
საქართველოს კანონი 

ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, 

პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ 

თავი I 

ზოგადი დებულებანი 

 მუხლი 1. საქართველოს კანონმდებლობა ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული 
ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ 

საქართველოს კანონმდებლობა ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული 

ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ ეფუძნება 

საქართველოს კონსტიტუციას, საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებს და შედგება ამ 

კანონისაგან, სხვა კანონებისა და მათ საფუძველზე შემუშავებული კანონქვემდებარე 

ნორმატიული აქტებისაგან. 

 მუხლი 2. კანონში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტება 
ამ კანონში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა: 

ა) ნარკოტიკული საშუალება –  ბუნებრივი ან სინთეზური წარმოშობის ნივთიერება, ამ 

ნივთიერების შემცველი მცენარე ან პრეპარატი, რომელიც გაეროს კონვენციების შესაბამისად 

შეტანილია საქართველოში სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნარკოტიკული 

საშუალებების სიაში; 

ბ) ფსიქოტროპული ნივთიერება –  ბუნებრივი ან სინთეზური წარმოშობის ნივთიერება, ამ 

ნივთიერების შემცველი მცენარე ან პრეპარატი, რომელიც გაეროს კონვენციების შესაბამისად 

შეტანილია საქართველოში სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფსიქოტროპული 

ნივთიერებების სიაში; 

გ) პრეკურსორი –  ბუნებრივი ან სინთეზური წარმოშობის ნივთიერება, რომელიც შეიძლება 

გამოყენებულ იქნეს საქართველოში სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნარკოტიკული 

საშუალებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერების უკანონოდ დამზადებისას და გაეროს 

კონვენციების შესაბამისად შეტანილია საქართველოში სპეციალურ კონტროლს 

დაქვემდებარებული პრეკურსორების სიაში;  

დ) მკაცრად შეზღუდული ნარკოტიკული საშუალება –  საქართველოში სამედიცინო მიზნით 

გამოყენებისათვის აკრძალული, განსაკუთრებით საშიში ნარკოტიკული საშუალება, რომლის 

გამოყენებაც ნებადართულია მხოლოდ სასწავლო, სამეცნიერო-კვლევითი და საექსპერტო-

დიაგნოსტიკური საქმიანობის განხორციელების მიზნით;  

ე) შეზღუდული ნარკოტიკული საშუალება –  საქართველოში სამედიცინო მიზნით 

გამოყენებისათვის ნებადართული ნარკოტიკული საშუალება;  

ვ) პრეპარატი –  ნებისმიერ ფიზიკურ მდგომარეობაში არსებული კომბინირებული წამლის 

ფორმა, რომელიც შეიცავს სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ერთ ან რამდენიმე 

ნივთიერებას; 

ზ) ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და პრეკურსორების სიები 

(სიები) –  საქართველოში სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნარკოტიკული 

საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და პრეკურსორების ჩამონათვალი;  

თ) ნარკოტიკული საშუალების ანალოგი - ბუნებრივი ან სინთეზური წარმოშობის უცნობი 

ნივთიერება, რომელიც შეტანილი არ არის სიებში, მაგრამ თავისი ფსიქოაქტიური მოქმედებით 

ნარკოტიკული საშუალების მსგავსია; 

ი) სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებები - ნარკოტიკული საშუალება, 

ფსიქოტროპული ნივთიერება და პრეკურსორი; 

კ) სპეციალური კონტროლი –  საქართველოს ტერიტორიაზე ნარკოტიკული საშუალების, 

ფსიქოტროპული ნივთიერების და პრეკურსორის ლეგალურ ბრუნვაზე დაწესებული 

განსაკუთრებული კონტროლი; 

ლ) ნარკოტიკული საშუალების, ფსიქოტროპული ნივთიერების და პრეკურსორის ბრუნვა – 

ნარკოტიკული საშუალების და ფსიქოტროპული ნივთიერების შემცველ მცენარეთა დათესვა, 

მოყვანა და კულტივირება; ნარკოტიკული საშუალების, ფსიქოტროპული ნივთიერების და 
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პრეკურსორის შექმნა, წარმოება, მომზადება, გადამუშავება, შენახვა, გადაგზავნა, გადაზიდვა, 

გაცემა, რეალიზაცია, განაწილება, შეძენა, გამოყენება, მოხმარება, განადგურება, შემოტანა, გატანა, 

ტრანზიტი და რეექსპორტი;  

მ) ნარკოტიკული საშუალების, ფსიქოტროპული ნივთიერების და პრეკურსორის ლეგალური 

ბრუნვა –  სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების ბრუნვა საქართველოს 

კანონმდებლობის დაცვით;  

ნ) ნარკოტიკული საშუალების, ფსიქოტროპული ნივთიერების და პრეკურსორის უკანონო 

ბრუნვა –  სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების ბრუნვა საქართველოს 

კანონმდებლობის დარღვევით; 

ო) ნარკოტიკული საშუალების, ფსიქოტროპული ნივთიერების და პრეკურსორის შექმნა –  

სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ახალი ნივთიერების შემუშავება; 

პ) ნარკოტიკული საშუალების და ფსიქოტროპული ნივთიერების ფარმაცევტული წარმოება – 

ნარკოტიკული საშუალების და ფსიქოტროპული ნივთიერების სერიული მიღება შესაბამისი 

ლიცენზიის მქონე საწარმოში, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით; 

ჟ) ნარკოტიკული საშუალების და ფსიქოტროპული ნივთიერების მომზადება –  სამკურნალო 

დანიშნულების ნარკოტიკული საშუალებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებისათვის წამლის 

ფორმის მიცემა შესაბამისი ლიცენზიის მქონე აფთიაქში, რეცეპტის საფუძველზე, სათანადო 

ტექნოლოგიით; 

