
მესამე ყოველკვარტალური ანგარიში  

საქართველოში ახალ ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებთან  

დაკავშირებით არსებულ ვითარებაზე 

(15 ნოემბერი, 2014 - 28 თებერვალი, 2015) 

  

 

1. ყოველკვარტალური ანგარიშის მომზადება 

 

„ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის 

პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი და „ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების 

გავრცელების აღკვეთის ხელშეწყობის სახელმწიფო კომისიის დებულების“ 

(დამტკიცებულია საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის, საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრისა და საქართველოს ფინანსთა 

მინისტრის 2014 წლის 13 მაისის №344/№01-30/ნ/№147 ერთობლივი ბრძანებით) მე-3 

მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი ითვალისწინებს ახალი ფსიქოაქტიური 

ნივთიერებების გავრცელების აღკვეთის ხელშეწყობის სახელმწიფო კომისიის 

ვალდებულებას, გამოაქვეყნოს ყოველკვარტალური ანგარიში საქართველოში ახალ 

ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებთან დაკავშირებით არსებულ ვითარებაზე. 

მესამე ყოველკვარტალური ანგარიში ფარავს პერიოდს 2014 წლის 15 ნოემბრიდან 

(სახელმწიფო კომისიის მეექვსე შეხვედრა ჩატარდა 2014 წლის 14 ნოემბერს) 2015 წლის 

თებერვლის ბოლომდე (28/02/2015). 

 

2. სახელმწიფო კომისიის საქმიანობა 

 

„ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6-მე-7 

მუხლები და „ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების გავრცელების აღკვეთის 

ხელშეწყობის სახელმწიფო კომისიის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების 

შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის, საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრისა და საქართველოს ფინანსთა 

მინისტრის 2014 წლის 13 მაისის №344/№01-30/ნ/№147 ერთობლივი ბრძანება 

(შემდეგში - ერთობლივი ბრძანება) ითვალისწინებს ახალი ფსიქოაქტიური 



ნივთიერებების გავრცელების აღკვეთის ხელშეწყობის სახელმწიფო კომისიის 

(შემდეგში - სახელმწიფო კომისია) შექმნის, შემადგენლობისა და საქმიანობის წესს.  

სახელმწიფო კომისიის შემადგენლობაში შედიან საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროსა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლები. აგრეთვე, 

ერთობლივი ბრძანების პირველი მუხლით განსაზღვრული კომისიის წევრთა გარდა, 

სახელმწიფო კომისიის შეხვედრებს, საჭიროებიდან გამომდინარე და კომისიის 

თავმჯდომარის მოწვევით, ესწრებიან შესაბამისი სპეციალისტები. 

„ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების გავრცელების აღკვეთის ხელშეწყობის 

სახელმწიფო კომისიის დებულების“ მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, 

სახელმწიფო კომისია იკრიბება სისტემატურად, მაგრამ არანაკლებ თვეში ერთხელ. 

საანგარიშო პერიოდში, სახელმწიფო კომისიის სამდივნოს ორგანიზებით, 

სახელმწიფო კომისიის მეშვიდე შეხვედრა გაიმართა 2014 წლის 12 დეკემბერს; მერვე 

შეხვედრა - 2015 წლის 13 იანვარს; მეცხრე შეხვედრა - 2015 წლის 13 თებერვალს. 

გაფორმებულია შესაბამისი ოქმები. შეხვედრების მიზანს წარმოადგენდა 

საქართველოში ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების შესახებ ახალი 

კანონმდებლობის იმპლემენტაციის, ახალ ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებთან 

დაკავშირებული ტენდენციებისა და მთავრობისთვის წარსადგენი წინადადებების 

შესახებ დისკუსიის გამართვა და შესაბამის გამოწვევებზე რეაგირება.  

