical Criminology for the Current Crisis, 2016, pp. 57-58.

employment-oriented, welfare programs, and state strategies to reduce inequality are consid-
ered to be an essential component of economic crime prevention.103

Property crime prevention mechanisms, if they are not aimed at eliminating inequality, will 
not escape the “corrective” approach104 (which, according to sociological research, is, to say 
the least, unjustified in the context of property crimes). The “correction” approach becomes, 
in practice, a mechanism for disciplining and punishing the lower social class, involving 
the entire state and police apparatus. The most widespread and radical manifestation of this 
process is the policy of “zero tolerance”.

As mentioned earlier, it should be noted that there are no inter-agency strategic documents 
in Georgia on theft and robbery prevention that would take into account not only the crim-
inal but also the social and economic dimensions of crime prevention.

Concerning crime control and prevention mechanisms, it is also important to address issues of 
access to information and police accountability. According to the results of the quantitative sur-
vey, a significant proportion of respondents who committed crimes of theft and robbery (31.8% 
and 42.8%, respectively) did not have information about the legal consequences/sentence.105 In 
this context, it is also interesting to note that about 9% of the respondents found that the lack 
of awareness of the risks associated with robbery/theft was a contributing factor to property 
crimes.106 

Focus group participants spoke in more detail about the issue of awareness. The ex-offend-
ers noted that it is necessary to spread information about the crime and its accompanying 
negative consequences in society. The more people know about a particular crime and the 
punishment for it, the more they will look for alternative, law-friendly ways to solve their 
problems.107 However, they also point out that the economic and social situation of the of-
fender’s family is a more important factor. In particular, regardless of whether the offender 
has detailed information about the consequences of the crime, they may still commit the 
criminal act due to the difficult economic situation of their family.108 Focus group partici-
pants say that the issue of awareness is of particular importance in the case of less serious 
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104 Ian Taylor, Paul Walton and Jock Young, Critical criminology in Britain: review and prospects, 1975, 
p. 44.
105 Iago Kachkachishvili, Nino Esebua, Ana Papiashvili, Mariam Jibuti, Social aspects of Crime and Pun-
ishment – Study report, 2021, p. 30.
106 ibid, p. 53.
107 ibid, p. 114.
108 ibid.



3435

Policy of Crime and Punishment in GeorgiaPolicy of Crime and Punishment in Georgia

the vast majority of offenders and their family members (92.5% and 92.1%, respectively), 
agree with the view that the protection of the rights and interests of both the victim and the 
perpetrator should be an equal priority for the state in the context of criminal policy.94 

Theft/robbery prevention mechanisms were discussed in detail at focus group discussions of for-
mer convicted persons and families of those currently in prison. According to ex-offenders par-
ticipating in focus group discussions, the prospect of arrest and punishment-oriented approaches 
will not guarantee the prevention of property crimes. Moreover, such approaches may not affect 
the behavior of others at all.95 They explain this by stating that the commission of property crimes 
is largely due to the acute socio-economic needs of the family.96 The ex-convicts noted that steps 
aimed at reducing theft and robbery are not effective as they focus on the consequences of the 
crime and the isolation of the perpetrator.97 The same opinion prevails among the family mem-
bers of current convicted persons. In their view, if the economic situation in the country does 
not improve and employment opportunities do not increase, the crime rate will not decrease.98 
Consequently, arresting people for petty crimes (theft/robbery) without eliminating the cause of 
the crime will not be an effective crime reduction strategy.99 

The findings of the sociological research confirm that the current criminal policy in Georgia, 
in the context of property crimes, mainly targets the lower social class (the unemployed, 
low-income families, otherwise socially vulnerable) and subjects them to control and sub-
ordination. It is therefore important that theft and robbery prevention policies be complex 
and focus on the social empowerment of people. Thus, it is fair to say that “crime analysis re-
quires an examination of a person’s position and place in society.”100 The policy should focus 
on the social conditions that eventually contribute to criminal behavior.101 

In this context, the pursuit of neoliberal economic policies is considered to be one of the 
crucial factors contributing to various types of crime.102 Countering these approaches is fun-
damental in the fight against property crimes, as they are directly linked to the reproduction 
of inequality, its deepening, and concentration of resources in the hands of the few (which, in 
turn, exacerbate the social factors leading to theft and robbery). Accordingly, social, housing, 

94 ibid, p. 29.
95 ibid, p. 137.
96 ibid.
97 ibid, p. 139.
98 ibid, p. 137.
99 ibid.
100 Ian Taylor, Paul Walton and Jock Young, Critical criminology in Britain: review and prospects, 1975, p. 45.
101 Herman and Julia Schwendinger, Defenders of order or guardians of human rights? in Critical 
Criminology edited by Ian Taylor, Paul Walton and Jock Young, London, 1975, p. 136.
102 John Lea, Left Realism: A Radical Criminology for the Current Crisis, 2016, pp. 57-58.

employment-oriented, welfare programs, and state strategies to reduce inequality are consid-
ered to be an essential component of economic crime prevention.103

Property crime prevention mechanisms, if they are not aimed at eliminating inequality, will 
not escape the “corrective” approach104 (which, according to sociological research, is, to say 
the least, unjustified in the context of property crimes). The “correction” approach becomes, 
in practice, a mechanism for disciplining and punishing the lower social class, involving 
the entire state and police apparatus. The most widespread and radical manifestation of this 
process is the policy of “zero tolerance”.

As mentioned earlier, it should be noted that there are no inter-agency strategic documents 
in Georgia on theft and robbery prevention that would take into account not only the crim-
inal but also the social and economic dimensions of crime prevention.

Concerning crime control and prevention mechanisms, it is also important to address issues of 
access to information and police accountability. According to the results of the quantitative sur-
vey, a significant proportion of respondents who committed crimes of theft and robbery (31.8% 
and 42.8%, respectively) did not have information about the legal consequences/sentence.105 In 
this context, it is also interesting to note that about 9% of the respondents found that the lack 
of awareness of the risks associated with robbery/theft was a contributing factor to property 
crimes.106 

Focus group participants spoke in more detail about the issue of awareness. The ex-offend-
ers noted that it is necessary to spread information about the crime and its accompanying 
negative consequences in society. The more people know about a particular crime and the 
punishment for it, the more they will look for alternative, law-friendly ways to solve their 
problems.107 However, they also point out that the economic and social situation of the of-
fender’s family is a more important factor. In particular, regardless of whether the offender 
has detailed information about the consequences of the crime, they may still commit the 
criminal act due to the difficult economic situation of their family.108 Focus group partici-
pants say that the issue of awareness is of particular importance in the case of less serious 

103 Philip J. Cook and Jens Ludwig, Economical Crime Control, 2011, pp. 19-20.
104 Ian Taylor, Paul Walton and Jock Young, Critical criminology in Britain: review and prospects, 1975, 
p. 44.
105 Iago Kachkachishvili, Nino Esebua, Ana Papiashvili, Mariam Jibuti, Social aspects of Crime and Pun-
ishment – Study report, 2021, p. 30.
106 ibid, p. 53.
107 ibid, p. 114.
108 ibid.



3233

Policy of Crime and Punishment in GeorgiaPolicy of Crime and Punishment in Georgia

With this in mind, theft/robbery prevention mechanisms must also be complex and must 
be viewed not from a narrow legal perspective, but also a social and economic perspective.