რ) ნარკოტიკული საშუალების, ფსიქოტროპული ნივთიერების და პრეკურსორის გადამუშავება 

–  პრეპარატის რაფინირება (უცხო მინარევებისაგან გაწმენდა), მისგან სპეციალურ კონტროლს 

დაქვემდებარებული ნივთიერების გამოყოფა, ამ ნივთიერების კონცენტრაციის შეცვლა, ან ისეთი 

ნივთიერებების მიღება, რომლებიც არ ექვემდებარება სპეციალურ კონტროლს; 

ს) ნარკოტიკული საშუალების, ფსიქოტროპული ნივთიერების და პრეკურსორის გადაგზავნა –  

სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების საქართველოს ტერიტორიაზე 

გადაადგილება ნებისმიერი საშუალებით, ტვირთის გამგზავნის, მიმღებისა და ადრესატის 

დაუსწრებლად; 

ტ) ნარკოტიკული საშუალების და ფსიქოტროპული ნივთიერების გადაზიდვა –  ნარკოტიკული 

საშუალების და ფსიქოტროპული ნივთიერების საქართველოს ტერიტორიაზე გადაადგილება 

ნებისმიერი საშუალებით, მათი განმკარგავი ან მფლობელი ფიზიკური ან იურიდიული პირის 

მიერ; 

უ) ნარკოტიკული საშუალების და ფსიქოტროპული ნივთიერების გაცემა –  უფლებამოსილი 

პირის მიერ ნარკოტიკული საშუალების და ფსიქოტროპული ნივთიერების გაცემა იურიდიულ 

პირზე ან ფიზიკურ პირზე სათანადო დანიშნულებით, უფასოდ ან დადგენილი ფასით; 

ფ) ნარკოტიკული საშუალების და ფსიქოტროპული ნივთიერების რეალიზაცია –  

უფლებამოსილი იურიდიული პირის მიერ ნარკოტიკული საშუალების და ფსიქოტროპული 

ნივთიერების გასხვისება იურიდიულ პირზე;  

ქ) ნარკოტიკული საშუალების, ფსიქოტროპული ნივთიერების და პრეკურსორის გამოყენება –  

სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების გამოყენება საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით;  

ღ) ნარკოტიკული საშუალების უკანონოდ მოხმარება –  ნარკოტიკული საშუალების მოხმარება 

ექიმის დანიშნულების გარეშე, რაც ისჯება საქართველოს ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა და სისხლის სამართლის კოდექსებით; 

ყ) ნარკოტიკული საშუალების, ფსიქოტროპული ნივთიერების და პრეკურსორის 

საქართველოში შემოტანა, საქართველოდან გატანა (შემოტანა, გატანა) – სპეციალურ კონტროლს 

დაქვემდებარებული ნივთიერებების სხვა სახელმწიფოს ტერიტორიიდან საქართველოს საბაჟო 

ტერიტორიაზე გადმოტანა ან საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან სხვა სახელმწიფოს 

ტერიტორიაზე გადატანა; 

ყ
1
) ფსიქოტროპული ნივთიერების იმპორტი ან ექსპორტი − საქართველოს საგადასახადო 

კოდექსით განსაზღვრული იმპორტი ან ექსპორტი; 

შ) ნარკოტიკული საშუალების და ფსიქოტროპული ნივთიერების სახელმწიფო კვოტა –  

საერთაშორისო კონტროლს დაქვემდებარებულ ნარკოტიკულ საშუალებასა და ფსიქოტროპულ 
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ნივთიერებაზე საქართველოს წლიური მოთხოვნილების საფუძველზე განსაზღვრული და გაეროს 

ნარკოტიკებზე კონტროლის საერთაშორისო კომიტეტის მიერ დამტკიცებული ლიმიტი;  

ჩ) ნარკომანია –  დაავადება, რომელიც ხასიათდება ნარკოტიკული საშუალებების მიღებისადმი 

მზარდი, დაუძლეველი სურვილით მათ მიმართ ჩამოყალიბებული ფსიქიკური ან/და ფიზიკური 

დამოკიდებულების გამო; 

ც) ნარკომანიით დაავადებული პირი –  პირი, რომელსაც შესაბამისი ლიცენზიის მქონე 

სამედიცინო დაწესებულების მიერ დადგენილი აქვს დიაგნოზი „ნარკომანია“; 

ძ) მომხმარებელი –  პირი, რომელიც ექიმის დანიშნულების გარეშე მოიხმარს ნარკოტიკულ 

საშუალებას, მაგრამ მის მიმართ ჩამოყალიბებული არა აქვს ფსიქიკური ან/და ფიზიკური 

დამოკიდებულება; 

წ) სომატონარკომანი –  ტკივილის სინდრომით მიმდინარე რომელიმე სომატური 

ავადმყოფობით დაავადებული პირი, რომელსაც კანონიერად დაენიშნა ნარკოტიკული საშუალება 

და მის მიმართ ჩამოყალიბებული აქვს ფსიქიკური ან/და ფიზიკური დამოკიდებულება; 

ჭ) სარეაბილიტაციო ღონისძიებები –  ნარკომანიით დაავადებულ პირთა 

გამოჯანმრთელებისაკენ და საზოგადოებრივ-შრომითი ინტეგრაციისაკენ მიმართული 

სამედიცინო და სოციალური ღონისძიებების სისტემა. 
საქართველოს 2010 წლის 12 ნოემბრის კანონი №3806 - სსმ I, №66, 03.12.2010 წ., მუხ.414 
საქართველოს 2012 წლის 16 მარტის კანონი №5858 – ვებგვერდი, 28.03.2012წ. 
საქართველოს 2012 წლის 27 მარტის კანონი №5960 – ვებგვერდი, 12.04.2012წ. 

