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სა ინ ფორ მა ციო კვარ ტა ლუ რი ბი უ ლე ტე ნის "ზიანის შემ ცი რე ბა" მეათე გა მო ცე მა ზი ა ნის შემ ცი რე ბის სა ქარ
თ ვე ლოს ქსელ მა ევ რო კავ ში რის მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი პრო ექ ტის „მტკიცებულებებზე დამ ყა რე ბუ ლი ჩა რე ვა 
წა მალ და მო კი დე ბულ თა უფ ლე ბე ბის და სა ცა ვად სა ქარ თ ვე ლო ში" ფარ გ ლებ ში მო ამ ზა და. 

პი როვ ნე ბას აქ ცევს დამ ნა შა ვედ"  ნათ ქ ვა მია პე ტი
ცი ა ში. „ნარკოტიკების მომ ხ მა რე ბელ თა სა ქარ თ ვე
ლოს ქსე ლი" მო უ წო დებ და პარ ლა მენტს, გა ე ტა რე
ბი ნა სა კა ნონ მ დებ ლო რე ფორ მე ბი, რო მე ლიც ხელს 
შე უწყობ და ნარ კო ტი კე ბის მომ ხ მა რე ბელ თა მკურ
ნა ლო ბას და რე ა ბი ლი ტა ცი ას. 

 

ზედოზირებაზე

ცნობიერების

ამაღლების

საერთაშორისოდღე

31 აგ ვის ტოს ზე დო ზი რე ბა ზე ცნო ბი ე რე ბის ამაღ
ლე ბის სა ერ თა შო რი სო დღეს „ნარკოტიკების მომ
ხამ რე ბელ თა სა ქარ თ ვე ლოს ქსელ მა” და „ზიანის 
შემ ცი რე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსელ მა” ჩა ა ტა რეს სა ად
ვო კა ციო კამ პა ნია სა ხელ წო დე ბით  „გადავარჩინოთ 
სი ცოცხ ლე”. კამ პა ნია პა რა ლე ლუ რად მიმ დი ნა რე
ობ და სა ქარ თ ვე ლოს რვა ქა ლაქ ში  თბი ლის ში, რუს
თავ ში, გორ ში, ქუ თა ის ში, სამ ტ რე დი ა ში, ზუგ დიდ ში, 
ოზურ გეთ სა და ბა თუმ ში.  კამ პა ნი ის მხარ დამ ჭე რი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბი იყ ვ ნენ „მსოფლიო ექი მე ბი  საფ
რან გე თი”, ფონ დი „ღია სა ზო გა დო ე ბა  სა ქარ თ ვე
ლო” და „აივ/შიდსთან, ტუ ბერ კუ ლოზ თან და მა ლა
რი ას თან ბრძო ლის გლო ბა ლუ რი ფონ დი”.  

კამ პა ნი ის მი ზა ნი იყო ნარ კო ტი კე ბის მომ ხ მა
რე ბელ თა თე მის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა ზე დო
ზი რე ბის პრე ვენ ცი ა სა და მის მარ თ ვას თან და კავ
ში რე ბით; ასე ვე სა ხელ მ წი ფო სტრუქ ტუ რებ თან 
თა ნამ შ რომ ლო ბის გამ ყა რე ბა რო გორც ზე დო ზი რე
ბის, ისე ნარ კო პო ლი ტი კის სფე რო ში პო ზი ტი უ რი 

ნარკოტიკული

ზედოზირების

შემთხვევებზეექიმს

პოლიციისთვის

შეტყობინების

ვალდებულებამოეხსნა

ჯან დაც ვის მი ნის ტ რის 2014 წლის 11 აგ ვის ტოს 
Т0156/ნ ბრძა ნე ბით, რო მე ლიც ში ნა გან საქ მე თა, 
იუს ტი ცი ი სა და სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის სა მი ნის ტ რო
ებ თან ერ თობ ლი ვი შე თან ხ მე ბით მომ ზად და, სას
წ რა ფო სა მე დი ცი ნო სამ სა ხუ რე ბის მი ერ პო ლი ცი
ის თ ვის ცნო ბის გა და ცე მას აღარ ექ ვემ დე ბა რე ბა 
ნარ კო ტი კუ ლი ზე დო ზი რე ბის შემ თხ ვე ვე ბი. აღ ნიშ
ნულ სა კითხს და ვით სერ გე ენ კოს მი ერ სა ქარ თ
ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი 
დაც ვის მი ნის ტ რის 2000 წლის 5 დე კემ ბ რის ბრძა ნე
ბა ში შე ტა ნი ლი ცვლი ლე ბე ბი ით ვა ლის წი ნებს. კერ
ძოდ, ბრძა ნე ბას და ე მა ტა ახა ლი პუნ ქ ტი, რომ ლის 
თა ნახ მად პო ლი ცი ი სათ ვის ცნო ბის გა და ცე მას არ 
ექ ვემ დე ბა რე ბა ნარ კო ტი კუ ლი ზე დო ზი რე ბის მდგო
მა რე ო ბის შემ თხ ვე ვე ბი. 

ნარკოტიკების

მოხმარების

დეკრიმინალიზაციას

პარლამენტისიურიდიულმა

კომიტეტმა

მხარიარდაუჭირა

„ნარკოტიკების მომ ხ მა რე ბელ თა სა ქარ თ ვე ლოს 
ქსე ლის" მი ერ წარ დ გე ნილ პე ტი ცი ას, რო მე ლიც ნარ
კო ტი კუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბის მოხ მა რე ბის დეკ რი მი ნა
ლი ზა ცი ას ით ვა ლის წი ნებს, პარ ლა მენ ტის იური დი
ულ სა კითხ თა კო მი ტეტ მა მხა რი არ და უ ჭი რა. 

პე ტი ცი ა ში აღ ნიშ ნუ ლი იყო, რომ ქვე ყა ნა ში არ
სე ბუ ლი ნარ კო პო ლი ტი კა ორი ენ ტი რე ბუ ლია ნარ
კო ტი კე ბის მომ ხ მა რე ბელ თა დას ჯა ზე და არა  
დახ მა რე ბა სა და რე ა ბი ლი ტა ცი ა ზე. "დასჯაზე ორი
ენ ტი რე ბუ ლი ნარ კო პო ლი ტი კა იწ ვევს ზე დო ზი რე
ბით სიკ ვ დი ლი ა ნო ბის ზრდას, ნარ კო ტი კის მომ ხ
მა რებ ლებს არ თ მევს სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში 
სრულ ფა სო ვანი მო ნა წი ლე ო ბის შე საძ ლებ ლო ბას და 

ცვლი ლე ბე ბის მი საღ წე ვად. გა ი მარ თა სო ლი და რო
ბის აქ ცია „სიცოცხლის ხე ე ბი”, რომ ლის ფარ გ ლებ
შიც კამ პა ნი ის მო ნა წი ლე ებ მა ზე დო ზი რე ბით გარ
დაც ვ ლილ ადა მი ან თა ხსოვ ნის სა პა ტივ ცე მუ ლოდ 
ხე ე ბი დარ გეს. 

1 სექ ტემ ბერს ზე დო ზი რე ბა ზე ცნო ბი ე რე ბის 
ამაღ ლე ბის სა ერ თა შო რი სო დღის ფარ გ ლებ ში  გა ი
მარ თა მრგვა ლი მა გი და  „ზედოზირება: მიღ წე უ ლი 
შე დე გე ბი, გა მოწ ვე ვე ბი და სა მო მავ ლო გეგ მე ბი”. 
მრგვალ მა გი დას ეს წ რე ბოდ ნენ ნარ კო ტი კე ბის მომ
ხ მა რე ბელ თა თე მის წევ რე ბი, ად გი ლობ რი ვი და სა
ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი 
და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღე ბი პი რე ბი. 