Mechanisms for the Prevention of Crimes Against Property

Crime is a complex social phenomenon.78 The crime and thinking behind it can only be 
properly analyzed if the perpetrator and his/her motivation are analyzed in the context of 
other social relationships.79 To this end, a separate theoretical framework has been developed 
in the scientific literature, called the “square of crime”.80 

The square of crime theory requires that the analysis of crime and its control be based on the 
interaction and interrelation of the four parties involved in the process: the perpetrator, the vic-
tim, the criminal justice system, and the public/ community.81 In this sense, it is unjustifiable to 
talk about crime in general terms. The analysis of deviant behavior should involve the context 
of a particular type of crime, the interrelation of the parts of the “square”, and more complex 
social characteristics (such as class, gender, ethnicity, political and economic discourse, etc.).82 
Each type of crime has a different standing in relation to the mentioned axes of power dynam-
ics, and at the same time, it generates different levels of trust and conflict between the partic-
ipants of the “square” (depending on the relevant context).83 Thus, the purpose of the “square 
of crime” framework is not to study crime only from a criminological perspective. Criminali-
zation is indeed an important component of a crime-fighting strategy, but for its viability, it is 
essential to take into account issues of power and trust among the participants.84 

This issue is closely related, on the one hand, to how we investigate crime and, on the other 
hand, how we outline its prevention and control mechanisms. In the first case, conservative, 
liberal, and critical (radical) approaches are important to note. The conservative approach is 
largely descriptive.85 It is based on the fundamental belief in power and hierarchy, which is 
the basis of law and order.86 Consequently, according to this approach, the problems related 

78 John Lea, Left Realism: A Radical Criminology for the Current Crisis, 2016, International Journal for
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to crime and its control are seen in the context of a weakened hierarchical apparatus and rela-
tions, which creates the need to increase policing power and strengthen repressive policies.87 
In contrast, the liberal approach is based on prescription. It aims to develop research-based 
proposals for institutional reform or focus on cultural change based on research.88 In this re-
spect, the liberal approach does not call into question the generally existing system of social 
control. A critical (radical) perspective is a type of political practice that seeks to link the 
research process to the need for fundamental social transformations.89 Theory and research 
should be seen as praxis, which should reveal the basics of crime as a social phenomenon.90 

Discussion on crime control strategies usually proceeds from two different angles. The 
problem of crime lies in the framework where there co-exist proponents and opponents of 
“harsh” and “soft” punitive policies.91 It is fair to say that seeing the issue from these lenses 
will disregard the many social variables and dimensions mentioned above. Therefore, there 
is an opinion that crime control strategies should be categorized differently, namely whether: 
1) these strategies are aimed at changing the environment that determines the commission 
of a crime or 2) is aimed at changing the individual tendencies towards criminal behavior.92 

As mentioned earlier, the results of the sociological survey showed that the main leading causes 
for property crimes are the difficult social background and financial liabilities of the perpetrators. 
The analysis of social factors contributing to theft/robbery reveals that the so-called “correction-
al” approach is not justified in this case. This is confirmed by the fact that the vast majority of 
respondents, when discussing crime prevention mechanisms, usually speak not of changes in 
individual behavior, but of the need to transform environmental factors and social policies.

In this regard, in the framework of the quantitative survey, respondents generally assessed 
whether the existing criminal policy is aimed at crime reduction. As it turned out, “the ma-
jority of ex-convicts (54.3%) do not agree with the opinion that the existing legal policy 
is focused on economic crime reduction. [...] Thus, many ex-offenders think that the legal 
framework on economic crimes needs to be revised and refined.” 93 It should be noted that 
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relationship that existed between the social status and financial burden of convicted persons on 
the one hand, and their economic opportunities on the other. According to the study, for most 
convicted persons, the pressure arising from the inability to meet basic social needs and financial 
obligations contributed to their deviant behavior.

The analysis of this issue is also particularly important in dialectical theories. Critical soci-
ology, for example, views social and economic factors as major sources of crime and devia-
tion.64 In contrast to the functional explanation, critical (conflict) theories view these factors 
and deviant behavior not as essential components for the normal functioning of society but 
as evidence of systemic inequality.65 In this sense, crimes against property are often a way of 
dealing with socio-economic oppression or simply a strategy of economic survival.66 Over-
all, the critical and social-democratic criminal perspective “sees crime as a result of social 
alienation and inequality.”67 

Another functional approach common among criminological theories studies the relation-
ship of convicted persons to the particular social circle, and their integration into the relevant 
social environment, as contributing factors to criminal behavior. In particular, according to 
social disorganization theory, persons who grow up and live in poor neighborhoods/areas 
with high crime rates are more likely to engage in illegal activities.68 According to this theory, 
the causes of deviant behavior must be related to weakened social ties, lack of well-being, 
improper functioning of social structures (eg school), and, in general, an unhealthy social 
environment (“ecosystem”).69 However, social disorganization theorists see crime prevention 
in the context of shared moral values   and strengthened social ties, while ignoring issues of 
economic inequality, other forms of oppression, and power dynamics.70 

Questions left unanswered by social disorganization theory can be filled in by critical the-
ories. It is generally believed that “low socioeconomic status is associated with higher risks of 
exposure to the criminal justice system, higher crime rates, and higher rates of victimization. 
The link between socio-economic deprivation, crime, and the criminal justice system is evident 
not only at the individual level but also at the level of the neighborhood.“71 Material wealth is 

64 William Little, Introduction to Sociology – 1st Canadian Edition, 2013, p. 210.
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related to strengthening the security measures of one’s residential space, be it physical secu-
rity or collective services.72 Low-income and otherwise marginalized areas are characterized 
by their situational vulnerability, which is caused by social and demographic poverty.73 

It should be noted that neither the sociological nor the present legal research claims to ana-
lyze the differences caused by urban segregation. However, contributing socio-economic fac-
tors highlighted by the respondents show that person’s criminal behavior is sometimes relat-
ed to the interaction with individuals, living in a particular area, who have a similar criminal 
background. According to the results of the study, such a correlation is quite strong and is 
characteristic of these social spheres. Given that some of the respondents mentioned that 
the social (close/friendly) circle was one of the contributing factors in their commission of 
property crimes, it was interesting to assess the prevalence of theft and robbery in their com-
munity/living environment. In this regard, more than a third of the families of both former 
and current convicted persons believe that the rate of theft and robbery is high in their area.74 

The results of the study suggest that the social factors contributing to theft/robbery can be ex-
plained in the light of the criminological theories discussed. Despite the fundamental differences 
between these theories themselves, the basic thesis of both schools of thought (functional and 
dialectical) is that socio-economic conditions are largely contributing to deviant behavior.75 This 
connection is most evident in the crimes against property. Even the factors named by the study 
respondents, including the close relationship with persons who have a similar criminal back-
ground, are broadly linked to the social and economic vulnerability of individuals and groups 
in a particular social setting. In this sense, respondents talk about both the individual economic 
hardship and the overall social environment, which is characterized by an unhealthy social “eco-
system” and the lack of minimum guarantees of well-being.