 მუხლი 3. ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და პრეკურსორების 
სიები 

1. ამ კანონით გათვალისწინებული ნარკოტიკული საშუალებები, ფსიქოტროპული 

ნივთიერებები და პრეკურსორები შეტანილია საქართველოში სპეციალურ კონტროლს 

დაქვემდებარებული ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და 

პრეკურსორების შემდეგ სიებში (თან ერთვის): 

ა) I სია –  ნარკოტიკული საშუალებების კრებსითი ჩამონათვალი; 

ბ) II სია –  მკაცრად შეზღუდული ნარკოტიკული საშუალებების ჩამონათვალი; 

გ) III სია - შეზღუდული ნარკოტიკული საშუალებების ჩამონათვალი; 

დ) IV სია –  ფსიქოტროპული ნივთიერებების ჩამონათვალი; 

ე) V სია – პრეკურსორების ჩამონათვალი. 

2. სიებს გაეროს კონვენციების მოთხოვნათა, ასევე ადგილობრივი ნარკოლოგიური და 

კრიმინალური სიტუაციის გათვალისწინებით შეიმუშავებს და მათში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ წინადადებებს ამზადებს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტრო და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან შეთანხმებით დასამტკიცებლად 

წარუდგენს საქართველოს პარლამენტს. 

3. სათანადო დასაბუთების შემთხვევაში სიებში ხდება ცვლილებების შეტანა, კერძოდ, 

რომელიმე ნივთიერების, მისი შემცველი მცენარის ან პრეპარატის დამატება, ერთი სიიდან 

მეორეში გადატანა ან ამოღება. 

4. სიებში ცვლილებების შეტანის საფუძველია:  

ა) გაეროს ნარკოტიკებზე კონტროლის საერთაშორისო კომიტეტის ოფიციალური ინფორმაცია; 

ბ) რომელიმე ნივთიერების, მისი შემცველი მცენარის ან პრეპარატის ნარკოტიკული 

საშუალებისათვის ან ფსიქოტროპული ნივთიერებისათვის მიკუთვნების დასაბუთებული 

აუცილებლობა; 

გ) რომელიმე ნივთიერების, მისი შემცველი მცენარის ან პრეპარატის ექიმის დანიშნულების 

გარეშე მოხმარების ზრდის ტენდენციის დამადასტურებელი სტატისტიკური მონაცემები. 

5. აკრძალულია საერთაშორისო კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერების, მისი შემცველი 

მცენარის ან პრეპარატის იმ სიაში გადატანა, რომელზედაც დაწესებულია ნაკლებად მკაცრი 

კონტროლი, ვიდრე ეს საერთაშორისო მოთხოვნებით არის გათვალისწინებული. 

6. სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებები სიებში შეიტანება მათი 

საერთაშორისო არაპატენტირებული (გენერიკული) ან ქიმიური დასახელებებით, ასეთის 

არარსებობისას კი – სავაჭრო, სამეცნიერო ან საყოველთაოდ მიღებული დასახელებებით. 
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7. უკანონო ბრუნვიდან ამოღებული, სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული 

ნივთიერებების დასჯად ოდენობებს განსაზღვრავს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტრო და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან 

შეთანხმებით დასამტკიცებლად წარუდგენს საქართველოს პარლამენტს.  

 მუხლი 4. პრეპარატების კონტროლის რეჟიმი 
1. პრეპარატებზე ვრცელდება ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა 

და პრეკურსორების მიმართ ამ კანონით წაყენებული ყველა მოთხოვნა და მათზე დაწესებულია 

კონტროლის ისეთივე რეჟიმი, როგორიც მათ შემადგენლობაში შემავალ ნივთიერებებზე, გარდა ამ 

მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. 

2. ნებადართულია კონტროლის რეჟიმის შერბილება ან მოხსნა საქართველოში 

რეგისტრირებულ პრეპარატებზე, თუ ისინი არ მოიხმარება უკანონოდ ან მცირეა მათი ბოროტად 

გამოყენების რისკი ან ტექნიკური საშუალებების გარეშე შეუძლებელია მათგან სპეციალურ 

კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების იმ ოდენობით გამოყოფა, რომლითაც შეიქმნება 

ამ ნივთიერებების უკანონო ბრუნვის საშიშროება, და ისინი თავისი შემადგენლობით ან სავაჭრო 

დასახელებით არ არის შეტანილი სიებში. 

3. ნებადართულია კონტროლის რეჟიმის გამკაცრება ფსიქოაქტიური მოქმედების იმ 

სამკურნალო საშუალებებზე, რომლებიც არ მიეკუთვნებიან და არ შეიცავენ ამ კანონით 

გათვალისწინებულ ნარკოტიკულ საშუალებებს და ფსიქოტროპულ ნივთიერებებს, მაგრამ მათი 

მოხმარება ექიმის დანიშნულების გარეშე საფრთხეს უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობას ან/და 

ართულებს ქვეყანაში შექმნილ ნარკოვითარებას. 

4. ამ მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტებით გათვალისწინებული სამკურნალო საშუალებების 

ნუსხასა და ბრუნვის წესებს ამტკიცებს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის მინისტრი. 
საქართველოს 2003 წლის 22 ივლისის კანონი №2556 - სსმ I, №24, 20.08.2003 წ., მუხ.181 

 მუხლი 5. კანონის მიზნები და ძირითადი პრინციპები 
1. ეს კანონი ადგენს სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების ლეგალური 

ბრუნვისა და მათი უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლის სახელმწიფო პოლიტიკის 

სამართლებრივ საფუძვლებს და მიზნად ისახავს ფიზიკურ პირთა ჯანმრთელობის დაცვის, 

სახელმწიფო და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და საერთაშორისო 

სამართლის ნორმებით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა შესრულებას.  