ტრენინგი

ჟურნალისტებისადა

ბლოგერებისთვის

2014 წლის 30 სექ ტემ ბერს და 1 ოქ ტომ ბერს კაჭ
რეთ ში ევ რო კავ ში რის პრო ექ ტის  “მტკიცებულებებზე  
დამ ყა რე ბუ ლი ჩა რე ვა წა მალ და მო კი დე ბულ თა უფ
ლე ბე ბის და სა ცა ვად სა ქარ თ ვე ლო ში” ფარ გ ლებ ში 
გა ი მარ თა ტრე ნინ გი ჟურ ნა ლის ტე ბი სა და ბლო გე რე
ბის თ ვის. ტრე ნინ გ ზე გა ნი ხი ლეს ნარ კო ტი კუ ლი სა

შუ ა ლე ბე ბის არა სა მე დი ცი ნო მოხ მა რე ბის შე დე გად 
გა მოწ ვე უ ლი ზი ა ნის სა კითხე ბი და წა მალ და მო კი
დე ბულ თა უფ ლე ბე ბი;  ასე ვე ისა უბ რეს სტიგ მა სა და 
დის კ რი მი ნა ცი ა ზე და სა ზო გა დო ებ რი ვი ცნო ბი ე რე
ბის ამაღ ლე ბის აუცი ლებ ლო ბა ზე. 

მნიშვნელოვანიამბები

► 1 ◄
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ს
ა ქარ თ ვე ლოს შრო  მის, ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბი  სა 
და სო  ცი  ა  ლუ  რი დაც   ვის მი  ნის   ტ   რის 2014 
წლის 11 აგ   ვის   ტოს სპე  ცი  ა  ლუ  რი ბრძა  ნე 
ბით, ნარ   კო  ტი  კუ  ლი ზე  დო  ზი  რე  ბის შემ   თხ  

ვე  ვა  ში პა  ცი  ენ   ტის სამ   კურ   ნა  ლო ხარ   ჯებს სა  ხელ   მ  
წი  ფო გა  ი  ღებს. ასე  ვე, ნარ   კო  ტი  კუ  ლი ზე  დო  ზი  რე  ბის 
მდგო  მა  რე  ო  ბა აღარ და  ექ   ვემ   დე  ბა  რე  ბა პო  ლი  ცი  ის   თ  
ვის სა  ვალ   დე  ბუ  ლო შეტყო  ბი  ნე  ბას. 

სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში ნარ   კო  ტი  კე  ბით ზე  დო  ზი  რე  ბის 
ზუს   ტი სტა  ტის   ტი  კის წარ   მო  ე  ბა  ყო  ველ   თ   ვის პრობ  
ლე  მა  ტუ  რი იყო. აღ   რიცხ   ვი  ა  ნო  ბის ერ   თ   ერთ მნიშ  
ვ   ნე  ლო  ვან  ბა  რი  ე  რად სა  ხელ   დე  ბო  და არა  კე  თილ  
გან   წყო  ბი  ლი სა  მარ   თ   ლებ   რი  ვი გა  რე  მო, კერ   ძოდ  
„სასწრაფო დახ   მა  რე  ბის” სა  მე  დი  ცი  ნო ეკი  პა  ჟის 
ვალ   დე  ბუ  ლე  ბა პო  ლი  ცი  ის წი  ნა  შე, რო  მე  ლიც რე 
გუ  ლირ   დე  ბო  და 2006 წლის 24 ოქ   ტომ   ბ   რის ში  ნა  გან 
საქ   მე  თა მი  ნის   ტ   რი  სა და შრო  მის, ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბი  სა 
და სო  ცი  ა  ლუ  რი დაც   ვის მი  ნის   ტ   რე  ბის მი  ერ გა  მო  ცე 
მუ  ლი ერ   თობ   ლი  ვი ბრძა  ნე  ბით (#1244278/ნ), 2000 
წლის 5 დე  კემ   ბ   რის შრო  მის, ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბი  სა და 
სო  ცი  ა  ლუ  რი დაც   ვის მი  ნის   ტ   რის #239/ნ ბრძა  ნე  ბით 
და სხვა ზე  პი  რი ში  და  სა  უწყე  ბო ან უწყე  ბა  თა  შო  რი 
სი ინ   ს   ტ   რუქ   ცი  ით. აღ   ნიშ   ნუ  ლი რე  გუ  ლა  ცი  ე  ბი სა  მე 
დი  ცი  ნო სფე  როს თა  ნამ   შ   რომ   ლებს ავალ   დე  ბუ  ლებ   და 
შეტყო  ბი  ნე  ბის გაგ   ზავ   ნას პო  ლი  ცი  ა  ში „მოწამვლაზე 
სა  ეჭ   ვო შემ   თხ   ვე  ვის დროს,  რო  დე  საც პა  ცი  ენ   ტი იმ  
ყო  ფე  ბა უგო  ნო მდგო  მა  რე  ო  ბა  ში”.

2012 წლამ   დე არ   სე  ბუ  ლი პრაქ   ტი  კის თა  ნახ   მად, თუ 
„სასწრაფო დახ   მა  რე  ბის” ექი  მი აფიქ   სი  რებ   და დი  აგ  
ნო  ზად ნარ   კო  ტი  კულ კო  მას, ის ვალ   დე  ბუ  ლი იყო 
შეტყო  ბი  ნე  ბა გა  ეგ   ზავ   ნა „სასწრაფო დახ   მა  რე  ბის” 
სა  დის   პე  ჩე  როს   თ   ვის, რო  მე  ლიც ამ შეტყო  ბი  ნე  ბას 
პო  ლი  ცი  ას გა  და  უ  მი  სა  მარ   თებ   და. თუ შეტყო  ბი  ნე  ბის 
გაგ   ზავ   ნას ექი  მი თავს აარი  დებ   და, თა  ვად აღ   მოჩ   ნ  
დებ   და პო  ლი  ცი  ის და  ინ   ტე  რე  სე  ბის ობი  ექ   ტი.

სა  ქარ   თ   ვე  ლოს შრო  მის, ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბი  სა და სო 
ცი  ა  ლუ  რი დაც   ვის სა  მი  ნის   ტ   როს გან   ცხა  დე  ბით, 
ბო  ლო ორი წლის გან   მავ   ლო  ბა  ში ნარ   კო  ტი  კე  ბით 
ზე  დო  ზი  რე  ბი  სა და სა  მე  დი  ცი  ნო და  წე  სე  ბუ  ლე  ბა  ში 
მოხ   ვედ   რის გა  მო არა  ვინ დას   ჯი  ლა. თუმ   ცა, არა  ო  ფი 
ცი  ა  ლურ წყა  რო  ე  ბით რე  ა  ლო  ბა საკ   მა  ოდ მძი  მე იყო 
 „სასწრაფო დახ   მა  რე  ბის”, შე  სა  ბა  მი  სად, პო  ლი  ცი  ის 
გა  მო  ძა  ხე  ბის ში  შით, ზე  დო  ზი  რე  ბის თვით   მ   ხილ   ვე  ლე 
ბი თავს არი  დებ   დ   ნენ მედ   პერ   სო  ნა  ლის გა  მო  ძა  ხე  ბას, 
რად   გან სა  მარ   თ   ლებ   ლი  ვი დევ   ნის ში  ში ჰქონ   დათ. 

 ჯან   დაც   ვის მსოფ   ლიო ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ის მო  ნა  ცე 
მე  ბით, ზე  დო  ზი  რე  ბის ყო  ვე  ლი 100 შემ   თხ   ვე  ვი  დან 
50მდე შემ   თხ   ვე  ვა  ში და  ზა  რა  ლე  ბულს სპე  ცი  ა  ლუ  რი 
სა  მე  დი  ცი  ნო დახ   მა  რე  ბა უტარ   დე  ბა. 46 შემ   თხ   ვე  ვა  ში 
ზე  დო  ზი  რე  ბის პრობ   ლე  მის მქო  ნე ადა  მი  ანს დახ   მა 
რე  ბას ოჯა  ხის წევ   რე  ბი და მე  გობ   რე  ბი უწე  ვენ, 4 შემ  
თხ   ვე  ვა კი სიკ   ვ   დი  ლით მთავ   რ   დე  ბა. სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში, 
ისე  ვე, რო  გორც სხვა ქვეყ   ნებ   ში, ნარ   კო  ტი  კე  ბით 
გა  მოწ   ვე  უ  ლი ზე  დო  ზი  რე  ბა ნარ   კო  მომ   ხ   მა  რე  ბელ   თა 
სიკ   ვ   დი  ლი  ა  ნო  ბის მთა  ვარ მი  ზეზს წარ   მო  ად   გენს.

სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში ზე  დო  ზი  რე  ბით და  ღუ  პულ   თა სტა 
ტის   ტი  კას იუს   ტი  ცი  ის სა  მი  ნის   ტ   როს   თან არ   სე  ბუ  ლი 
სა  სა  მარ   თ   ლო ექ   ს   პერ   ტი  ზის ეროვ   ნუ  ლი ბი  უ  რო აწარ  
მო  ებ   და. 2008 წლი  დან 2011 წლამ   დე გარ   დაც   ვა  ლე  ბის 
54 შემ   თხ   ვე  ვა და  ფიქ   სირ   და. 2012 წელს  კი ნარ   კო  ტი 
კე  ბის ზე  დო  ზი  რე  ბის 16მდე შემ   თხ   ვე  ვა აღი  რიცხა.  

ნარ   კო  ტი  კე  ბის მი  ღე  ბის შე  დე  გე  ბის ჩა  მო  ნათ   ვალ  
ში  ფსი  ქი  კუ  რი ცვლი  ლე  ბე  ბი, ფი  ზი  კუ  რი ზი  ა  ნი, რო 
მელ   საც იწ   ვევს თა  ვად ნივ   თი  ე  რე  ბა, აბ   ს   ტი  ნენ   ცია და 
სხვ.  ცენ   ტ   რა  ლუ  რი ად   გი  ლი უკა  ვია ზე  დო  ზი  რე  ბის 
სა  შიშ   რო  ე  ბის სა  კითხს დო  ზის ხში  რი ზრდის მოთხოვ  
ნი  ლე  ბის მი  ზე  ზით. ზე  დო  ზი  რე  ბა ხდე   ბა მა  შინ, რო 
დე  საც ადა  მი  ა  ნი იმა  ზე მეტ ერთ ან კომ   ბი  ნი  რე  ბულ 
ნარ   კო  ტიკს მო  იხ   მარს, ვიდ   რე მის ორ   გა  ნიზმს შე  უძ  

ლია გა  და  ი  ტა  ნოს.  სხვა  დას   ხ   ვა ნარ   კო  ტი  კულ ნივ   თი 
ე  რე  ბას ზე  დო  ზი  რე  ბის გან   ს   ხ   ვა  ვე  ბუ  ლი მა  ხა  სი  ა  თე 
ბე  ლი აქვს. ზე  დო  ზი  რე  ბის რის   კი იქ   მ   ნე  ბა მა  ში  ნაც, 
რო  დე  საც ადა  მი  ა  ნი გარ   კ   ვე  უ  ლი პე  რი  ო  დი არ მო  იხ  
მარს ნარ   კო  ტიკს და მას   თან დაბ   რუ  ნე  ბის შემ   დეგ 
ჩვე  ულ დო  ზას იღებს. ორ   გა  ნიზ      მის ამ   ტა  ნო  ბა გარ  
კ   ვე  უ  ლი დო  ზე  ბის მი  მართ მა  ლე მცირ   დე  ბა. ამი  ტომ 
ძვე  ლი დო  ზით ნარ   კო  ტი  კებ   თან დაბ   რუ  ნე  ბა შე  იძ   ლე 
ბა ფა  ტა  ლუ  რად დას   რულ   დეს. 

ძა  ლი  ან სა  ში  შია ოპი  ო  ი  დე  ბის ტი  პის ნარ   კო  ტი  კე  ბის 
ზე  დო  ზი  რე  ბა, რო  დე  საც ადა  მი  ა  ნი კარ   გავს გონს, 
უნელ   დე  ბა სუნ   თ   ქ   ვა, უდუნ   დე  ბა სხე  უ  ლი, ფერ   მ   კ   რ  
თალ   დე  ბა, ულურ   ჯ   დე  ბა ტუ  ჩე  ბი, თი  თე  ბი, აქვს ღე 
ბი  ნე  ბა, შე  ნე  ლე  ბუ  ლი გუ  ლის   ცე  მა/   პულ   სი. ამ შემ  
თხ   ვე  ვა  ში ის სა  მე  დი  ცი  ნო პერ   სო  ნა  ლის სას   წ   რა  ფო 
ჩა  რე  ვას სა  ჭი  რო  ებს. ნარ   კო  ტი  კე  ბის ზე  დო  ზი  რე  ბა 
ხში  რად გა  მო  უც   დელ ნარ   კო  მომ   ხ   მა  რე  ბელ   თა ხვედ  
რი  ა. ოპი  ო  ი  დე  ბით ზე  დო  ზი  რე   ბის დროს, სა  სუნ   თ   ქი 
გზე   ბის გაწ   მენ   დის, ხე  ლოვ   ნუ  რი სუნ   თ   ქ   ვი  სა და გულ   
      ფილ      ტ   ვის არა  პირ   და  პი  რი 
მა  სა   ჟის გა  კე  თე  ბის შემ  
დეგ პა   ცი  ენტს ვე  ნა  ში ან 
კუნ   თ   ში უნ   და გა  უ  კეთ   დეს 
ნა  ლოქ   სო  ნის ინექ   ცი  ა. მი 
სი მოქ      მე  დე  ბა მაქ   სი  მუმ 
სა  ათ   ნა  ხე   ვარს გრძელ   დე 
ბა. ჯან   დაც   ვის მსოფ   ლიო 
ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ის მი  ხედ   ვით 
ნა  ლოქ   სონს ზე  დო  ზი  რე 
ბის მკურ   ნა  ლო  ბის დი  დი 
ხნის წარ   მა  ტე  ბუ  ლი კლი 
ნი  კუ  რი ის   ტო  რია აქვს. ნა 
ლოქ   სო  ნის ინექ   ცი  ი  დან 30 
წამ   ში ადეკ   ვა  ტუ  რი სუნ   თ  
ქ   ვა გა  ნახ   ლ   დე  ბა.

ოპი  ო  ი  დე  ბი, ბენ   ზო  დი  ა 
ზე  პა  მე  ბი და ალ   კო  ჰო  ლი 
ანე  ლე  ბენ ცენ   ტ   რა  ლუ 
რი ნერ   ვუ  ლი სის   ტე  მის 
ფუნ   ქ   ცი  ო  ნი  რე  ბას, გუ 
ლის   ცე   მას და სუნ   თ   ქ   ვას. 
დეპ   რე  სან   ტე  ბის ზე  დო 
ზი  რე  ბის ნიშ   ნე  ბი  ა: გა  იშ  
ვი  ა  თე  ბუ  ლი სუნ   თ   ქ   ვა ან 
მი  სი შეწყ   ვე  ტა, ხრო  ტი  ნი, 
და  ლურ   ჯე  ბუ  ლი ტუ  ჩე  ბი, 
დე  ზო  რი  ენ   ტა  ცია და გო 
ნე  ბის და  კარ   გ   ვა. ამ      ფე  ტა  მი  ნე  ბით ზე  დო  ზი  რე  ბას კი 
ახა  სი  ა  თებს მკერ   დის და თა  ვის ძლი  ე  რი  ტკი  ვი  ლი, 
სხე  უ  ლის მა  ღა  ლი ტემ   პე   რა  ტუ  რა, ჰა  ლუ  ცი  ნა  ცი  ე  ბი, 
გო  ნე  ბის და  კარ   გ   ვა.

ხში  რად ზე  დო  ზი  რე  ბის მი  ზე  ზი სხვა  დას   ხ   ვა ტი 
პის ნივ   თი  ე  რე  ბე  ბის „კოქტეილია”. ნარ   კო  ტი  კუ  ლი 
და ფსი  ქო  აქ   ტი  უ  რი სა  შუ  ა  ლე  ბე  ბის ურ   თი  ერ   თ   ქ   მე 
დე  ბამ შე  საძ   ლოა ორ   გა  ნიზ   მ   ზე ძლი  ე  რი ზე  მოქ   მე  დე 
ბა მო  ახ   დი  ნოს და მან დატ   ვირ   თ   ვას ვერ გა  უძ   ლოს. 
მა  გა  ლი  თად, აფ   თი  აქ   ში შე  ძე  ნი  ლი პრე  პა  რა  ტე  ბი  სა 
და სა  ყო  ფაცხოვ   რე  ბო ნივ   თი  ე  რე  ბე  ბის კოქ   ტე  ილ 
„ნიანგის” სის   ტე  მუ  რი მომ   ხ   მა  რე  ბე  ლი სი  ცოცხ   ლეს 
ორ წე  ლი  წად   ში ემ   შ   ვი  დო  ბე  ბა ან სა  მუ  და  მოდ ეჯაჭ   ვე 
ბა ინ   ვა  ლი  დის სა  ვარ   ძელს. სპე  ცი  ა  ლის   ტე  ბი „ნიანგს” 
თვით   მ   კ   ვ   ლელ   თა ნარ   კო  ტიკს უწო  დე  ბენ. მი  სი მოხ  
მა  რე  ბა, მას   ში შე  მა  ვა  ლი ქი  მი  უ  რი ნივ   თი  ე  რე  ბე  ბის გა 
მო, სწრაფ შე  დეგს იწ   ვევს. „ნიანგი” მორ   ფ   ზე 20ჯერ 
ტოქ   სი  კუ  რია და სხვა კუს   ტა  რულ ნარ   კო  ტი  კებ   თან 
შე  და  რე  ბით გა  ცი  ლე  ბით ად   რე იწ   ვევს და  მო  კი  დე  ბუ 
ლე  ბას. თრო  ბი  დან გა  მოს   ვ   ლის შემ   დეგ ნარ   კო  ტი  კე 
ბის მომ   ხ   მა  რე  ბე  ლი მტან   ჯ   ველ ტკი  ვილს გა  ნიც   დის 
და სა  ჭი  რო  ებს ხე  ლა  ხალ მა  ღალ დო  ზას, რაც ზრდის 