Thus, the undeniable criminological fact that “the vast majority of crimes, that land at courts, 
are committed by people belonging to a relatively low social class”76 is based on specific so-
cio-economic grounds. There is indeed an opinion that state structures in the current system 
are naturally prone to repression of the lower social class,77 however, this does not change 
the causes of the crimes against the property and the main social factors contributing to it. 
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72 ibid.
73 ibid, p. 14.
74 Iago Kachkachishvili, Nino Esebua, Ana Papiashvili, Mariam Jibuti, Social aspects of Crime and Punish-
ment – Study report, 2021, p. 54.
75 Ian Taylor, Paul Walton and Jock Young, Critical criminology in Britain: review and prospects, in Critical 
Criminology edited by Ian Taylor, Paul Walton and Jock Young, London, 1975, p. 42.
76 Tim Newburn, Social Disadvantage, Crime and Punishment, p. 8-9.
77 According to one of the authors, “Adults with low social status commit crimes that are more often 
investigated by the police than middle-class adults,” ibid, p. 9.
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Part II. Criminal Justice Policy in terms of the 
Property (theft/robbery) Crimes 

Introduction – Crime Against Property and Legal Analysis of its 
Underlying Social Factors

In social sciences, there are two prevailing propositions – functional and dialectical – con-
cerning the causes of crime and their significance.48 While the difference between these ap-
proaches is substantial, it is important to pinpoint the key issues regarding which the domi-
nant criminal justice theories develop similar or complementary views. It is then possible to 
provide a thorough legal analysis of the social factors contributing to theft/robbery.

Sociological research shows that underlying causes of property crimes (theft/robbery) do 
vary. In general, an individual may be motivated to engage in this type of illegal conduct by a 
difficult social background (economic hardship and associated financial liabilities), or by the 
content of their interaction and integration with the community in a specific social setting.

The study found that social and economic factors such as poor family finances, bank loans/
credit, financial liabilities due to gambling, and an unequal socio-economic environment 
(inability of self-realization in the society) contribute to anti-social behavior such as theft/
robbery.49 According to the study, another important contributing factor is the presence and 
the influence of individuals with a criminal record in the immediate (family) environment 
of the person concerned.50 Thus, the groups that are at high risk of committing property 
crimes are persons addicted to gambling; the unemployed; those living in poverty; persons 
with loans from banks or other credit institutions; persons living in a criminal social envi-
ronment, and having a criminal past.51 

In this context, it is interesting to consider the demographic characteristics of the study par-
ticipants (prior to crime commission). In terms of their education level, it was found that 
the vast majority of perpetrators of property crimes (71.7%) had secondary education before 
incarceration, while some (6.9%) had only basic education.52 Overall, the share of those who 

48 William J. Chambliss, The political economy of crime: a comparative study of Nigeria and the USA, in 
Critical Criminology edited by Ian Taylor, Paul Walton and Jock Young, London, 1975, p. 167.
49 Iago Kachkachishvili, Nino Esebua, Ana Papiashvili, Mariam Jibuti, Social aspects of Crime and 
Punishment – Study report, 2021, p. 35.
50 ibid.
51 ibid, p. 56.
52 ibid, p. 100.

had completed vocational or higher education before committing theft/robbery was com-
paratively low (8.1% and 6.4%, respectively).53 

Monthly income and employment rates, before the commission of a crime, are particularly 
symptomatic. According to the results of the study, less than 10% reported income in the 
range of 700-1000 GEL.54 Consequently, the vast majority of respondents, before committing 
the property crime, either did not have a stable income or it was extremely low.55 At the same 
time, more than half (51.4%) stated that they had enough money for food before imprison-
ment/probation, but had to save up or borrow to purchase clothes and shoes.56 More than a 
fifth stated that they had difficulty buying food.57 Only 1.7% of respondents indicated that 
they could buy anything they wanted at any time.58 As for the employment situation, as it 
turned out, before imprisonment/probation, the majority (58.4%) were unemployed, while 
almost a third (30.1%) were unofficially employed.59 

One of the most common functional approaches to explaining the causes of property crime is 
the strain theory, according to which access to socially acceptable goals determines the extent 
to which a person engages in deviant (unlawful) behavior.60 A person may have socially justi-
fied goals for financial gain/income, but may not have access to the socially acceptable resources, 
means, and ways to achieve them.61 According to Robert Merton (the one who formulated this 
theory), the discrepancy between the actual reality of structural inequality and the socio-cultural 
value of economic benefits creates a ‘strain’ for people to overcome in some way. And one way 
to do so is engaging in deviant behavior. 62 Although according to many scholars, while Merton’s 
theory may be useful for analyzing any type of strain, its original and foremost purpose was to 
explain economic strains.63 It should be noted that the main provisions proposed by the ‘strain 
theory’ correlate with the views expressed by the respondents in the sociological survey as to 
what factors contributed to the commission of a particular crime. Central to this issue is the 

53 ibid.
54 ibid, p. 104.
55 Ibid, p. 105.
56 ibid.
57 ibid.
58 ibid.
59 ibid, p. 107.
60 William Little, Introduction to Sociology – 1st Canadian Edition, 2013, p. 209, available at: https://bit.
ly/3x7gyel; accessed: 11.03.2021.
61 ibid.
62 ibid, p, 210.
63 Alison S. Burke, David E. Carter and others, Introduction to the American Criminal Justice System, p. 
177, available at: https://bit.ly/3gtyjia; accessed: 03.10.2021.
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Under the Ministry of Justice, the National Agency for Crime Prevention, Execution of 
Non-Custodial Sentences and Probation has significant responsibilities in terms of combat-
ing crime and crime prevention. Among other key activities, the agency aims to implement 
crime prevention measures, ensure public safety through the re-socialization and rehabilita-
tion of convicted persons and ex-prisoners.45 

Taking into account local Needs in the Process of Criminal Policy 
Formation

The fight against crime, the implementation of criminal justice, under our legislation, is the 
exclusive authority of the central government.46 Considering the existing state structure, 
strict centralization of the agencies, the effectiveness of crime control at the local level needs 
special attention. In order for the criminal policy to reach the local level, it is first necessary 
for each entity to be equally involved in the policy-making process. The strategy of the agen-
cies should also cover the local needs as much as possible. Local-level involvement in the 
prevention policy planning and implementation process is particularly important, as each 
unit may need to take different measures, depending on its characteristics.

While the parliament has not yet defined a criminal policy, the country does not have a uni-
fied prevention strategy, discussion on the consideration of the local needs is superficial. All 
attempts made by the state in this direction were formal and in vain.

In 2018, in accordance with the principle of territoriality, by the decree of the Government of 
Georgia, permanent local inter-agency councils were established for the promotion of crime 
prevention and law and order.47 This resolution was, at that time, an important step taken 
by the state. This was the first policy document aimed at defining crime prevention and law 
enforcement policies, developing recommendations, and taking appropriate measures based 
on the criminogenic situation in the territorial units.

The council was composed of several agencies. The leadership of the council was entrusted 
to the Ministry of Internal Affairs. And the municipalities were asked to participate in the 
activities of the council. It was a format that not only included law enforcement agencies, 
but also the Ministry of Education and Science, which should play an important role in the 
process of preventive policy planning and implementation in general.

45 Law of Georgia on Crime Prevention, Execution of Non-Custodial Sentences and Probation
46 Constitution of Georgia, Article 7
47 Resolution No. 416 of the Government of Georgia of 13 August 2018 on the Permanent Interagency 
Councils for the Promotion of Crime Prevention and the Maintenance of Law and Order

Unfortunately, the state’s attempt to strengthen the formation of criminal policy based on 
local needs and the introduction of preventive mechanisms have turned out to be merely 
formal. The council has been working since 2018. However, despite numerous addresses, the 
superior organ of the council – the Ministry of Internal Affairs – does not provide informa-
tion on the functioning of the council. As the council has not formally convened so far and 
has not developed any recommendations on crime prevention and maintenance of law and 
order for any of the municipalities.
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document, the issue of improving the employee evaluation system, and the 2020 reports of 
the District and Autonomous Republic of Adjara Prosecutor’s Offices.35 

In terms of crime control, the Ministry of Internal Affairs has an important responsibility 
in the country. According to the current legislation, the Ministry of Internal Affairs has the 
obligation to take preventive and response measures to protect public safety and law and 
order.36

An important determinant for assessing crime control and criminal policy, in general, is 
the state’s approach to crime prevention. While the state does not have proper prevention 
mechanisms in place, the only way to maintain order and security is resorting to prevention/ 
punishment. Unfortunately, the issue of prevention remains to be the biggest challenge.