2. ამ კანონის ძირითადი პრინციპებია: 

ა) გაეროს კონვენციების მოთხოვნათა შესრულება; 

ბ) სპეციალური კონტროლის განხორციელების უზრუნველყოფა; 

გ) ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების ლეგალურ ბრუნვასთან 

დაკავშირებული საქმიანობის ცალკეულ სახეობებზე სახელმწიფოს კომპეტენციის განსაზღვრა; 

დ) სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების ლეგალურ ბრუნვასთან 

დაკავშირებული საქმიანობის ცალკეულ სახეობათა ლიცენზირების უზრუნველყოფა; 

ე) სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების ბრუნვასთან დაკავშირებულ 

სამართალდარღვევათა წინააღმდეგ მიმართულ პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა 

პრიორიტეტულობა, ნარკომანიის საწინააღმდეგო პროპაგანდის სტიმულირება. 

 მუხლი 6. ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების ლეგალური 
ბრუნვის სფეროში სახელმწიფოს კომპეტენცია 

1. ნარკოტიკული საშუალებების საქართველოში შემოტანა ხორციელდება მხოლოდ 

სახელმწიფო დაკვეთით. ნარკოტიკული საშუალებების შემომტანებთან სახელმწიფო დამკვეთს 

წარმოადგენს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. 

2. ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების ბრუნვაზე კონტროლს 

ახორციელებენ მხოლოდ სახელმწიფო ორგანოები თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში. 

3. ფსიქოტროპული ნივთიერებების წარმოების მოცულობას განსაზღვრავს საქართველოს 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. 



 5 

 მუხლი 7. ნარკოტიკული საშუალებების და მათი ანალოგების ბრუნვის აკრძალვა 
საქართველოში აკრძალულია: 

ა) II სიაში მითითებული ნარკოტიკული საშუალებების ბრუნვა, გარდა ამ კანონით 

გათვალისწინებული შემთხვევებისა; 

ბ) ნარკოტიკული საშუალებების ანალოგების ბრუნვა; 

გ) III სიაში მითითებული ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო ბრუნვა. 

 მუხლი 8. ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების სახელმწიფო 
კვოტები 

1. საქართველოს წლიური მოთხოვნილების გათვალისწინებით ნარკოტიკული საშუალებებისა 

და ფსიქოტროპული ნივთიერებების სახელმწიფო კვოტებს ყოველწლიურად განსაზღვრავს 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო და 

დასამტკიცებლად წარუდგენს გაეროს ნარკოტიკებზე კონტროლის საერთაშორისო კომიტეტს. 

11. სახელმწიფო უზრუნველყოფს ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული 

ნივთიერებების ხელმისაწვდომობას საჭირო რაოდენობითა და ფორმით, სამედიცინო, სამეცნიერო 

და საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართული სხვა მიზნებისათვის, საერთაშორისო 

სტანდარტების შესაბამისად. 

2. იურიდიული პირები საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროს მის მიერ დადგენილ ვადაში და დადგენილი ფორმით, ყოველწლიურად 

წარუდგენენ ინფორმაციას ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების 

შესახებ.  

3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტის მოთხოვნის შეუსრულებლობა გამოიწვევს პასუხისმგებლობას 

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით დადგენილი წესით. 
საქართველოს 2007 წლის 8 მაისის კანონი №4720 - სსმ I, №18, 22.05.2007 წ., მუხ.150 

 მუხლი 9. ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების შეფუთვა და 
მარკირება 

1. პირობები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს სამკურნალო დანიშნულების ნარკოტიკული 

საშუალებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერების შეფუთვა და მარკირება, განისაზღვრება ამ 

კანონით და „წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონით. 

2. საქართველოში წარმოებული ფსიქოტროპული ნივთიერების, აგრეთვე საქართველოში 

შემოტანილი ნარკოტიკული საშუალებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერების შეფუთვის ფორმა 

უნდა გამორიცხავდეს მისი მთლიანობის დაურღვევლად წამალთან შეხების შესაძლებლობას. 

 მუხლი 10. ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების პროპაგანდისა 
და რეკლამის აკრძალვა 

1. საქართველოში აკრძალულია ნარკოტიკული საშუალებისა და ფსიქოტროპული 

ნივთიერების პროპაგანდა და რეკლამა – ნარკოტიკული საშუალებისა და ფსიქოტროპული 

ნივთიერების შექმნის, მოხმარებისა და გამოყენების მეთოდების შესახებ ინფორმაციის 

გავრცელება, ამ მიზნით წიგნების, ბროშურებისა და მასობრივი საინფორმაციო საშუალებების, 

მათ შორის, ინტერნეტის გამოყენება, გარდა სპეციალიზებული პროფესიული ლიტერატურისა. 

2. აკრძალულია ნარკოტიკული საშუალების მომზადების პირობების და შეძენის ადგილების 

შესახებ ინფორმაციის ნებისმიერი ფორმით გავრცელება. 

3. ნარკოტიკული საშუალებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერების შესახებ ინფორმაციის 

გავრცელება რეგულირდება „წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს 

კანონის შესაბამისად. 

4. ნარკოტიკული საშუალებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერების ნიმუშების გავრცელება 

ნებადართულია მხოლოდ „წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს 

კანონით დადგენილი წესით.  

თავი II 
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 ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და პრეკურსორების ლეგალური 

ბრუნვისა და მათი უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლის სახელმწიფო მართვის 

ორგანიზაციული საფუძვლები 

 მუხლი 11. ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და 
პრეკურსორების ბრუნვის სამართლებრივი რეგულირება 

სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების ბრუნვის სამართლებრივ 

რეგულირებას ახორციელებენ მხოლოდ საამისოდ უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანოები.  