ზე  დო  ზი  რე  ბის რისკს.
2014 წლის 1 სექ   ტემ   ბ   რი  დან „წამლისა და ფარ   მა 

ცევ   ტუ  ლი საქ   მი  ა  ნო  ბის შე  სა  ხებ კა  ნონ   ში” შე  სუ  ლი 
ცვლი  ლე  ბის თა  ნახ   მად ბევ   რი ფარ   მა  ცევ   ტუ  ლი პრო 
დუქ   ტი რე  ცეპ   ტით გა  სა  ცემ   თა სი  ა  ში აღ   მოჩ   ნ   და, მათ 
შო  რის თრო  ბის გა  მომ   წ   ვე  ვი რამ   დე  ნი  მე და  სა  ხე  ლე 
ბის წა  მა  ლი, რო  მე  ლიც მა  ნამ   დე ურე  ცეპ   ტოდ იყი 
დე  ბო  და. ამის შემ   დეგ ე.წ. „სააფთიაქო ნარ   კო  მა  ნი 
ის” მას   შ   ტა  ბე  ბი დრო  ე  ბით შემ   ცირ   და. თუმ   ცა, სხვა 
ქვეყ   ნე  ბის გა  მოც   დი  ლე  ბამ უკ   ვე გვაჩ   ვე  ნა, რომ ნარ  
კო  ტი  კუ  ლი ნივ   თი  ე  რე  ბე  ბის შე  მად   გენ   ლო  ბა მუდ   მი 
ვად იც   ვ   ლე  ბა, რი  სი გა  კონ   ტ   რო  ლე  ბაც გარ   კ   ვე  უ  ლი 
ფარ   მა  ცევ   ტუ  ლი პრე  პა  რა  ტე  ბის შეზღუდ   ვით ვერ 
ხერ   ხ   დე  ბა. 

„წამლისა და ფარ   მა  ცევ   ტუ  ლი საქ   მი  ა  ნო  ბის შე  სა  ხებ 
კა  ნონ   ში” შე  სუ  ლი ცვლი  ლე  ბა ნა  ლოქ   სონ   საც შე  ე  ხო 
და ის რე  ცეპ   ტით გა  სა  ცე  მი წამ   ლე  ბის ჩა  მო  ნათ   ვალ   ში 
მოხ   ვ   და. ამ   ჟა  მად ნა  ლოქ   სო  ნი, რო  მე  ლიც ზე  დო  ზი  რე 
ბის თა  ვი  დან აცი  ლე  ბის სა  უ  კე  თე  სო პრე  პარ   ტად არის 

აღი  ა  რე  ბუ  ლი და ზი  ა  ნის შემ   ცი  რე 
ბის პროგ   რა  მე  ბის გა  ნუყ   რელ კომ  
პო  ნენტს წარ   მო  ად   გენს, აფ   თი  აქ   ში 
მხო  ლოდ ექი  მის მი  ერ გა  მო  წე  რი  ლი 
რე  ცეპ   ტით გა  ი  ცე  მა. 

რა  საკ   ვირ   ვე  ლი  ა,  სა  მე  დი  ცი  ნო პერ  
სო  ნა  ლის გა  რე  შე ნა  ლოქ   სო  ნის გა 
მო  ყე  ნე  ბა ბო  ლომ   დე უსაფ   რ   თხო არ 
არის, მაგ   რამ მე  ო  რე მხრივ, იქ, სა  დაც 
სა  უ  ბა  რია ადა  მი  ა  ნის სი  ცოცხ   ლის მყი 
სი  ერ გა  დარ   ჩე  ნა  ზე, ნა  ლოქ   სო  ნი უთუ 
ოდ მსჯე  ლო  ბის საგ   ნად უნ   და იქ   ცეს. 
მა  გა  ლი  თად, ზო  გი  ერთ ქვე  ყა  ნა  ში 
პა  ცი  ენ   ტე  ბის   თ   ვის   /   მა  თი ოჯა  ხის წევ  
რე  ბი  სათ   ვის წი  ნას   წარ გამ   ზა  დე  ბუ 
ლი ნა  ლოქ   სო  ნის შპრი  ცე  ბი რიგ   დე  ბა. 
ჯანდაცვის მსოფ   ლიო ორ   გა  ნი  ზა  ცია 
კი ნა  ლოქ   სო  ნის გა  მო  ყე  ნე  ბას, რო 
გორც „ოპიოიდური ზე  დო  ზი  რე  ბე  ბის 
პრე  ვენ   ცი  ის პო  ზი  ტი  უ  რი და ხელ   მის  
წავ   დომ მიდ   გო  მას” მო  იხ   სე  ნი  ებს.

ის, რომ ქვე  ყა  ნა  ში ზე  დო  ზი  რე  ბას  
თან და  კავ   ში  რე  ბუ  ლი პრობ   ლე  მე  ბი 
ჯერ კი  დევ არ   სე  ბობს, ეჭ   ვ   გა  რე  შე  ა. 
31 აგ   ვის   ტოს  ზე  დო  ზი  რე  ბა  ზე ცნო 
ბი  ე  რე  ბის ამაღ   ლე  ბის სა  ერ   თა  შო  რი  სო 
დღეს  სა  ქარ   თ   ვე  ლოს არა  სამ   თავ   რო 
ბო ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ებ   მა კი  დევ ერ   თხელ 

მო  უ  წო  დეს ხე  ლი  სუფ   ლე  ბას, შე  ემ   სუ  ბუ  ქე  ბი  ნა მკაც   რი 
ნარ   კო  პო  ლი  ტი  კა. 

ზე  დო  ზი  რე  ბა  ზე ცნო  ბი  ე  რე  ბის ამაღ   ლე  ბის სა  ერ  
თა  შო  რი  სო დღე სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში 2012 წლი  დან აღი 
ნიშ   ნე  ბა. წლე  ვან   დე  ლი ღო  ნის   ძი  ე  ბე  ბის ფარ   გ   ლებ  
ში ნარ   კო  ტი  კე  ბის მომ   ხ   მა  რე  ბელ   თა სა  ქარ   თ   ვე  ლოს 
ქსელ   მა და ზი  ა  ნის შემ   ცი  რე  ბის სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ქსელ  
მა ჩა  ა  ტა  რა სა  ად   ვო  კა  ციო კამ   პა  ნია „გადავარჩინოთ 
სი  ცოცხ   ლე”. მრგვა  ლ მა  გი  და  ზე  ნარ   კო  ტი  კე  ბის 
მომ   ხ   მა  რე  ბელ   თა სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ქსელ   მა წა  რად   გი 
ნა სა  ქარ   თ   ვე  ლოს შრო  მის, ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის და სო 
ცი  ა  ლუ  რი დაც   ვის მი  ნის   ტ   რი  სად   მი, სა  ქარ   თ   ვე  ლოს 
ში  ნა  გან საქ   მე  თა მი  ნის   ტ   რი  სად   მი და სა  ქარ   თ   ვე  ლოს 
იუს   ტი  ცი  ის მი  ნის   ტ   რი  სად   მი ნარ   კო  ტი  კე  ბის მომ   ხ   მა 
რე  ბელ   თა თე  მის მი  მარ   თ   ვა. მი  მარ   თ   ვა ეხე  ბო  და ნა 
ლოქ   სო  ნის შე  ტა  ნის სა  კითხს რე  ცეპ   ტით გა  სა  ცემ 
პრე  პა  რატ   თა სი  ა  ში. მი  მარ   თ   ვის ფარ   გ   ლებ   ში ნარ  
კო  ტი  კე  ბის მომ   ხ   მა  რე  ბელ   თა სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ქსელ   მა 
წარ   მო  ად   გი  ნა რე  კო  მენ   და  ცი  ე  ბი, რო  მელ   თა გა  ტა  რე 
ბაც აუცი  ლე  ბე  ლია ზე  დო  ზი  რე  ბის პრე  ვენ   ცი  ის და 
ზე  დო  ზი  რე  ბით გა  მოწ   ვე  უ  ლი სიკ   ვ   დი  ლი  ა  ნო  ბის შე 
სამ   ცი  რებ   ლად.