Understanding crime prevention is the biggest challenge for our country. Today the respon-
sibility of prevention does not go beyond the law enforcement system. This creates signifi-
cant problems precisely in terms of the separation of police preventive and response capacity. 
Such an approach to crime has a direct impact on criminal policy in the country. In the 
context of prevention, the criminal policy is also restricted and is limited to responding to 
the already committed deviant action.

Recently, the Ministry of Internal Affairs has been actively working to establish a commu-
nity-oriented police system – the institution of community officers. The main goal of the 
new program was to establish closer contact with the public, to gain public trust, which, for 
the first time, would envisage prevention function in the police system.37 Unfortunately, the 
mandate of this unit is being formed in the country in such a way that it is not significantly 
different from the existing police units, it has almost the same – classic policing functions. 
This approach cannot fundamentally change the situation for the better. On the contrary, in 
the name of public trust, it further strengthens the police system and the existing, vicious 
model of activity.

The agency has developed several different strategies to combat crime. Most of them, how-
ever, was in effect until 2020.38 The strategy for combatting crime for upcoming years is yet 

35 The information is based on the letter N13 / 22264 of April 16, 2021 of the General Prosecutor’s Office 
of Georgia
36 Resolution of the Government of Georgia N 337 of December 13, 2013 on the Approval of the Statute of 
the Ministry of Internal Affairs
37 For the further information see the assessment of Social Justice Center, Available: https://bit.ly/33Nwipa 
Accessed: 15.05.2021 
38 For example: the National Strategy for Combating Organized Crime of the Ministry of Internal Affairs 
for 2017-2020

to be developed by the Ministry of Internal Affairs. However, the analysis of the government 
program39 provides an opportunity to identify several key areas.

The government program addresses many important institutional issues that are essential 
for the functioning of the organ. Moreover, as in the case of the Prosecutor’s Office, for the 
Ministry of Internal Affairs, the main focus is on the fight against cybercrime, organized 
crime, and drug crime. At this stage, when the strategy for activities in each direction is not 
available, it is difficult to assess the extent to which the existing plan in each direction meets 
the core needs of the country. However, it is clear that the country has shifted its focus to 
organized crime control and the categories of crime that result from the difficult social and 
economic situation are disregarded. 

To some extent, the Ministry of Justice has departmental responsibilities for drug crimes. 
The Ministry chairs the Interagency Coordinating Council for Combating Drug Addiction.40 
A National Center for Drug Monitoring was established in 2020 under the same council.41 
The center collects, evaluates, and introduces evidence-based scientific-practical methodol-
ogy on the use of substances under special control.42 

Under the auspices of the Interagency Council under the Ministry, the Action Plan for Combat-
ing Drug Addiction for 2021-2022 was approved.43 It should be positively assessed that this plan 
envisages the involvement of health and education systems in the process for primary prevention 
purposes. The plan provides for the retraining of police officers, although it is not clear which 
ranks and directions the training will cover. It would be important to strengthen the police sys-
tem in prevention, including the strengthening of a new link in these processes – community 
law enforcement officers, to impose on them the function of a mediator between the police and 
health systems. However, it seems that the state is not going to delegate different police functions 
to this entity and the community officers will only formally replace the existing district inspectors 
in the system. The plan includes the refinement of the legal framework, the development of a new 
strategy, which may be an important mechanism to improve the existing situation. 44 

39 See: Government Program 2021-2024 “Building a European State” Available: https://bit.ly/33O31e1 Ac-
cessed: 15.05.2021
40 Resolution N342 of the Government of Georgia of May 7, 2014 on the Approval of the Statute of the 
Interagency Coordinating Council for Combating Drug Addiction
41 Order N494 of the Minister of Justice of Georgia of January 16, 2020 on the approval of the Statute of the 
National Center for Drug Monitoring
42 ibid. Article 1
43 See: 2021-2022 Anti-Narcotics Action Plan, available: https://bit.ly/3f3nanq, Accessed: 15.05.2021
44 Interagency Coordination Council for Criminal Reform and its strategy-action plans are important tools 
in the fight against crime under the Ministry of Justice. It should be noted that the strategy was last devel-
oped for 2019. The agency has not yet developed a new strategy and action plan
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ployment rate in the country is the highest – 20.4%,26 according to 2019 data, the yearly 
average number of sustenance recipients was 441,448 (share in the average annual popu-
lation – 11.9%), according to 2020 data 174,612 persons were receiving social benefits.27 
Despite the dire social situation in the country and the risks associated with an increase 
in economic crime, the issues related to the prevention of property crimes are not ad-
dressed in the current strategy of the Prosecutor’s Office. The strategy mainly deals with 
organized crime (trafficking, cybercrime, corruption, terrorism) and the fight against 
drug crime.28 

It should be noted that the strategy of the agency regarding drug crime also envisages the 
implementation of certain preventive mechanisms, which should be considered as a positive 
feature. These include conducting information campaigns on drug-related issues, the study 
of local needs, and responding to them appropriately.29 

The same strategy envisaged the liberalization of drug policy towards users. The introduc-
tion of this plan in the agency’s strategy was an important and progressive step at the time, 
given the severe and repressive drug policies in the country. This issue will be discussed in 
detail later on in the document, but it should also be noted that the state has so far failed to 
fully assume responsibility for drug policy liberalization and tried to carve out liberalization 
tendencies through ad hoc changes in legislation. Which does not meet the challenges, the 
unfair practices of punishment, we have in the system.30 

According to the information provided by the Prosecutor’s Office, the Prosecutor’s Office pe-
riodically conducts thematic criminological studies. However, it seems that the studies and 
preventive measures organized by the agency mainly concern juveniles and juvenile justice 
issues. The Prosecutor’s Office is implementing the project “Public Prosecutor’s Office” on 
the territory of 28 district prosecutor’s offices of Georgia, the main goal of which is to prevent 
crime, raise public awareness and trust in the agency.

The agency organized several meetings in recent years with pupils, students, and the local 
community on drug crime issues. In March 2017, the anti-narcotics campaign was organized 
by the Prosecutor’s Office, where the study on factors contributing to drug use was presented 

26 For more see: https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/683/dasakmeba-umushevroba 
27 The data is based on the information provided by the letter N7-732 of April 7, 2021 of the National Sta-
tistics Office of Georgia
28 See: strategy of the Prosecutor’s Office of Georgia for 2017-2021
29 ibid. p. 21. 
30 Drug Policy in Georgia Tendency of 2020, Social Justice Center, 2021. Available at: https://bit.ly/3v3klYN 
Accessed: 15.05.2021 

to the students. In 2020 and 2021, due to the pandemic, the agency did not hold any meet-
ings.31 

Such activities are important in terms of crime prevention and public awareness, but it 
should also be noted that these types of activities alone are not enough and do not address all 
the key factors that contribute to crime. The agency should expand the scope of preventive 
activities, the agency’s preventive policy should not be limited to juvenile justice and drug 
crime issues. Especially in the context of repressive drug policy, ad hoc anti-drug campaigns 
will not be able to achieve long-term results without a fundamental reform of drug policy.