 მუხლი 12. ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და 
პრეკურსორების ლეგალური ბრუნვისა და ნარკოლოგიური დახმარების კონტროლი 

1. სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების ლეგალური ბრუნვის წესების 

შესრულებასა და ნარკოლოგიური დახმარების კონტროლს ახორციელებს საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, შესაბამისი სამსახურების მეშვეობით. 

2. ნარკოლოგიური მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებისა და ნარკოლოგიური დახმარების 

კონტროლის მიზნით „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონის 

შესაბამისად იქმნება საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – „ნარკოლოგიის ეროვნული 

ცენტრი“, რომელიც მეთოდურ ხელმძღვანელობასა და ზედამხედველობას უწევს ნარკოლოგიური 

მომსახურებისა და დახმარების განმახორციელებელ დაწესებულებებს (განურჩევლად 

დაქვემდებარებისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმისა). 
საქართველოს 2003 წლის 22 ივლისის კანონი №2556 - სსმ I, №24, 20.08.2003 წ., მუხ.181 

 მუხლი 13. ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების ლეგალური 
ბრუნვის განხორციელების წესები 

1. ნარკოტიკული საშუალებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერების შენახვისა და განადგურების, 

აგრეთვე ნარკოტიკული საშუალების გადაზიდვის წესებს ამტკიცებს საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროსთან შეთანხმებით.  

2. ნარკოტიკული საშუალებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერების მომზადების, აღრიცხვის, 

გაცემის, რეალიზაციის, განაწილების, შეძენისა და გამოყენების, აგრეთვე ფსიქოტროპული 

ნივთიერების წარმოების, ფარმაცევტული წარმოებისათვის საჭირო დანადგარების ლეგალური 

ბრუნვის განხორციელების წესებს ამტკიცებს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრი. 

3. უკანონო ბრუნვიდან ამოღებული ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული 

ნივთიერებების შენახვისა და განადგურების წესებს ამტკიცებს საქართველოს შინაგან საქმეთა 

მინისტრი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან 

შეთანხმებით. 

თავი III 

ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების ლეგალური ბრუნვის 

სფეროში საქმიანობის ლიცენზირება 

 მუხლი 14. ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების ლეგალური 
ბრუნვის სფეროში საქმიანობის ლიცენზირებასთან დაკავშირებული ძირითადი 
მოთხოვნები 

1. ლიცენზირებას ექვემდებარება ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული 

ნივთიერებების ლეგალურ ბრუნვასთან დაკავშირებული საქმიანობის შემდეგი სახეობები: 

ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების შექმნა, მომზადება, 

გადამუშავება, გაცემა, რეალიზაცია, შეძენა, გამოყენება, შემოტანა, გატანა, აგრეთვე 

ფსიქოტროპული ნივთიერებების წარმოება. 

2. ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების ლეგალურ ბრუნვასთან 

დაკავშირებულ საქმიანობაზე ლიცენზიას გასცემს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტრო. 
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3. ლიცენზირების წესს ამტკიცებს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტრო საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 

4. ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების ლეგალურ ბრუნვასთან 

დაკავშირებული საქმიანობის სახეობის შეცვლისას იურიდიული პირი ვალდებულია აიღოს 

ლიცენზია ახალ საქმიანობაზე. 

5. ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების ლეგალურ ბრუნვასთან 

დაკავშირებულ საქმიანობაზე ლიცენზიას გასცემს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტრო საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

ლიცენზიის გაცემისას მოთხოვნილ უნდა იქნეს სერტიფიკატი შენობა-ნაგებობისა და სათავსის 

გამოყენებაზე და ლიცენზიის მაძიებელი პასუხისმგებელი პირის პროფესიული მომზადების 

დამადასტურებელი დოკუმენტი. ლიცენზია არ გაიცემა იმ პირზე, რომელიც მსჯავრდებული იყო 

(გარდა გაუფრთხილებლობით ჩადენილი დანაშაულისათვის მსჯავრდებისა) ანდა იმყოფება ან 

იმყოფებოდა აღრიცხვაზე ნარკოლოგიურ დაწესებულებაში. 

6. ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების ლეგალური ბრუნვის 

სფეროში გაცემული ლიცენზიის მოქმედების შეჩერება და შეწყვეტა ხდება საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

 მუხლი 15. შენობა-ნაგებობისა და სათავსის გამოყენების სერტიფიცირება 
1. შენობა-ნაგებობისა და სათავსის გამოყენებაზე სერტიფიცირებას ექვემდებარება 

ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების ლეგალური ბრუნვის 

სფეროში დასაქმებული იურიდიული პირი. 

2. შენობა-ნაგებობისა და სათავსის გამოყენებაზე სერტიფიკატს გასცემს საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.  

3. შენობა-ნაგებობისა და სათავსის გამოყენებაზე სერტიფიკატის ფორმას და გაცემის წესს 

ამტკიცებენ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, შინაგან საქმეთა და 

ურბანიზაციისა და მშენებლობის მინისტრები.  

თავი IV 

 ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და პრეკურსორების 

ბრუნვასთან დაკავშირებული საქმიანობის ცალკეული სახეობების განხორციელება 

 მუხლი 16. ნარკოტიკული საშუალებების შემცველი მცენარეების დათესვა, მოყვანა და 
კულტივირება 

საქართველოში აკრძალულია ნარკოტიკული საშუალებების შემცველი მცენარეების დათესვა, 

მოყვანა და კულტივირება. 

 მუხლი 17. ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების შექმნა 
ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების შექმნის უფლება აქვს 

შესაბამისი ლიცენზიის მფლობელ იურიდიულ პირს. 

 მუხლი 18. ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და პრეპარატების 
წარმოება  

1. საქართველოში აკრძალულია ნარკოტიკული საშუალებების წარმოება.  