 

3. სახელმწიფო კომისიის შეხვედრებზე დაფიქსირებული ძირითადი 

მიმართულებები: 

 

 ქვეყანაში არსებული ვითარება კანონის მიღების შემდეგ  

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციით, 

საანგარიშო პერიოდში ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების (ე.წ. „ბიონარკოტიკის“) 

უკანონო ბრუნვის ფაქტზე აღძრული იქნა სისხლის სამართლის 51 საქმე; 

ბრალდებული იქნა 53 პირი. აღნიშნულ მონაცემებზე დაყრდნობით, პირველი 

ყოველკვარტალური ანგარიშის ანალოგიურ მონაცემებთან შედარებით და მეორე 

ყოველკვარტალური მონაცემების გათვალისწინებით, კლების ტენდენცია 

შენარჩუნებულია, სიტუაცია სტაბილურია და კონტროლს ექვემდებარება, რაც 

დადებითად მეტყველებს სამინისტროს მიერ განხორციელებული ზომების 

მნიშვნელობასა და აუცილებლობაზე.  

 



ამასთან, ვინაიდან საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260-ე მუხლის 11 

ნაწილით1 გათვალისწინებული დანაშაულისთვის სასჯელის ზომად განსაზღვრულია 

თავისუფლების აღკვეთა ვადით 5 წლამდე, ანუ მიეკუთვნება ნაკლებად მძიმე 

დანაშაულთა კატეგორიას, ბრალდების მხარე უმეტეს შემთხვევებში აღმკვეთი 

ღონისძიების სახით ითხოვს გირაოს და ამრიგად, არ ხდება პატიმრობის შეფარდება. 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს (შსს) მიერ წარმოდგენილი 

სტატისტიკური მონაცემების თანახმად, საანგარიშო პერიოდში შსს საექსპერტო-

კრიმინალისტიკური მთავარი სამმართველოს მიერ გაცემულ იქნა 50 დასკვნა ახალი 

ფსიქოაქტიური ნივთიერებების გამოკვლევასთან დაკავშირებით; გამოკვლეულ იქნა 

52 ობიექტი, ამათგან: 

ახალ ფსიქოაქტიურ 

ნივთიერებათა 

I ნაერთთა კლასს  

(კანაბინომიმეტურად მოქმედი ნაერთები) 

მიეკუთვნებოდა - 49 ობიექტი; 

 

II ნაერთთა კლასს  

(ფენეთილამინის (Phenethylamin) ნაერთები) 

მიეკუთვნებოდა - 3 ობიექტი; 

 

 

აღნიშნულ მონაცემებზე დაყრდნობით, პირველი ყოველკვარტალური ანგარიშის 

ანალოგიურ მონაცემებთან შედარებით და მეორე ყოველკვარტალური ანგარიშის 

მონაცემების გათვალისწინებით, შენარჩუნებულია კლების ტენდენცია. 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით, მესამე ყოველკვარტალურ 

საანგარიშო პერიოდში გამოკვლეული ობიექტების საერთო წონა შეადგენს 132,3414763 

გრ.-ს, რაც წარმოადგენს მნიშვნელოვან კლებას პირველ საანგარიშო პერიოდში (7 კგ. 

248.72 გრ.) და მეორე საანგარიშო პერიოდში (389.4447 გრ.) გამოკვლეული ობიექტების 

საერთო წონებთან შედარებით.  

                                                           
1 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, მუხლი 260.11: 

„ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების უკანონო დამზადება, წარმოება, შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა, 

გადაგზავნა ან გასაღება, -  

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთ წლამდე.“ 



 

 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციით, 

საანგარიშო პერიოდში ამანათის სახით ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების 

შემოტანის მხოლოდ ერთი შემთხვევა დაფიქსირდა. კერძოდ, 2015 წლის 30 იანვარს 

საფოსტო გზავნილით ჩამოსულ ამანათში  აღმოჩენილ იქნა გაურკვეველი სახის 

ფხვნილი, საერთო წონით 9,47 გრამი. ექსპერტიზის ჩატარების შემდეგ დადგინდა 

ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების არსებობა. 