The fact that a permanent deliberative body – the Council for Strategic Development and 
Criminal Policy – has been established in the prosecution system should be positively as-
sessed.32 The main objective of the Council, among other things, is to develop guidelines, 
strategies, and action plans based on criminal policy. The existence of a collegial body in the 
agency is important in order to ensure that strategic decisions are not entrusted solely to the 
Prosecutor General. However, on the other hand, it is necessary to assess how effective the 
council is. The board does not have a pre-defined schedule of activities and meets as need-
ed. The quota of district / regional prosecutor’s offices is not sufficiently provided for in the 
council. This would be important, especially in terms of analyzing problems and needs at the 
local level, reflecting the local problems in the criminal policy. This imbalance is not covered 
by the 8 members of the Prosecutorial Council, which include representatives of the district 
/ regional prosecutor’s office, because this factor, in itself, is problematic even at the level of 
the Prosecutorial Council. The issue of election of prosecutor members in the Prosecutorial 
Council is not fairly regulated by law. They are selected by the Conference of Prosecutors 
from among candidates nominated by 30-member initiative groups, the model decreases the 
share of individual prosecutors in the Council recruitment process. The issue of geographical 
quotas is also problematic in this process.33 The conference elects 3 members of the Prose-
cutorial Council from the district and regional prosecutor’s offices in the territory of Eastern 
Georgia and only one member from the territory of Western Georgia. 34 Sadly, the minutes 
of the board meeting could not be made available to the organization. According to the offi-
cial letter of the Prosecutor’s Office, 3 meetings of the Council were held, where the Council 
discussed the strategy of the Prosecutor’s Office for 2021-2025 and the draft criminal policy 

31 The information is based on the letter N13 / 22264 of April 16, 2021 of the General Prosecutor’s Office 
of Georgia
32 Order N008 of the Prosecutor General of Georgia of March 17, 2020 on the Approval of the Statute of the 
Permanent Consultative Body of the Prosecutor General of Georgia on Strategic Development and Criminal 
Policy 
33 A joint shadow report by the Social Justice Center and the Young Lawyers Association for UNHCR 
Periodic Review (3rd Period, 37th Session, 2020), available at: https://bit.ly/3mXJAZ0 Accessed: 19.04.2021 
34 Law of Georgia on the Prosecutor’s Office, Article 20
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The public group consists of representatives of private institutions, the Bar Association, and 
legal aid. The involvement of professional, social, civic groups, persons working for victims 
and affected groups, ex-offenders, or their representatives is also important in this process.17 

Crime Control Strategies – Departmental Responsibility
(Crimes against property (theft/robbery) and certain types 

of drug crimes)
As mentioned, the state first adopted the guidelines for criminal policy back in 2010. For 
more than ten years this document has been operating almost unchanged and has been a key 
document of criminal policy. It should be noted that only a general part of this document is 
public.

For a long time, the authority to approve guidelines for the criminal policy was delegated be-
tween the Prosecutor General and the Minister of Justice.18 Later, with the changes in the leg-
islation based on the 2017-2018 constitutional reform, the determination of criminal policy 
was entrusted to the Parliament,19 while the Prosecutor General was left with the obligation 
to develop policy guidelines based on the policy defined by the Parliament.

Highlighting the role of Parliament in this process was an important step. The Parlia-
ment taking ownership of the determination of the criminal policy means that the body 
takes political responsibility for the criminological situation in the country. At the same 
time, this approach gives the parliament the capacity to control the crime situation and 
monitor the efficiency of the activities of the agencies in the framework of the oversight 
mandate.

It should be noted that the involvement of the government and parliament in the process of 
defining criminal policy was one of the recommendations of the civil sector in the frame-
work of the reform of the prosecution system.20 This recommendation was more or less 
shared by the Parliament. 21 In particular, Parliament was instructed to define criminal poli-
cy. According to the same law, the Government of Georgia was instructed to approve the rule 
of coordination of the fight against crime, and the Prosecutor General’s Office – to directly 

17 ibid. P: 34
18 Law of Georgia on the Prosecutor’s Office, in force until November 30, 2018
19 Organic Law of Georgia on the Prosecutor’s Office, Article 28
20 Prosecution System Reform, Human Rights Education and Monitoring Center (EMC) 2018, p: 22, avail-
able at: https://bit.ly/310kfDA accessed: 19.03.2021 
21 Organic Law of Georgia on the Prosecutor’s Office, Article 28, Part 3.

coordinate the fight against crime and the systemized activities of law enforcement agencies 
in this regard.22

Since 2018, the Parliament has not adopted a document defining the criminal policy. Rele-
vant changes were not made in the rules of the procedure either. The obligation imposed by 
this law has not been fulfilled by the Government of Georgia so far – there is no unified rule 
for the coordination of the fight against crime approved by the government.

In the process of working on the research, the organization addressed the Parliament of Georgia 
to clarify whether the Parliament has adopted the document defining the criminal policy. The 
response received from the Office of the Parliament states that the Parliament of Georgia has the 
authority to define criminal policy, although this does not imply the obligation of the Parliament 
of Georgia to define criminal policy in a separate, specially designed document. The Office of the 
Parliament also points out that the above-mentioned approach does not exclude the authority of 
the Parliamentary Committee on Legal Affairs, if needed, to draft the mentioned document.23 

It is clear from this correspondence that the Parliament has not properly understood its role 
and responsibilities in determining criminal policy in the country. Moreover, for the Parlia-
ment, the adoption of the relevant policy document depends on its assessment of whether 
the adoption is appropriate. 

Under current law, responsibility for combating crime is largely shared between the prose-
cutor’s office and investigative bodies. In addition to the criminal prosecution function, the 
prosecutor’s office must coordinate the fight against crime, ensure the coordinated actions 
of law enforcement agencies to detect, and prevent crime, investigate and open cases and 
improve the criminological situation.24 

Although the Prosecutor’s Office is responsible for the prevention and improvement of the 
criminogenic situation, the activities of the agency, its strategy, are largely focused on re-
sponding effectively to already committed crimes. Less attention is paid to the study of the 
causes of crime and the joint, coordinated response of the agencies. This is evidenced by the 
policy documents and guidance strategies in place in the system.25

According to the National Statistics Office, in the recent period (after 2014) the unem-

22 ibid. 
23 See: Letter N3188 / 2-7 / 21 of April 7, 2021 of the Parliament of Georgia
24 Organic Law of Georgia on the Prosecutor’s Office, Article 27
25 The information is also based on the letter N13 / 1393 of January 13, 2021 of the General Prosecutor’s 
Office
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crime control policy remained a narrow field of activity of law enforcement agencies, which 
could not fundamentally change the situation for the better.

Existing criminal policy is still largely responsive, acting only through the power of punish-
ment. Adequate preventive mechanisms are not introduced in the country, in different direc-
tions. To date, there is no uniform document on prevention policy. 11 There is no intensive, 
unified, criminological assessment of the situation in the country with the participation of 
all responsible agencies, on the basis of which policies, action strategies and plans can be de-
veloped. The measures of re-socialization in the country are weak, which should facilitate the 
reintegration of ex-offenders into society, after their release from imprisonment. To ensure 
that their basic needs are and thus the risks of re-offending are minimized.

The state actions are not effective in combating crime, crime-contributing factors are not 
eliminated, social and economic context is not taken into consideration. In this situation, 
naturally, the burden of maintaining law and order remains solely in the realm of the law 
enforcement system. Ultimately, for the state, the main tool for maintaining order is still 
“management with punishment.”