2. შესაბამისი ლიცენზიის მფლობელ იურიდიულ პირს უფლება აქვს აწარმოოს: 

ა) IV სიაში მითითებული, ფარმაცევტული წარმოებისათვის ნებადართული ფსიქოტროპული 

ნივთიერებები; 

ბ) პრეპარატები, რომლებიც შეიცავს III სიაში მითითებულ, ფარმაცევტულ საქმიანობაში 

გამოყენებისათვის ნებადართულ ნარკოტიკულ საშუალებებს, და მზა პროდუქციის სახით არ 

იქნება შეტანილი ნარკოტიკულ საშუალებათა ჩამონათვალში. 

3. საქართველოში წარმოებისათვის ნებადართული პრეპარატების შემადგენლობაში III სიაში 

მითითებული ნარკოტიკული საშუალებების ზღვრულ ოდენობებს ადგენს საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. 
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 მუხლი 19. ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და 
პრეკურსორების გადამუშავება 

საქართველოში აკრძალულია ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა 

და პრეკურსორების გადამუშავება, გარდა სასწავლო, სამეცნიერო-კვლევითი და საექსპერტო-

დიაგნოსტიკური საქმიანობის განხორციელების მიზნით გადამუშავებისა. 

 მუხლი 20. ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და 
პრეკურსორების შენახვა 

1. სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების შენახვის უფლება აქვს: 

ა) ფიზიკურ პირს – პირადი მოხმარებისათვის, სამკურნალო მიზნით; 

ბ) შესაბამისი ლიცენზიის მფლობელ იურიდიულ პირს, ხოლო მხოლოდ პრეკურსორისა – 

ინდივიდუალურ მეწარმეს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მიზნითა და წესით; 

გ) უკანონო ბრუნვიდან ამოღებული ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული 

ნივთიერებებისა და პრეკურსორების შენახვის უფლებამოსილების მქონე სახელმწიფო 

დაწესებულებას. 

2. შესაბამისი ლიცენზიის მფლობელ იურიდიულ პირს უფლება აქვს შეინახოს ნარკოტიკული 

საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და პრეკურსორების, ხოლო ინდივიდუალურ 

მეწარმეს – მხოლოდ პრეკურსორების ის რაოდენობა, რომელიც საჭიროა მათი საქმიანობისათვის. 

3. საქართველოში აკრძალულია ნარკოტიკული საშუალებების საბაჟო საწყობში შენახვა 

საწყობის სასაქონლო ოპერაციის გამოყენებით. 
საქართველოს 2010 წლის 12 ნოემბრის კანონი №3806 - სსმ I, №66, 03.12.2010 წ., მუხ.414 
საქართველოს 2012 წლის 27 მარტის კანონი №5960 – ვებგვერდი, 12.04.2012წ. 

 მუხლი 21. ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების შეძენა 
ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების შეძენის უფლება აქვს: 

ა) ფიზიკურ პირს – სამკურნალო მიზნით, რეცეპტის საფუძველზე; 

ბ) შესაბამისი ლიცენზიის მფლობელ იურიდიულ პირს – აღნიშნულ საქმიანობაზე შესაბამისი 

ლიცენზიის მქონე იურიდიული პირისაგან, საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართული 

საქმიანობის განხორციელების მიზნით. 

 მუხლი 22. ნარკოტიკული საშუალებების გადაგზავნა 
საქართველოში აკრძალულია ნარკოტიკული საშუალებების გადაგზავნა.  

 მუხლი 23. ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების გაცემა 
ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების გაცემის უფლება აქვს 

შესაბამისი ლიცენზიის მფლობელ იურიდიულ პირს – აღნიშნულ საქმიანობაზე შესაბამისი 

ლიცენზიის მქონე იურიდიულ პირზე, აგრეთვე ფიზიკურ პირზე სათანადო დანიშნულებით, 

რეცეპტის საფუძველზე. 

 მუხლი 24. ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების რეალიზაცია  
1. III და IV სიებში მითითებული, საქართველოში რეგისტრირებული ნარკოტიკული 

საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების რეალიზაციის უფლება აქვს მხოლოდ 

შესაბამისი ლიცენზიის მფლობელ იურიდიულ პირს. 

2. აკრძალულია III და IV სიებში მითითებული ნარკოტიკული საშუალებებისა და 

ფსიქოტროპული ნივთიერებების რეალიზაცია შესაბამისი ლიცენზიის არმქონე იურიდიულ 

პირზე. 

 მუხლი 25. ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების გადაზიდვა 
1. ლეგალური ბრუნვისათვის დაშვებული ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული 

ნივთიერებების გადაზიდვის უფლება აქვს მათ გამოყენებაზე შესაბამისი ლიცენზიის მფლობელ 

იურიდიულ პირს. 

2. იურიდიული პირის მიერ ნარკოტიკული საშუალებების გადაზიდვა ხორციელდება 

მხოლოდ პოლიციის დაცვის თანხლებით.  
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3. ნარკოტიკული საშუალებების გადაზიდვის დროს პოლიციის მიერ დაცვის 

განხორციელებისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის გაფორმების წესს ამტკიცებენ საქართველოს 

შინაგან საქმეთა და შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრები.  

4. ფიზიკურ პირს უფლება აქვს გადაზიდოს ნარკოტიკული საშუალება მისი შეძენის 

დამადასტურებელ, სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემულ დოკუმენტთან ერთად. ასეთი 

დოკუმენტის ფორმას და გაცემის წესს ამტკიცებს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრი. 

 მუხლი 26. ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და 
პრეკურსორების შემოტანა, გატანა, ტრანზიტი და რეექსპორტი 

1. III და IV სიებში მითითებული ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული 

ნივთიერებების საქართველოში შემოტანისა და საქართველოდან გატანის უფლება აქვს მხოლოდ 

შესაბამისი ლიცენზიის მფლობელ იურიდიულ პირს. 