საქმე შემდგომი რეაგირებისათვის გადაეცა საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს შესაბამის სამსახურს. ამრიგად, საბაჟო სამსახურის საქმიანობის 

კუთხითაც, პირველი ყოველკვარტალური ანგარიშის მონაცემებთან შედარებით და 

მეორე ყოველკვარტალური ანგარიშის მონაცემების გათვალისწინებით (რომლის 

განმავლობაში, ასევე, დაფიქსირდა მხოლოდ ერთი შემთხვევა), შესამჩნევი კლების 

ტენდენცია შენარჩუნებულია, რაც მეტყველებს სახელმწიფოს მიერ გატარებული 

ნარკოპოლიტიკის ეფექტურობაზე. 

 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ 

წარმოდგენილი ინფორმაციით, საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში გრძელდება 

ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების შესახებ ინფორმაციის გაცვლა საერთაშორისო 

ქსელში ჩართულ სახელმწიფოებს შორის, ნარკოტიკების კონტროლის საერთაშორისო 

საბჭოს (International Narcotics Control Board) საერთაშორისო ინიციატივის ფორმატში. 

7 კგ. 248.72 გრ.

389.4447 გრ. 132.3414763 გრ.
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კერძოდ, საანგარიშო პერიოდში (20.01.2015, 26.01.2015, 09.02.2015) მიღებულ იქნა სამი 

სპეციალური შეტყობინება (No. 1/2015, No. 2/2015, No. 3/2015).  

ჯანდაცვის სამინისტროდან მიღებული ინფორმაცია ახალი ფსიქოაქტიური 

ნივთიერებების გავრცელების აღკვეთის ხელშეწყობის სახელმწიფო კომისიის 

სამდივნოს მიერ გაზიარებულ იქნა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შესაბამის სამსახურებთან; მოხდა მისი 

გადამოწმება „ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების შესახებ“ საქართველოს კანონით 

დასჯად ნივთიერებებთან მიმართებით.  

ამრიგად, შეიძლება ითქვას, საქართველო ეფექტურად იყენებს ადრეული 

გაფრთხილების სისტემას, რათა დროული რეაგირება მოახდინოს ახალ ფსიქოაქტიურ 

ნივთიერებებთან მიმართებით მსოფლიო ბაზარზე არსებულ გამოწვევებზე. 

 

 სახელმწიფო კომისიის 2014 წლის საქმიანობის შეჯამება 

„ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „ახალი 

ფსიქოაქტიური ნივთიერებების გავრცელების აღკვეთის ხელშეწყობის სახელმწიფო 

კომისიის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ“ ერთობლივი 

ბრძანების დებულებათა შესაბამისად, სახელმწიფო კომისიის საქმიანობის 

გამჭვირვალობისა და საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების 

უზრუნველყოფის ფარგლებში, სახელმწიფო კომისიის მერვე შეხვედრაზე (13.01.2015) 

მოეწყო კომისიის 2014 წლის საქმიანობის შეჯამება. აღნიშნული ინფორმაცია 

ასახულია 2014 წლის ანგარიშში საქართველოში ნარკოვითარების შესახებ. ანგარიში 

ფარავს 2014 წელს შსს კომპეტენციის ფორმატში ნარკოვითარების კუთხით 

განხორციელებულ აქტივობებს (შესაბამის სტატისტიკურ მონაცემებთან ერთად), მათ 

შორის ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მიმართულებითაც. ანგარიშის 

ქართული და ინგლისური ვერსიები ხელმისაწვდომია შსს სამინისტროს 

ნარკოპოლიტიკის ახალ ვებ-გვერდზე. 