ზედოზირებაისევპრობლემადრჩება

საქართველოსშრო

მის,ჯანმრთელობისა

დასოციალურიდაცვის

მინისტრის2014წლის

11აგვისტოსსპეციალუ

რიბრძანებით,ნარკო

ტიკულიზედოზირების

შემთხვევაშიპაციენტის

სამკურნალოხარჯებს

სახელმწიფოგაიღებს.

ასევე,ნარკოტიკული

ზედოზირებისმდგომა

რეობააღარდაექვემ

დებარებაპოლიციის

თვისსავალდებულო

შეტყობინებას.

► 2 ◄



ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის საინფორმაციო ბიულეტენი

პოლიციისშესახებ

საქართველოსკანონი

მუხ ლი 18.3:
პო ლი ცი ე ლი ვალ დე ბუ ლი ა, თუ გა რეგ ნუ ლი ნიშ ნე ბით 

შე უძ ლე ბე ლია მი სი, რო გორც პო ლი ცი ე ლის, იდენ ტი
ფი ცი რე ბა, პირს წა რუდ გი ნოს თა ვი სი უფ ლე ბა მო სი ლე
ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი დო კუ მენ ტი, თუ კი ეს ხელს არ 
შე უშ ლის სა პო ლი ციო ფუნ ქ ცი ე ბის შეს რუ ლე ბას.

მუხ ლი 17.2(დ):
თუ არ სე ბობს საკ მა რი სი სა ფუძ ვე ლი ვა რა უ დის თ ვის, 

რომ პირ მა ნარ კო ტი კუ ლი ნივ თი ე რე ბა მო იხ მა რა, მას 
გა მოკ ვ ლე ვის მიზ ნით წა რად გენს სა ა მი სოდ უფ ლე ბა
მო სილ პირ თან.

მუხ ლი 2:
საკ მა რი სი სა ფუძ ვე ლი ვა რა უ დის თ ვის – ფაქ ტი ან / და 

ინ ფორ მა ცი ა, რო მე ლიც და აკ მა ყო ფი ლებ და ობი ექ ტურ 
დამ კ ვირ ვე ბელს გა რე მო ე ბა თა გათ ვა ლის წი ნე ბით დას
კ ვ ნის გა სა კე თებ ლად. 

საქართველოს

სისხლისსამართლის

საპროცესოკოდექსი

მუხ ლი 170. და კა ვე ბა
1. და კა ვე ბა არის თა ვი სუფ ლე ბის ხან მოკ ლე აღ კ ვე

თა. 
2. პი რი და კა ვე ბუ ლად ით ვ ლე ბა მი მოს ვ ლის თა ვი

სუფ ლე ბის შეზღუდ ვის მო მენ ტი დან. და კა ვე ბის მო მენ
ტი დან პი რი ით ვ ლე ბა ბრალ დე ბუ ლად.

მუხ ლი 174. და კა ვე ბის წე სი
1. თუ არ სე ბობს და კა ვე ბის სა ფუძ ვე ლი, დამ კა ვე ბე

ლი მო ხე ლე ვალ დე ბუ ლია და კა ვე ბულს გა სა გე ბი ფორ
მით შე ატყო ბი ნოს ეს, გა ნუ მარ ტოს, რა და ნა შა უ ლის 
ჩა დე ნა შია ის ბრალ დე ბუ ლი, და აც ნო ბოს, რომ მას 
აქვს უფ ლე ბა ად ვო კატ ზე, დუ მი ლი სა და კითხ ვებ ზე 
პა სუ ხის გა ცე მი სა გან თა ვის შე კა ვე ბის უფ ლე ბა, უფ
ლე ბა, არ და იბ რა ლოს და ნა შა უ ლი, და რომ ყვე ლა ფე
რი, რა საც იგი იტყ ვის, შე საძ ლე ბე ლია მის წი ნა აღ მ დეგ 
იქ ნეს გა მო ყე ნე ბუ ლი სა სა მარ თ ლო ში. და უშ ვე ბე ლი 
მტკი ცე ბუ ლე ბაა ის გან ცხა დე ბა, რო მე ლიც და კა ვე
ბულ მა ამ ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი გან მარ ტე ბის 
მი ღე ბამ დე გა ა კე თა. 2. დამ კა ვე ბელ მა მო ხე ლემ და კა
ვე ბუ ლი და უ ყოვ ნებ ლივ უნ და მი იყ ვა ნოს პო ლი ცი ის 
უახ ლო ეს და წე სე ბუ ლე ბა ში ან სხვა სა მარ თალ დამ ცავ 
ორ გა ნო ში.

მუხ ლი 196. ბრალ დე ბუ ლის 
პირ ვე ლი წარ დ გე ნა სა სა მარ თ ლო ში

1. და კა ვე ბი დან არა უგ ვი ა ნეს 48 სა ა თი სა პრო კუ რო
რი გა მო ძი ე ბის ად გი ლის მი ხედ ვით მა გის ტ რატ მო სა
მარ თ ლეს წა რუდ გენს შუ ამ დ გომ ლო ბას აღ კ ვე თის ღო
ნის ძი ე ბის გა მო ყე ნე ბის შე სა ხებ.

3. თუ ამ მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი შუ ამ დ გომ ლო
ბა და კა ვე ბი დან 48 სა ათ ში არ წა რედ გი ნე ბა მა გის ტ რატ 
მო სა მარ თ ლეს, და კა ვე ბუ ლი და უ ყოვ ნებ ლივ უნ და გა
თა ვი სუფ ლ დეს.

საქართველოს

კონსტიტუცია

მუხ ლი 18
1. ადა მი ა ნის თა ვი სუფ ლე ბა ხელ შე უ ვა ლი ა.
2. თა ვი სუფ ლე ბის აღ კ ვე თა ან პი რა დი თა ვი სუფ ლე

ბის სხვაგ ვა რი შეზღუდ ვა და უშ ვე ბე ლია სა სა მარ თ ლოს 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის გა რე შე.

3. ადა მი ა ნის და კა ვე ბა და საშ ვე ბია კა ნო ნით გან
საზღ ვ რულ შემ თხ ვე ვა ში სა გან გე ბოდ უფ ლე ბა მო
სი ლი პი რის მი ერ. და კა ვე ბუ ლი თუ სხვაგ ვა რად თა
ვი სუფ ლე ბა შეზღუ დუ ლი პი რი უნ და წა რედ გი ნოს 
სა სა მარ თ ლოს გან ს ჯა დო ბის მი ხედ ვით არა უგ ვი
ა ნეს 48 სა ა თი სა. თუ მომ დევ ნო 24 სა ა თის გან მავ
ლო ბა ში სა სა მარ თ ლო არ მი ი ღებს გა დაწყ ვე ტი ლე
ბას და პა ტიმ რე ბის ან თა ვი სუფ ლე ბის სხვაგ ვა რი 
შეზღუდ ვის შე სა ხებ, პი რი და უ ყო ნებ ლივ უნ და გან
თა ვი სუფ ლ დეს. 

4. ამო ღე ბუ ლია (27.12.2006 N4137).
5. და კა ვე ბულ ან და პა ტიმ რე ბულ პირს და კა ვე ბის ან 

და პა ტიმ რე ბის თა ნა ვე უნ და გა ნე მარ ტოს მი სი უფ ლე
ბე ბი და თა ვი სუფ ლე ბის შეზღუდ ვის სა ფუძ ვე ლი. მას 
და კა ვე ბის ან და პა ტიმ რე ბის თა ნა ვე შე უძ ლია მო ითხო
ვოს დამ ც ვე ლის დახ მა რე ბა, რაც უნ და დაკ მა ყო ფილ
დეს.