2. II სიაში მითითებული ნარკოტიკული საშუალებების შემოტანა ნებადართულია მხოლოდ 

სასწავლო, სამეცნიერო-კვლევითი და საექსპერტო-დიაგნოსტიკური საქმიანობის 

განხორციელების მიზნით. ამ მიზნით შემოტანილი ნარკოტიკული საშუალებების მიმღებ 

ორგანიზაციათა ნუსხას განსაზღვრავს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტრო. 

3. ნარკოტიკული საშუალების შემოტანამდე (გატანამდე) შემომტანი (გამტანი) იურიდიული 

პირი ვალდებულია მიიღოს წინასწარი ნებართვა, რომელსაც გასცემს საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. 

3
1
. ფსიქოტროპული ნივთიერების იმპორტის ან ექსპორტის განხორციელებამდე იურიდიული 

პირი ვალდებულია მიიღოს წინასწარი ნებართვა, რომელსაც გასცემს საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. 

4. სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების გატანის შემდეგ საქართველოს 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო იმპორტიორი ქვეყნის 

კომპეტენტური ორგანოდან საერთაშორისო ნორმებით გათვალისწინებული წესით მოითხოვს 

ინფორმაციას გატანილი ნივთიერებების რაოდენობისა და დანიშნულების ადგილამდე მიტანის 

შესახებ. 

5. სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების შემოტანის შემდეგ 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ექსპორტიორი 

ქვეყნის კომპეტენტურ ორგანოს საერთაშორისო ნორმებით გათვალისწინებული წესით აწვდის 

ინფორმაციას შემოტანილი ნივთიერებების რაოდენობის შესახებ. 

6. სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების საქართველოში შემოტანის 

(საქართველოდან გატანის) შემდეგ საგადასახადო ორგანოები აფიქსირებენ შემოტანილი 

(გატანილი) ნივთიერებების რაოდენობას და ამ ინფორმაციას საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით უგზავნიან საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროს. 

7. საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული იმ საბაჟო გამშვები პუნქტების ნუსხას, საიდანაც 

ნებადართული იქნება სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების შემოტანა და 

გატანა, განსაზღვრავს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – შემოსავლების სამსახური საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

8. აკრძალულია ნარკოტიკული საშუალების: 

ა) შემოტანა ან გატანა საფოსტო ყუთის ან ბანკის მისამართით; 

ბ) გატანა მიწერითი საბაჟო საწყობის/საბაჟო ტერმინალის მისამართით, გარდა იმ შემთხვევისა, 

როდესაც იმპორტიორი ქვეყნის კომპეტენტური ორგანოს მიერ გაცემულ წინასწარ ნებართვაში 

მითითებულია მიწერითი საბაჟო საწყობი/საბაჟო ტერმინალი; 

გ) ტრანზიტი; 

დ) რეექსპორტი, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც საერთაშორისო ორგანიზაცია ახორციელებს 

პროგრამით გათვალისწინებულ საქმიანობას. 
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8
1
. აკრძალულია ფსიქოტროპული ნივთიერების შემოტანა ან გატანა საფოსტო ყუთის ან ბანკის 

მისამართით. 

9. ნარკოტიკული საშუალების წინასწარი ნებართვის გარეშე შემოტანის ან ფსიქოტროპული 

ნივთიერების წინასწარი ნებართვის გარეშე იმპორტის მცდელობისას საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტროს შესაბამისი სამსახური უზრუნველყოფს ტვირთის უკან დაბრუნებას მომწოდებლის 

ხარჯით. 

10. საქართველოში სტიქიური უბედურების ან სხვა საგანგებო სიტუაციების დროს 

ნარკოტიკული საშუალებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერების შემომტანი და გამტანი 

იურიდიული პირები არ საჭიროებენ წინასწარ ნებართვას. ამ დროს შემოტანილი, სამკურნალო 

დანიშნულების ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების ლეგალურ 

ბრუნვაზე ვრცელდება ამ კანონით გათვალისწინებული კონტროლის რეჟიმი.  

11. სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების საქართველოში შემოტანისა 

და საქართველოდან გატანის წესებს ამტკიცებს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შესაბამის სამსახურთან 

შეთანხმებით. 
საქართველოს 2006 წლის 29 დეკემბრის კანონი №4267 - სსმ I, №51, 31.12.2006 წ., მუხ.426 
საქართველოს 2010 წლის 12 ნოემბრის კანონი №3806 - სსმ I, №66, 03.12.2010 წ., მუხ.414 
საქართველოს 2012 წლის 16 მარტის კანონი №5858 – ვებგვერდი, 28.03.2012წ. 
საქართველოს 2012 წლის 27 მარტის კანონი №5960 – ვებგვერდი, 12.04.2012წ. 

 მუხლი 27. ნარკოტიკული საშუალებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერების რეცეპტის 
გამოსაწერი სპეციალური ბლანკის შეკვეთა, დამზადება, შეძენა, შენახვა, აღრიცხვა, გაცემა 
და რეცეპტის გამოწერა 

1. ნარკოტიკული საშუალებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერების რეცეპტის გამოწერა 

ნებადართულია მხოლოდ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

მინისტრის მიერ დამტკიცებულ სპეციალურ ბლანკზე. 

2. რეცეპტის გამოსაწერი სპეციალური ბლანკის შეკვეთის, დამზადების, შეძენის, შენახვის, 

აღრიცხვის, გაცემისა და რეცეპტის გამოწერის წესებს ამტკიცებს და ამ წესების შესრულებაზე 

კონტროლს ახორციელებს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტრო. 