Formation of Criminal Policy

The criminal policy is an important determinant of state democracy. The criminal policy 
in the country not only determines the strategy of a particular state, the method of crime 
management but also reveals the priorities of the state, the place of individuals in the state 
value system.

The criminal policy can be thought of as a unified, complex strategy that, on the one hand, 
aims to respond to the factors that contribute to crime, and, on the other hand, determines 
the state’s response to an already committed criminal act.

The role of criminology is defining in the process of shaping criminal policy. It can show the 
relationship between the situation of a particular group, society, or even the state as a whole 
and the deviant behavior of a person in conflict with the law. Criminological mechanisms 
are the basis for the formation of criminal policy based on analysis. Otherwise, the criminal 
policy will have only an immediate (crime-preventing, punitive) effect and will not be long-
term outcome-oriented.

11 Crime Prevention, Police Control Risks, Human Rights Education and Monitoring Center (EMC) 2017, 
available at: https://bit.ly/33Jj6li Accessed: 18.03.2021

Short-term results-oriented policies usually ignore the circumstances that contribute to de-
viance. The purpose of such a policy is to create a one-time drastic effect (e.g., a rapid, dra-
matic reduction in crime.) In this context, the criminal policy operates only as an instrument 
of punishment, it does not go beyond the prevention and punishment for the crime and does 
not eliminate its contributing factors.

In the process of forming a criminal policy, two components must be combined: attitudes 
towards deviance (political) and knowledge about crime (criminological),12 which includes 
the study of the main factors contributing to crime. This is crucial for criminal policy to be 
shaped by and focused on the existing social realities.13 

It is imperative that if the state entrusts the formation of criminal policy only to law en-
forcement, police systems, it will not go beyond the punishment, the responsive approach 
to crime. Many different actors must be involved in the policy-making process, including 
government agencies, the media, academia, and other expert groups.

How a policy is formed technically depends on the form of state arrangement. In the context 
of decentralization, this capacity, like the mandate to define other areas of public policy, is 
vested in local governments. Along with other entities, high-ranking elected officials of the 
local government are involved in this process.14 

In another system, the criminal policy is centrally defined. However, the active participation 
of local authorities in this process is essential, as the risk of neglecting individual, local needs 
are always high in centralized systems.

Overall, the policy-making group can be divided into two parts: departmental and public. The 
departmental group of policy-making includes mainly the law enforcement, judiciary, peniten-
tiary, education, and social security systems. Agencies should be equally involved in the process, 
to maintain a uniform approach during the policy enforcement process to avoid the risks of frag-
mentation.15 This is especially true of systems where the principle of discretion applies in the field 
of criminal law and agencies can refuse to apply criminal law instruments.16 

12 U.S. Criminal Justice Policy, A Contemporary Reader, Jones&Bartlett Learning, Edited by Karim Ismaili, 
P:14; Kennesaw State University, State of Georgia, the US
13 Contextualizing Criminal Justice Policy-Making Process, Karim Ismaili, St. John’s University, New York, 
Criminal Justice Policy Review, September 2006, N3
14 U.S. Criminal Justice Policy, A Contemporary Reader, Jones&Bartlett Learning, Edited by Karim Ismaili, 
P:14; Kennesaw State University, State of Georgia, the US
15 Contextualizing Criminal Justice Policy-Making Process, Karim Ismaili, St. John’s University, New York, 
Criminal Justice Policy Review, September 2006, N3
16 U.S. Criminal Justice Policy, A Contemporary Reader, Jones&Bartlett Learning, Edited by Karim Ismaili, 
P:14; Kennesaw State University, State of Georgia, the US
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Part I. Criminal Policy – Crime Control 
Strategies
Introduction – Development of Criminal Policy in Georgia

From the restoration of independence until today, the biggest challenge for the country is 
mass unemployment and economic poverty. The basic social needs are not met. In these 
conditions, there is always a great temptation for states to actively resort to criminal law 
measures to establish or maintain order.

Against the backdrop of total corruption and state dysfunction, the policies of the govern-
ment that came to power through the 2003 Rose Revolution are a clear example of this.1 
Restoring the state functions, establishing order, and practicing zero-tolerance policy in the 
fight against crime has shown how criminal law has become the most powerful tool for the 
state to achieve its goal. Inevitable punishment has turned into the means of combating pov-
erty, corruption, unemployment, economic deprivation.

Aggressive anti-corruption, policing and crime-control reforms in that period had an instant 
effect. This also divided the public attitude towards the criminal policy. However, with crimi-
nal intervention and the consequent serious, massive human rights abuses, the public favorable 
attitude has not been maintained for a long. Eventually, the repressive criminal policy led to the 
instantaneous rise of the then political authorities, and later to their political decline.

With the initiated reforms, the strengthening of the prosecutor’s office, and the seizure of the 
judiciary, the justice system has also failed to contain criminal repression to ensure adher-
ence to human rights. Subsequent studies of the zero-tolerance policy revealed that the de-
fendants were agreeing to the plea agreement only because they did not believe in the judicial 
system and the possibility of acquittal.2 An extremely low percentage of acquittals (dropped 
to 0.1% in 2009) prompted the defendants to plead guilty.3 

Large-scale arrests and, at the same time, the intensive use of legal mechanisms with obvi-
ous economic effects (unfair and aggressive plea bargaining practices, repressive prison sen-

1 Agenda for Reform, Human Rights Priorities after the Georgian Revolution, A Human Rights Watch 
Briefing Paper, February 24, 2004, Available: https://bit.ly/3wbXpX5 Accessed: 15.05.2021 
2 Crime and Excessive Punishment: the Prevalence and Causes of Human Rights Abuse in Georgia’s Prisons, 
Open Society Georgia Foundation, 2014. 
3 Report by the European Commissioner for Human Rights, Thomas Hammerberg, following his visit to 
Georgia on 18-20 April 2011. available at: https://bit.ly/2PvMuYS accessed: 27.04.2021 

tences, high fines, confiscations of assets, high fees for visits at a penitentiary) served as an 
alternative to social policy,4 in a country where decent social protection as a mechanism for 
reducing deviant behavior was much more expensive and unattainable. The criminal policy, 
at the time, was a clear example of how the state can, in the name of the fight against crime, 
deny human primacy, and transform it into an instrument of economic empowerment.

Later, the policy of zero criminal tolerance was rightly regarded as a mechanism for restoring 
authority and order for a weak state, created on the foundation of a multi-year social crisis. 5 

Against the background of large-scale repression, it is clear that the steps taken since 2009 
to mitigate criminal policy were not enough. However, the adoption of the new Criminal 
Procedure Code was an important step. The new code has completely changed the existing 
procedural system. The Code and its basic principles were positively assessed by the interna-
tional community. However, it was also noted that this reform, alone, was not enough, and 
it was necessary to create a criminal justice system that would have the ability to re-socialize 
offenders.6 The country soon adopted guidelines for criminal policy.7 With this document, 
the principles and direction of criminal proceedings were announced; The obligation of hu-
man rights protection in this process, the grounds for adopting discretionary prosecution, 
etc. were introduced. These changes were important, however, the biggest shortcoming of 
this document to date is its focus on the prosecution system. This policy document has once 
again made it clear that the state does not fully understand the role of criminal policy.