6. ბრალ დე ბუ ლის წი ნას წა რი პა ტიმ რო ბის ვა და არ 
უნ და აღე მა ტე ბო დეს 9 თვეს. (15.10.2010. N3710 ამოქ
მედ დეს 2011 წლის 1 იან ვ რი დან).

7. ამ მუხ ლის მოთხოვ ნა თა დარ ღ ვე ვა ის ჯე ბა კა ნო
ნით, უკა ნო ნოდ და კა ვე ბულ ან და პა ტიმ რე ბულ პირს 
აქვს კომ პენ სა ცი ის მი ღე ბის უფ ლე ბა. 

მუხ ლი 42 
1. ყო ველ ადა მი ანს უფ ლე ბა აქვს თა ვის უფ ლე ბა თა 

და თა ვი სუფ ლე ბა თა და სა ცა ვად მი მარ თოს სა სა მარ თ
ლოს.

2. ყო ვე ლი პი რი უნ და გან სა ჯოს მხო ლოდ იმ სა სა მარ
თ ლომ, რომ ლის იურის დიქ ცი ა საც ექ ვემ დე ბა რე ბა მი სი 
საქ მე. 

3. დაც ვის უფ ლე ბა გა რან ტი რე ბუ ლი ა.
4. არა ვის არ შე იძ ლე ბა გან მე ო რე ბით და ე დოს მსჯავ

რი ერ თი და იმა ვე და ნა შა უ ლი სათ ვის.
5. არა ვინ არ აგებს პა სუხს იქ ქმე დე ბი სათ ვის, რო მე

ლიც მი სი ჩა დე ნის დროს სა მარ თალ დარ ღ ვე ვად არ ით
ვ ლე ბო და. კა ნონს, თუ ის არ ამ სუ ბუ ქებს ან არ აუქ მებს 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბას, უკუ ძა ლა არ აქვს.

6. ბრალ დე ბულს უფ ლე ბა აქვს მო ითხო ვოს თა ვი სი 
მოწ მე ე ბის ისეთ სა ვე პი რო ბებ ში გა მო ძა ხე ბა და და
კითხ ვა, რო გო რიც აქვთ ბრალ დე ბუ ლის მოწ მე ებს.

7. კა ნო ნის დარ ღ ვე ვით მო პო ვე ბულ მტკი ცე ბუ ლე ბას 
იური დი უ ლი ძა ლა არ აქკვს.

8. არა ვინ არ არის ვალ დე ბუ ლი მის ცეს თა ვი სი ან იმ 
ახ ლო ბელ თა სა წი ნა აღ მ დე გო ჩვე ნე ბა, რო მელ თა წრეც 
გა ნი საზღ ვ რე ბა კა ნო ნით.

9. ყვე ლა სათ ვის გა რან ტი რე ბუ ლია სა ხელ მ წი ფო, ავ
ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კე ბის და თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 
ორ გა ნო თა და მო სამ სა ხუ რე თა გან უკა ნო ნოდ მი ყე ნე
ბუ ლი ზა რა ლის სა სა მარ თ ლო წე სით სრუ ლი ანაზღა
უ რე ბა შე სა ბა მი სად სა ხელ მ წი ფო, ავ ტო ნო მი უ რი რეს
პუბ ლი კის და ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 
სახ ს რე ბი დან. (15.10.2010. N3710 ამოქ მედ დეს 2011 
წლის 1 იან ვ რი დან).

თ
უ ქუ ჩა ში პო ლი ცი ე ლი გა ჩე
რებთ, მოს თხო ვეთ მას წარ
მო გიდ გი ნოთ უფ ლე ბა მო სი
ლე ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი 

დო კუ მენ ტი. 
 იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ  მო ითხო ვეს 

თქვე ნი პო ლი ცი ის გან ყო ფი ლე ბა ში გა
დაყ ვა ნა, და ე მორ ჩი ლეთ. თუ გთხო ვენ 
სა ბუ თის წარ დ გე ნას, წა რად გი ნეთ. წი
ნა აღ მ დეგ შეთხ ვე ვა ში თქვე ნი მოქ მე დე
ბე ბი შე იძ ლე ბა  აღ ქი ვან,  რო გორც პო
ლი ცი ი სად მი და უ მორ ჩი ლებ ლო ბა  და 
თქვე ნი და კა ვე ბა შე საძ ლე ბე ლი გახ დე ბა 
15 დღემ დე  ვა დით.

თუ  პო ლი ცი ე ლი გა დაწყ ვეტს თქვენს 
გაჩხ რე კას, შე ახ სე ნეთ მას, რომ ჩხრე კა 
ნე ბა დარ თუ ლია მხო ლოდ ორი  მოწ მის 
თან დას წ რე ბით და აუცი ლებ ლია ოქ მის  
შედ გე ნა. 

იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ პო ლი ცი ე ლი 
კა ცი და იწყებს ქა ლის ჩხრე კას, იცო
დეთ, რომ კა ნო ნის მი ხედ ვით  ჩხრე კა 
და პი რა დი დათ ვა ლი ე რე ბა უნ და გა ნა
ხორ ცი ე ლოს მხო ლოდ იმ სქე სის წარ
მო მად გე ნელ მა, რომ ლის წარ მო მად გე
ნე ლიც მო ქა ლა ქე ა.

აუცი ლებ ლად მო ა წე რეთ ხე ლი და
კითხ ვის ოქმს, ხელ მო წე რა მხო ლოდ 
ადას ტუ რებს იმას, რომ იცით, რა ში გა
და ნა შა უ ლე ბენ. თუ რა მე ში არ ეთან ხ
მე ბით, და წე რეთ ამის შე სა ხებ.

იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ ოქ მ ში მი თი თე
ბუ ლი იქ ნე ბა, რომ თქვენ იმ ყო ფე ბო
დით ალ კო ჰო ლუ რი ან ნარ კო ტი კუ ლი 
ნივ თი ე რე ბის ზე მოქ მე დე ბის ქვეშ, კა
ნო ნის შე სა ბა მი სად გა მაბ რუ ე ბე ლი 
ნივ თი ე რე ბის ზე მოქ მე დე ბის ქვეშ ყოფ
ნა უნ და და ა ფიქ სი როს ექიმ მა. თუ სა
მე დი ცი ნო დას კ ვ ნა არ არის, მა შინ ად
ვო კა ტი შეძ ლებს ასე თი ბრალ დე ბის 
გა სა ჩივ რებას.

თუ პო ლი ცი ელს გაყ ვე ბით ნარ კო
ლო გი ურ ში, ან იძუ ლე ბით მი გიყ ვა ნენ 
იქ, თქვენ უფ ლე ბა გაქვთ სა მე დი ცი ნო 
პერ სო ნალ თან უარი გა ნაცხა დოთ ანა
ლი ზის ჩა ბა რე ბა ზე. არა ვის აქვს უფ
ლე ბა ძა ლით ან იძუ ლე ბით ააღე ბი ნოს 
ვინ მეს რა ი მე სა ხის ანა ლი ზი ამ პი რის 
წი ნა აღ მ დე გო ბის შემ თხ ვე ვა ში. თქვენ 
გაქვთ უფ ლე ბა არ ჩა ა ბა როთ ბი ო ლო
გი უ რი მა სა ლა, სა მარ თ ლებ რი ვად და 
ფი ზი კუ რად შე უძ ლე ბე ლია ამ მხრივ 
თქვე ნი იძუ ლე ბა. 

და კა ვე ბის პე რი ოდ ში უმ ჯო ბე სი იქ
ნე ბა თუ გა მო ი ყე ნებთ ე.წ დუ მი ლის 
უფ ლე ბას და პა სუხს არ გას ცემთ პო
ლი ცი ე ლებს დას მულ შე კითხ ვა ზე. ეს 
საქ ცი ე ლი შე გიძ ლი ათ ახ ს ნათ იმით, 
რომ თქვენ არ გაქვთ ვალ დე ბუ ლე ბა 
მის ცეთ ჩვე ნე ბა სა კუ თა რი თა ვის წი
ნა აღ მ დეგ ან უბ რა ლოდ შე გიძ ლი ათ 
თქვათ, რომ სარ გებ ლობთ დუ მი ლის 
უფ ლე ბით.

როგორმოვიქცეთ
დაკავებისდროს?