სახელმწიფო კომისიის მერვე შეხვედრაზე მოეწყო 2014 წელს მიღწეული შედეგების 

პრეზენტაცია. მიღწევებს შორის დასახელდა: კომისიის სახით მუდმივი 

მონიტორინგის სისტემის ეფექტურობა; კომისიის შეხვედრების სისტემატურობა; 

ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების შესახებ ელექტრონული ბაზის შექმნა; 

კომისიის საქმიანობის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა  და ამ მხრივ, აქცენტი 

გაკეთდა მასმედიის საშუალებებით კომისიის სხდომების პერმანენტულ გაშუქებაზე, 

შსს საიტზე ნარკოპოლიტიკის გვერდის შექმნაზე, ორი ყოველკვარტალური ანგარიშის 

გამოქვეყნებაზე. კომისიის საქმიანობის ფორმატში, აგრეთვე, აღინიშნა 

საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტის მომზადება; თანამშრომლობა არასამთავრობო 



სექტორთან; თანამშრომლობა უცხოელ პარტნიორებთან, მათ შორის, ხაზი გაესვა 

ნარკოტიკების კონტროლის საერთაშორისო საბჭოს (International Narcotics Control 

Board) გაფრთხილებების მიღებას და, EMCDDA-ის ორგანიზებით, 2015 წლის აპრილში 

საქართველოში დაგეგმილ რეგიონულ ღონისძიებას. და, რაც ყველაზე 

მნიშვნელოვანია, შეხვედრაზე გაჟღერდა ინფორმაცია ახალი ფსიქოაქტიური 

ნივთიერებების მოხმარების გამოვლენის 90%-ზე მეტი კლების თაობაზე, 2014 წლის 7 

თვის (ივნისი - დეკემბერი) მონაცემების 2013 წლის ანალოგიურ პერიოდთან 

შედარების საფუძველზე. კერძოდ, თუ 2013 წლის 7 თვის შეჯამებული მონაცემი 

შეადგენდა 573-ს, 2014 წელს დაფიქსირდა მხოლოდ 51 შემთხვევა.  
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ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარების 

გამოვლენის მაჩვენებელი



რაც შეეხება დასახელებული საანგარიშო პერიოდის კლების მაჩვენებლის 

ყოველთვიური დინამიკას:  

 

სახელმწიფო კომისიის სხდომის დამსწრეთა შეფასებით, ქვეყანაში „ბიონარკოტიკის“ 

გამოყენების წინააღმდეგ მიმართული პოლიტიკა ეფექტური გამოდგა, რადგან ამ 

პოლიტიკის ყველა სეგმენტმა ერთად იმუშავა და ერთობლიობაში მიაღწია დადებით 

შედეგებს.  

 

 ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის 

ინფორმაცია 

 „ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების გავრცელების აღკვეთის ხელშეწყობის 

სახელმწიფო კომისიის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

ერთობლივი ბრძანების თანახმად, სახელმწიფო კომისიის შეხვედრებში 

მონაწილეობის მისაღებად, საჭიროებიდან გამომდინარე, კომისიის თავმჯდომარის 

მიერ შეიძლება მოწვეულ იქნან შესაბამისი სპეციალისტები. ამ მხრივ საგულისხმოა, 

რომ სახელმწიფო კომისიის მერვე შეხვედრას (13.01.2015) ესწრებოდა ფსიქიკური 

ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის გენერალური დირექტორი, 

ბატონი ლაშა კილაძე.  
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ლაშა კილაძის მიერ შეხვედრაზე გაჟღერებული ინფორმაციის თანახმად, ბოლო 6 

თვის განმავლობაში არ ყოფილა არცერთი შემთხვევა არც სტაციონალური, არც 

ამბულატორიული მომსახურებისა ახალ ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებზე 

დამოკიდებული პაციენტების მიმართ. მისივე შეფასებით, ამ მხრივ განსაკუთრებით 

დიდი როლი ენიჭება 2014 წლის მაისში მიღებულ კანონს; სხვადასხვა უწყებების 

მხრიდან კომპლექსურ მიდგომას აღნიშნული პრობლემის დასაძლევად; პრევენციის 

მექანიზმებს და ანტინარკოტიკულ კამპანიას. (ლაშა კილაძის განცხადება 

ხელმისაწვდომია ნარკოპოლიტიკის ვებ-გვერდზე, სახელმწიფო კომისიის გრაფაში).      

 

 

 