This trend was maintained under the rule of the Georgian Dream. The new political force, 
in its election program in 2012, presented several issues in response to the consequences of 
a harsh, repressive criminal policy.8 Since 2012, under the rule of the new political team (es-
pecially in the initial period), significant steps have been taken in this direction. 9 Legislation 
has changed, as has the use of strict criminal justice mechanisms in practice.10 However, the 

4 Punishment and State-Building in Post-Soviet Georgia; ’Gavin Slade, translation available:  
https://bit.ly/2SOkAbH accessed: 27.04.2021 
5 Punishment and State-Building in Post-Soviet Georgia; Gavin Slade, translation, available at:  
https://bit.ly/2SOkAbH Accessed: 15.05.2021 
6 EU-Georgia, Civil Society Workshop on Human Rights, Tbilisi June 21-211, 2012, Summary Report, avail-
able at: https://bit.ly/33JkpR5 Accessed: 15.05.2021 
7 Order N181 of the Minister of Justice of Georgia of October 8, 2010 on the Approval of the Guiding Prin-
ciples of Criminal Policy
8 For detailed information, see: https://bit.ly/3fk8nDf Accessed: 15.05.2021 
9 For more information see: Thomas Hammarberg, Georgia in Transition, Report on the human rights 
dimension: background, steps taken and remaining challenges, 2013.
10 The rules for cumulating sentences have changed, the rate of use of imprisonment has significantly de-
creased in the first period.
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1 Agenda for Reform, Human Rights Priorities after the Georgian Revolution, A Human Rights Watch 
Briefing Paper, February 24, 2004, Available: https://bit.ly/3wbXpX5 Accessed: 15.05.2021 
2 Crime and Excessive Punishment: the Prevalence and Causes of Human Rights Abuse in Georgia’s Prisons, 
Open Society Georgia Foundation, 2014. 
3 Report by the European Commissioner for Human Rights, Thomas Hammerberg, following his visit to 
Georgia on 18-20 April 2011. available at: https://bit.ly/2PvMuYS accessed: 27.04.2021 
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extended conjugal visit is related to finances, which may be a significant barrier for 
many convicted persons and their family members;

•	A convicted person placed in a high-risk facility, who already has many rights limited, 
cannot make use of the video visit;

•	The quality and quantity of health services available in the penitentiary system is limited;

•	The issue of treatment of persons with drug addiction in the penitentiary system is 
especially problematic. Prison facilities do not support long-term substitution treatment 
programs;

•	Individuals are under the intensive police control after release;

•	The measures of re-socialization in the country are weak, which should facilitate the 
reintegration of individuals into society, after their release, and should ensure that their 
basic needs are met, decreasing the chances of re-offending;

•	There is no social and employment policy in the country, which would facilitate the 
employment of ex-offenders after their release from incarceration;

•	In addition to the problems at the policy level, there are significant barriers in the 
legislation; By law, a person will not be hired as a civil servant if he or she has been 
convicted of an intentional crime.

Given the obstacles identified in the study, the research team has the following recom-
mendations:

•	Penitentiary health and education systems should be aligned with the existing system in 
the country, as much as possible;

•	Appropriate conditions should be created in penitentiary facilities for extended visits, to 
ensure confidentiality and communication with family;

•	The duration of conjugal visits and phone calls in a closed penitentiary institution 
should be increased;

•	The right to video visits should be granted to convicted persons in high-risk facilities;

•	The state should create appropriate social and employment conditions for the of persons 
after their release from the penitentiary facility;

•	Intensive police control after the release or during the probation period should be 
limited. State should work on the crime prevention and provide the security of society 
by the human rights based policy. 
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Findings in terms of the Individual Drug Ofenses

•	Among the causes of drug offence, poor economic conditions, stress and severe 
psychological condition play a significant role;

•	Important factors in drug consumption are interest and curiosity in illicit substances, 
desire to relax. Person’s psychological state – loss of interest in life, easy access to drugs 
and lack of awareness of the harmful effects of drugs consumption are also contributing 
factors;

•	Existing criminal policy does not focus on the causes of drug crime and is limited to 
criminal sanctions. The justice system is over-represented by the lower social level, a 
large proportion of convicts are burdened with everyday social and economic problems;

•	Anti-drug preventive measures in the country are fragmented and unsystematic, which 
leads to a lack of awareness of the risks after committing a crime and does not contribute 
to the reduction of drug crime;

•	Inconsistently high sanction measures for drug offenses, including severe criminal 
penalties for consumers, remain a significant problem;

•	State policy is weak in terms of rehabilitation, psychological or medical programs;

•	The social and economic causes of drug offenses remain beyond attention when deciding 
on imposition of sentence by a court and the prosecution. In this regard, the degree of 
substantiation of judgments is also problematic;

•	Those released from penitentiary, as well as those on probation, are often subject to 
unsubstantiated police control and scrutiny, which reinforces the public stigma attached 
to these individuals;

•	The state’s policy is extremely weak in terms of re-socialization and reintegration of 
drug offenders. The status of a long-standing conviction status after serving a sentence 
exacerbates employment problems. The system of additional punishments for drug 
offences excludes convicts from society and significantly reduces their employment 
opportunities.

Given the obstacles identified in the study, the research team has the following recom-
mendations:

•	Systemic reform is required for the repressive drug policy. The state should refrain from 
criminalizing drug consumers and should use the available resources to introduce harm 
reduction approaches, strengthen treatment and rehabilitation programs;

•	It is necessary for the responsible state agencies in the country to work together to 
implement systemic and evidence-based anti-drug prevention measures. An important 
step in this direction will be the practical implementation of the National Anti-Drug 
Strategy 2021-2026;

•	When prosecuting a person for a drug crime, the prosecution and the court should 
focus on the socio-economic factors of the crime. In sentencing for a drug offense, the 
proportionality of the type and size of the sanction to the action, based on the convict’s 
personal and economic circumstances, must be duly substantiated in each particular 
criminal case;

•	It is recommended that convicted for drug offenders to have access to re-socialization 
and reintegration services, employment programs, psychosocial, medical and health 
care programs after their release from a penitentiary institution, as well as during their 
probation period. 

Findings in terms of the Sentence Serving and Reintegration Process 

•	In the prison setting the focus is shifted to the control of convicted persons and internal 
security issues, and the prison population has limited access to adequate medical and 
educational services;

•	Lack of visits and keeping in contact with family members are significant challenges for 
convicted persons;

•	The most important problem in terms of the prison regime is the duration, intensity, 
and confidentiality of the conjugal visits;

•	Convicted persons in a closed institution may have only 2 extended conjugal visits per 
year, and those in a high-risk facility can have only 1 visit. Exercising the right to an 
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Given the obstacles identified in the study, the research team has the following recom-
mendations:

•	Intensive criminological research practice should be introduced in the country, with the 
participation of various stakeholders;

•	With regard to crime-control strategies, more attention should be paid to assessing and 
eliminating its underlying causes, taking into account the social and economic aspects 
of crime;

•	It is recommended the Parliament to approve a criminal policy document;

•	The Government of Georgia should promptly approve the rule of coordination in the 
fight against crime;

•	The state should develop a document on crime prevention promptly and introduce 
preventive mechanisms in the country. Prevention should not be understood narrowly, 
only as competence of law enforcement agencies;

•	Local needs should be taken into account as much as possible in crime prevention, 
crime control strategies, and policy documents;

•	The state should strengthen cooperation with local actors and ensure their participation 
in the formation of anti-crime policies;

Findings in terms of the Crime Against Property (theft/robbery)