პრაქტიკულირჩევები

რჩევებიეფუძნება
შემდეგნორმებს: 

► 3 ◄



ვე ლი ფე ხის ნა ბიჯ ზე ირ ღ ვე ვა წა მალ და მო კი დე ბუ ლის 
უფ ლე ბე ბი, რო გორც სა ზო გა დო ე ბის, ასე ვე სა მარ თალ
დამ ცა ვე ბის მხრი დან. პო ლი ცი ას იმ დენ ჯერ და ვუ კა
ვე ბი ვარ, რომ ზუს ტი რიცხ ვის მი თი თე ბაც კი მი ჭირს. 
თუმ ცა, ამ და კა ვე ბებს შო რის იყო გან სა კუთ რე ბუ ლი 
შემ თხ ვე ვე ბიც, რო მე ლიც ვთვლი, რომ არ ცერთ ნორ მა
ლურ ქვე ყა ნა ში არ უნ და ხდე ბო დეს. პირ ვე ლად პო ლი ცი
ამ და მა კა ვა ჩა მოს ვ ლი დან რამ დე ნი მე კვი რა ში. ფსი ქოტ
რო პულ აფ თი აქ ში შე ვი ძი ნე ორი ფირ ფი ტა კო დე სა ნი, 
რო მე ლიც კო დე ინს შე ი ცავს. სა ღა მო იყო, ვერ შე ვამ ჩ ნიე 
იქ ვე მდგა რი პო ლი ცი ის მან ქა ნა. გა მო ვე დი თუ არა, და მა
კა ვეს „გონივრული ეჭ ვის” სა ფუძ ველ ზე და გა და მიყ ვა ნეს 
ნარ კო ლო გი ურ და წე სე ბუ ლე ბა ში, ტეს ტის ჩა ბა რე ბა ზე 
უარი გან ვაცხა დე  და ამ დროს, რო გორც მო გეხ სე ნე ბათ, 
იწე რე ბა ექ ს პერ ტი ზის დას კ ვ ნა, რომ იმ ყო ფე ბი ნარ კო
ტი კე ბის ზე მოქ მე დე ბის ქვეშ. ამ დას კ ვ ნის გა ზი ა რე ბა 
უპი რო ბოდ ხდე ბა მო სა მარ თ ლის მი ერ, სა სა მარ თ ლომ 
და მა კის რა 500 ლა რი ა ნი ჯა რი მა. 

მან ქა ნის გა ყიდ ვა და ვა პი რე და გან ცხა დე ბაც გა ვა კე
თე გა ზეთ ში, მი რე კავ დ ნენ პო ტენ ცი უ რი მყიდ ვე ლე ბი. 
ერ თ ერ თი მო რი გი და რეკ ვის დროს, მყიდ ველ მა მთხო ვა 
ვა კე ში, მრგვალ ბაღ თან შეხ ვედ რა, სა დაც ნა ხავ და ჩემს 
მან ქა ნას. ვა კე ში წა ვე დი ორ მე გო ბარ თან  ერ თად, უნ და 
ვა ღი ა რო, რომ კო დე სა ნის პა რა ლე ლუ რად იმ პე რი ოდ ში 
ასე ვე ვი ღებ დი ე.წ. „ნიანგს” და მი სი დამ ზა დე ბის თ ვის  
სა ჭი რო მა სა ლე ბი სა ბარ გულ ში მე დო. მის ვ ლის თა ნა ვე 
გვაჩ ვე ნეს სა ბუ თი, რომ იყ ვ ნენ სო დის თა ნამ შ რომ ლე ბი 
და და მა კა ვეს. ერთ თვე ში გა ი მარ თა სა სა მარ თ ლო და და
მე კის რა 2000 ლა რი ა ნი ჯა რი მა და ასე ვე ორ წ ლი ა ნი პი
რო ბი თი.

შემ დე გი მო რი გი და კა ვე ბა ისევ აფ თი აქს უკავ შირ დე
ბა, გა მოს ვ ლის თა ნა ვე პო ლი ცი ე ლე ბი შე ვამ ჩ ნი ე, გა ვი ქე
ცი, გა მო მე კიდ ნენ, იყო იარა ღის გა მო ყე ნე ბის მუ ქა რაც. 
წა ვი ქე ცი და და მა კა ვეს, პო ლი ცი ე ლის გან საკ მა ოდ მომ
ხ ვ და და თვალ ზე ლურ ჯი ლა ქა კარ გად მეტყო ბო და, 
თუმ ცა, ამის თ ვის პო ლი ცი ის გან ყო ფი ლე ბა ში არა ვის 
ყუ რადღე ბა არ მი უქ ცე ვი ა. გა ი მარ თა სა სა მარ თ ლო და 
ისევ და მე კის რა 2000 ლა რი ა ნი ჯა რი მა, სამ წ ლი ა ნი პი
რო ბი თი სას ჯე ლი და მარ თ ვის უფ ლე ბა 2 წლით ჩა მო
მერ თ ვა.  მა ლე სა ქარ თ ვე ლო ში არ ჩევ ნე ბი ჩა ტარ და, 
მთავ რო ბა შე იც ვა ლა და პი რო ბი თი სას ჯე ლი მო მეხ ს ნა. 
თუმ ცა, მთავ რო ბის ცვლი ლე ბამ ჩემ თ ვის არა ფე რი შეც
ვა ლა. ჩე მი დევ ნა გაგ რ ძელ და. მე გობ რებ თან ერ თად 
თურ ქეთ ში გა და ვე დი ნარ კო ტი კის მოხ მა რე ბის მიზ ნით. 
თურ ქე თი სა ქარ თ ვე ლოს საზღ ვ რის გა დაკ ვე თი სას დაგ
ვა კა ვეს. სო დის თა ნამ შ რომ ლე ბი უხე შად გვექ ცე ოდ ნენ, 

გი ნე ბას, მუ ქა რას ჰქონ და ად გი ლი. ხელ ვა ჩა უ რის სამ
მარ თ ვე ლო ში ზე წო ლი სა და მუ ქა რის ქვეშ ხე ლი მო ვა წე
რე რა ღაც დო კუ მენ ტებს, ნარ კო ტი კე ბის ზე მოქ მე დე ბის 
ქვეშ ვი ყა ვი და თა ვად არ ვი ცო დი, ხელს რას ვა წერ დი. 
შემ დეგ აღ მოჩ ნ და რომ ხე ლი მო მი წე რია ზონ დის ჩაყ
ლაპ ვის პრო ცე დუ რა ზე, რაც იძუ ლე ბის წე სით ჩა მი ტა
რეს, ასე დამ ცი რე ბუ ლად თა ვი არას დ როს მიგ რ ძ ვ ნი ა.  
ორ თვე ში გა ი მარ თა სა სა მარ თ ლო და და მე კის რა 500 
ლა რი ა ნი ჯა რი მა.    

2014 წლის 20 ივ ნისს რუს თა ვე ლის პროს პექ ტ ზე ვი
ყა ვი და პე ტი ცი ის თ ვის ხელ მო წე რებს ვაგ რო ვებ დი. ერ
თ ერ თ მა ნაც ნობ მა პო ლი ცი ელ მა, რო მელ მაც ად რე და
მა კა ვა, მიც ნო და მო ვი და. ისევ და მა კა ვეს „გონივრული 
ეჭ ვის” სა ფუძ ველ ზე და გა და მიყ ვა ნეს ჯერ პო ლი ცი ის 
გან ყო ფი ლე ბა ში, შემ დეგ ნარ კო ლო გი ურ და წე სე ბუ ლე
ბა ში, მო ვა ხერ ხე და და ვუ რე კე „ნარკოტიკების მომ ხ მა
რე ბელ თა სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის" გამ გე ო ბის თავ მ ჯ დო
მა რეს, კო კა ლა ბარ ტყა ვას, მე ამ ქსე ლის წევ რი ვარ და 
აქ ტი ურ მო ნა წი ლე ო ბას ვი ღებ სხვა დას ხ ვა ღო ნის ძი ე
ბე ბის და გეგ მ ვი სა და გა მარ თ ვის პრო ცეს ში. პო ლი ცი ამ 
მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნი ჩა მო მარ თ ვა, რი სი უფ ლე ბაც არ 
ჰქონ და. ქსე ლის წევ რებ მა საპ რო ტეს ტო აქ ცია გა მარ
თეს ჯერ პო ლი ცი ის გან ყო ფი ლე ბას თან, შემ დეგ ნარ
კო ლო გი ურ სამ სა ხურ თან. საქ მე ში ად ვო კა ტი ჩა ერ თო, 
მან გა ნუ მარ ტა ნარ კო ლო გო ურ სამ სა ხურს, რომ ჩე მი 
და კა ვე ბა იყო სრუ ლი ად უსა ფუძ ვ ლო, უკა ნო ნო და მათ 
არ ჰქონ დათ ტეს ტის ჩა ტა რე ბის უფ ლე ბა. ამ ჩა რე ვამ 
შე დე გად გა მო ი ღო ის, რომ მგო ნი პირ ვე ლად სა ქარ თ ვე
ლო ში და ფიქ სირ და ფაქ ტი, რო დე საც ნარ კო ლო გი ურ მა 
სამ სა ხურ მა უარი გა ნუცხა და პო ლი ცი ას ჩა ე ტა რე ბი ნა 
აღ ნიშ ნუ ლი გა მოკ ვ ლე ვა.

ნარ კო მომ ხ მა რებ ლე ბი სა და ნარ კო პო ლი ტი კი სად მი 
და მო კი დე ბუ ლე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში წლე ბის მან ძილ ზე არ 
იც ვ ლე ბა. ამ სფე როს თან უამ რა ვი პრობ ლე მაა და კავ ში
რე ბუ ლი. პირ ველ რიგ ში, ნარ კო კა ნონ მ დებ ლო ბა საკ მა ოდ 
ბუნ დო ვა ნი ა, არ არის მკაც რი გა მიჯ ვ ნა მომ ხ მა რე ბელ
სა და რე ა ლი ზა ტორს შო რის. ასე ვე არ არის საკ მა რი სი 
სამ კურ ნა ლო პროგ რა მე ბი, პო ლი ცი ის მხრი დან მუდ მივ 
დევ ნა სა და ზე წო ლას აქვს ად გი ლი. „ნარკოტიკების მომ
ხ მა რე ბელ თა სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლი" დი დი ხა ნი არ არის 
რაც შე იქ მ ნა, თუმ ცა დი დი მიზ ნე ბი და ამო ცა ნე ბი აქვს, 
მე მი სი აქ ტი უ რი წევ რი ვარ, ვცდი ლობთ ერ თი ა ნი ძა ლის
ხ მე ვით სა სურ ველ შე დეგს მი ვაღ წი ოთ და გა ვა გე ბი ნოთ 
სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბას, რომ წა მალ და მო კი დე ბუ ლი 
არ არის დამ ნა შა ვე  და მას მკურ ნა ლო ბა და რე ა ბი ლი ტა
ცია ესა ჭი რო ე ბა.

ჩ
ე მი შე ხე ბა ნარ კო ტიკ თან და იწყო სკო ლის ასაკ
ში. ეს იყო მა რი ხუ ა ნა. 13 წლის ასაკ ში გავ სინ ჯე 
პირ ვე ლად და მო ვიხ მარ დი მე ტის მე ტად ხში რად. 
სტუ დენ ტო ბის პე რი ოდ ში სულ სამ ჯერ მო ვიხ მა

რე სუ ბო ტექ სი ინ ტ რა ვე ნუ რად. მა ლე გერ მა ნი ა ში წა ვე
დი სას წავ ლებ ლად. გერ მა ნი ა ში ნარ კო ტი კი გა ცი ლე ბით 
იაფი ღირ და და უფ რო ხელ მი საწ ვ დო მი იყო.  იქ პირ ვე
ლად გავ სინ ჯე ჰე რო ი ნი  და ვიგ რ ძე ნი, რომ რა ღაც ახა ლი 
აღ მო ვა ჩი ნე, და საწყის ში ეს იყო და უ ვიწყა რი შეგ რ ძ ნე ბა. 
და ახ ლო ე ბით ოთხი წე ლი დავ ყა ვი გერ მა ნი ა ში და ნარ კო
ტი კის მოხ მა რე ბა არ შე მიწყ ვე ტი ა. სწავ ლას თან ერ თად 
მუ შა ო ბაც და ვიწყე, საკ მა ოდ პერ ს პექ ტი უ ლი სა მუ შაო 
იყო. თავ და პირ ვე ლად ნარ კო ტი კი ხელს არ მიშ ლი და აქ
ტი ურ ცხოვ რე ბა ში, მაგ რამ ნელ  ნე ლა ყვე ლა ფე რი შე იც
ვა ლა. მა ლე ვიგ რ ძე ნი უხა სი ა თო ბა, სრუ ლი ად დაც ლი ლი 
ვი ყა ვი ენერ გი ის გან, დაღ ლი ლი და ფი ზი კუ რად დან გ რე
უ ლი მივ დი ო დი სამ სა ხურ ში.  საკ მა რი სი იყო ჰე რო ი ნის 
მი ღე ბა და ერთ წუთ ში ხდე ბო და გარ და სახ ვა. მივ ხ ვ დი, 
რომ ჩე მი საქ მე კარ გად არ იყო. სამ სა ხუ რი დან წა მო ვე
დი, ვი ნა ი დან უკ ვე არა და ექ ვა ტუ რი გავ ხ დი, მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ მა ლე და წი ნა უ რე ბას და ხელ ფა სის მო მა ტე ბას 
ვე ლო დე ბო დი. ორი წლის შემ დეგ,  2009 წელს, ჩა მო ვე დი 
სა ქარ თ ვე ლო ში, გა მოფ რე ნის წინ აერო პორ ტ ში მი ვი ღე ბო
ლო დო ზა და მა ში ნაც მე გო ნა, რომ ეს უკა ნას კ ნე ლი შე ხე
ბა იქ ნე ბო და ნარ კო ტიკ თან და გერ მა ნი ა ში დავ ტო ვებ დი 
ნარ კო ტი კებ თან და ა კავ ში რე ბულ ჩემს ის ტო რი ას. 

ამ პე რი ო დის თ ვის სა ქარ თ ვე ლო ში ჰე რო ი ნის, კო კა ი ნის 
და სხვა მსგავ სი ნარ კო ტი კე ბის შოვ ნა პრაქ ტი კუ ლად შე
უძ ლე ბე ლი იყო. სუ ბო ტექ სი ძა ლი ან ძვი რი ღირ და. ჩე მი 
და ნა ზო გი ნარ კო ტი კებს ხმარ დე ბო და. ბო ლოს მან ქა
ნა გავ ყი დე, ავი ღე ბი ლე თი და გა დავ წყ ვი ტე გერ მა ნი ა ში 
დაბ რუ ნე ბა. ჯერ მინ ს კ ში ჩავ ფ რინ დი, შემ დეგ რო გორც 
არა ლე გა ლი გა და ვე დი ლიტ ვა ში, ვილ ნი უს ში პო ლი ცი ამ 
და მა კა ვა და ცი ხე ში ვი ჯე ქი ერ თი თვის გან მავ ლო ბა ში. 
ვილ ნი უ სის ცი ხე ში სხვა ქარ თ ვე ლებ თან ერ თად აღ მო
ვა ჩი ნე თეთ რი ჰე რო ი ნი. ცი ხი დან გა მოს ვ ლის შემ დეგ გა
და ვე დი პო ლო ნეთ ში, შემ დეგ ჩე ხეთ ში, იქ ისევ და მა კა ვა 
პო ლი ცი ამ  და ცი ხე ში 1,5 თვე ვი ყა ვი. ამ პე რი ო დის გან
მავ ლო ბა ში ნარ კო ტი კი არ მო მიხ მა რია და პროგ რა მა შიც 
არ ვი ყა ვი ჩარ თუ ლი. რო გორც იქ ნა გერ მა ნი ა ში ჩა ვაღ წიე 
და იქ რო გორც არა ლე გა ლი ვცხოვ რობ დი. ჰე რო ი ნის გარ
და, და ვიწყე კო კა ი ნის მოხ მა რე ბაც, უფ რო სწო რად კო კა
ი ნი სა და ჰე რო ი ნის ნა რევს მო ვიხ მარ დი, ე.წ. „კოქტეილს”. 
ორი წლის შემ დეგ 2011 წელს ჩა მო ვე დი სა ქარ თ ვე ლო ში.  

სამ შობ ლო ში დაბ რუ ნე ბის დღი დან და იწყო ჩე მი პრობ
ლე მე ბი, ვი ნა ი დან პო ლი ცია მდევ ნი და. ამ ქვე ყა ნა ში ყო

დოკუმენტი მომზადებულია ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. ამ დოკუმენტის შინაარსზე სრულად 
პასუხისმგებელია „ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი” და არც ერთ ვითარებაში არ შეიძლება ჩაითვალოს 
ევროკავშირის პოზიციის გამომხატველად. 
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