•	The poor financial situation of the family, bank credits/ loans, financial liabilities resulting 
from gambling, and unequal socio-economic environment (inability to realize oneself 
in society) particularly contribute to the commission of theft/robbery. In addition, an 
important factor is the presence and influence of persons with criminal background in 
the friend circle/ family environment;

•	The current criminal policy in Georgia is less focused on eliminating the factors contributing 
to theft/robbery and, consequently, reducing crime. Its primary purpose is to punish the 
perpetrator, while the object of control and subordination is the lower social class (the 
unemployed, low-income families, otherwise socially vulnerable people);

•	There are no strategic documents in Georgia that would set out complex approaches to 
the prevention of theft and robbery and take into account not only the criminal but also 
the social and economic dimensions of prevention;

•	The sanctions provided by the Criminal Code for theft and robbery, the logic of grouping 
aggravating circumstances, and the component of “significant damage” are problematic. 
In some cases, the minimum and maximum limits of deprivation of liberty set by the 
Code are problematic;

•	The criminal code does not provide for the use of community service as a punishment 
for the offenses outlined in Articles 177 and 178, while the existing model of house 
arrest is flawed and its use may, in some cases, have a similar effect to a fine;

•	In many cases, the common courts and the prosecution do not properly analyze, take 
into account, and base their decisions on those factors that lead to theft/robbery;

Given the obstacles identified in the study, the research team has the following  recom-
mendations:

•	It is important to create a uniform document on theft/robbery prevention with the 
involvement of different line ministries and agencies, which will outline long-term 
visions of prevention at the fundamental level and will be based on a new understanding 
of the role of social policy in addition to the mechanisms of democratic accountability;

•	Existing legislation on aggravating circumstances in cases of theft/robbery, diversification 
of relevant sanctions and measures should be revised to make them more humane and 
oriented towards the criminal justice goals;

•	In cases provided for in Articles 177 and 178, the Criminal Code should include the 
possibility of using community service as a sanction;

•	The existing rules for imposing financial liability on a convicted person subject to house 
arrest should be changed. In particular, this may include expanding the categories of 
exceptions, allowing the judge more discretion, or, at best, cutting the payment of house 
arrest fees in the case of property crimes;

•	The common courts and the prosecution should pay special attention to the proper 
analysis of the social and economic factors that led to the criminal action, and the 
decisions they make should take into account the effect of these factors on the behavior 
of the individual.
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Obstacles in the working process

The organization started working on the study in early 2020. The main obstacle in this pro-
cess was the severe epidemiological situation in the country, which somewhat hampered and 
delayed the sociological research component. Given that this document is also largely based 
on the results of sociological study, the pandemic also had a negative impact on the timely 
development of the document.

An important challenge for the research team was also the timely receipt of public informa-
tion from various agencies. Although the research team approached the government organs 
to provide relevant information at the early stage, information from all agencies has not yet 
been fully received. Some agencies did not provide relevant information at all, which affected 
the completion of the research. 

Findings and Recommendations

Findings Related to the Criminal Justice Policy 

•	The fight against crime is still narrowly considered to be only the field of activity of law 
enforcement agencies;

•	A unified, criminological assessment of the situation in the country is not intensively 
carried out with the participation of all responsible agencies, to define policies, develop 
action strategies and plans based on the assessment results;

•	The actions of the state are not effective in starting the fight against crime by reducing or 
eliminating its causes while focusing on social and economic factors;

•	Parliament is yet to adopt a document defining criminal policy;

•	The government is yet to approve a uniform rule for the coordination of the fight against 
crime;

•	Studies carried out by the Prosecutor’s Office and preventive measures mainly concern 
juveniles and juvenile justice issues. Less attention is paid to the study of other categories 
of crime;

•	Enough preventive measures are not introduced in the country in different directions. 
To date, there is no single document on prevention policy;

•	The responsibility for prevention does not go beyond the law enforcement system. This 
creates significant problems precisely in terms of the separation of police preventive and 
responsive capacity;

•	Local needs are not studied and preventive mechanisms are not introduced according 
to the identified needs. The role of permanent local inter-agency councils on crime 
prevention and law enforcement also proved to be merely formal. To date, no council 
meeting has been held.
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Research Methodology
In the aftermath of the detrimental zero-tolerance policy, a new political force headed the 
state with the idea of   liberalization of the criminal justice system. Many important reforms 
were planned and carried out during this period. However, undertaken inadequate efforts 
could not substantially change and improve the situation in the country. With varying inten-
sity, criminal law remains the main instrument of repression in the hands of the state.

The present study assesses the existing criminal policy in the country, against the back-
ground of the social and economic factors contributing to crime. The study is mainly based 
on the sociological research data on two types of crimes – property crime (theft/robbery) 
and certain types of drug offenses.

The study briefly presents the problems of criminal policy formation and the stages of its 
transformation in the country. The paper seeks to reveal the extent to which the state has 
been able to replace the experience of zero tolerance with a human-centered approach; con-
siders social and economic factors in the process of criminal policy formation in the country.

Based on the sociological research and different criminological theories, the study provides a 
legal analysis of social factors leading to property crimes (theft/robbery) and individual drug 
offenses, their prevention mechanisms, and the state sentencing policy for these two types 
of crime. The last part of the study is devoted to the analysis of the gaps in the reintegration 
process after post imprisonment.

Sociological research

The Social Justice Center conducted a sociological survey in partnership with the Institute 
for Social Research and Analysis, as part of the project “Humane and Fair Drug Policy”, 
supported by the Open Society Foundation. This paper is a legal analysis of the results of a 
sociological (quantitative and qualitative) study of the social aspects of theft/robbery and 
certain types of drug offenses.

The objectives of the sociological research were divided as follows: the study of individual 
types of drug offenses and the level of awareness about property-related crimes (theft/rob-
bery); the study of the social factors that contribute to crime and the person’s motivation to 
commit a criminal offense. One of the tasks of the study was to identify social groups that 
are more prone to criminal behavior – their characteristics. In addition, the survey examined 

respondents’ opinions about which crimes people commit most often, what factors influence 
them, etc.

Analysis of legislation

As part of the study, all relevant legislative acts regulating the issues of criminal justice in 
general, and more specifically – the penitentiary system, were thoroughly analyzed. The re-
search group also studied the by-laws of concrete institutions (Ministry of Internal Affairs, 
Prosecutor’s Office of Georgia, Special Penitentiary Service of the Ministry of Justice, etc.) 
and policy documents, strategies, and action plans approved by these organs.

Analysis of analytical documents, national and international 
reports

In the working process, the research team relied on the research carried out by the organiza-
tion and other partner entities, analytical documents, secondary analysis of materials devel-
oped by the organization. Reports from various international and national organizations on 
the human rights situation in the country were also actively used.

The research team also studied the Public Defender’s annual parliamentary and special re-
ports on the human rights situation in the country. 

Public information and court decisions

At the initial stage, the research team addressed the various public institutions with the Pub-
lic Information Request. Among them, the Parliament of Georgia, the Administration of the 
Government of Georgia, the Prosecutor’s Office, the Ministries of Internal Affairs, Justice, 
Education and Science, IDPs from the Occupied Territories, Labour, Health and Social Af-
fairs, the National Statistics Office of Georgia and others.

The research team requested court rulings from various city and district courts on property 
crimes (theft/robbery) and certain drug offenses, to determine the extent to which the courts 
take into account the social and economic situation of the person at the time of sentencing, 
in light of nature and the gravity of the criminal offense. Analysis of the court decisions is 
provided in the different chapters of the study.
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