3. იმ სამკურნალო საშუალებების ჩამონათვალს, რომელთა რეცეპტიც სპეციალურ ბლანკზე 

უნდა გამოიწეროს, ამტკიცებს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

მინისტრი. 

4. შესაბამისი სერტიფიკატის მფლობელ ექიმს უფლება აქვს სპეციალურ ბლანკზე გამოწეროს 

III და IV სიებში მითითებული, საქართველოში რეგისტრირებული სამკურნალო საშუალებების 

რეცეპტი. 

 მუხლი 28. ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და 
პრეკურსორების განადგურება 

განადგურებას ექვემდებარება:  

ა) უკანონო ბრუნვიდან ამოღებული, სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული 

ნივთიერებები;  

ბ) ავადმყოფის მკურნალობისათვის გაცემული და უკან დაბრუნებული ნარკოტიკული 

საშუალებები;  

გ) სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებები „წამლისა და ფარმაცევტული 

საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში. 

 მუხლი 29. პრეკურსორების ლეგალური ბრუნვის წესები 
სხვადასხვა სფეროში გამოყენებისათვის ნებადართული პრეკურსორების ლეგალური ბრუნვის 

წესებს საერთაშორისო მოთხოვნების გათვალისწინებით შეიმუშავებენ საქართველოს 

აღმასრულებელი ხელისუფლების შესაბამისი ორგანოები საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით. 
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თავი V 

ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების გამოყენების სფერო 

 მუხლი 30. ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების გამოყენება 
სამედიცინო მიზნით 

1. სამედიცინო მიზნით ნებადართულია III და IV სიებში მითითებული, საქართველოში 

რეგისტრირებული ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების 

გამოყენება. 

2. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო განსაზღვრავს 

სამკურნალო დანიშნულების იმ ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული 

ნივთიერებების ჩამონათვალსა და რაოდენობას, რომელთა გამოყენებაც პირველადი სამედიცინო 

დახმარების აღმოჩენის მიზნით ნებადართულია საქართველოს ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ 

საჰაერო, საზღვაო და სარკინიგზო ტრანსპორტში, მათ შორის, საერთაშორისო რეისების 

შესრულებისას. 

3. ნებისმიერი ტრანსპორტით საერთაშორისო რეისების შესრულებისას ან საერთაშორისო 

ღონისძიებების ჩატარებისას, შესაბამისად მგზავრთა და მონაწილეთათვის პირველადი 

სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მიზნით ნებადართულია სამკურნალო დანიშნულების 

ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების საერთაშორისო ნორმებით 

განსაზღვრული რაოდენობით გადაზიდვა საქართველოს ტერიტორიის გავლით. აღნიშნული 

პროცესი არ განიხილება როგორც შემოტანა, გატანა ან ტრანზიტი. 

4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საერთაშორისო ღონისძიებების ჩატარებისას 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საქართველოს 

ფინანსთა სამინისტროს შესაბამის სამსახურზე საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით გასცემს შესაბამის დოკუმენტს, რომელიც საქართველოს საგადასახადო ორგანოებისათვის 

ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების გატარების საფუძველია. 
საქართველოს 2006 წლის 29 დეკემბრის კანონი №4267 - სსმ I, №51, 31.12.2006 წ., მუხ.426 
საქართველოს 2010 წლის 12 ნოემბრის კანონი №3806 - სსმ I, №66, 03.12.2010 წ., მუხ.414 

 მუხლი 31. ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების გამოყენება 
ტრანზიტით მიმავალი ავადმყოფის მკურნალობისათვის 

1. საქართველოს ტერიტორიაზე ტრანზიტით მიმავალ ავადმყოფს უფლება აქვს, მკურნალობის 

მიზნით თან იქონიოს ნარკოტიკული საშუალებები და ფსიქოტროპული ნივთიერებები სათანადო 

სამედიცინო და საქართველოს საბაჟო საზღვარზე საქონლის გადაადგილებასთან დაკავშირებულ 

დოკუმენტებთან ერთად. 

2. თუ ტრანზიტით მიმავალი ავადმყოფი ვერ ტოვებს საქართველოს ტერიტორიას, მაგრამ 

მკურნალობის გასაგრძელებლად საჭიროებს ნარკოტიკულ საშუალებებს და ფსიქოტროპულ 

ნივთიერებებს, მაშინ ამ სამკურნალო საშუალებებით ავადმყოფის უზრუნველყოფა ხდება 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილი 

წესით. 
საქართველოს 2010 წლის 12 ნოემბრის კანონი №3806 - სსმ I, №66, 03.12.2010 წ., მუხ.414 
საქართველოს 2012 წლის 27 მარტის კანონი №5960 – ვებგვერდი, 12.04.2012წ. 

 მუხლი 32. ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების გამოყენება 
საექსპერტო საქმიანობაში 

ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების საექსპერტო საქმიანობაში 

გამოყენების უფლება აქვთ შესაბამისი ლიცენზიის მფლობელ იურიდიულ პირს და საამისოდ 

უფლებამოსილ სახელმწიფო დაწესებულებას. 

 მუხლი 33. ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების გამოყენება 
ვეტერინარიაში  

ვეტერინარული სამსახურებისა და ცხოველთა ჭერის საქმიანობისათვის საჭირო ნარკოტიკული 

საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების გამოყენების წესს ამტკიცებს საქართველოს 

სოფლის მეურნეობისა და სურსათის მინისტრი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროსთან შეთანხმებით. 
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 მუხლი 34. ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და 
პრეკურსორების გამოყენება სასწავლო, სამეცნიერო-კვლევითი და დიაგნოსტიკური 
მიზნით 

სასწავლო, სამეცნიერო-კვლევითი და დიაგნოსტიკური მიზნით ნარკოტიკული საშუალებების, 

ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და პრეკურსორების გამოყენების უფლება აქვს შესაბამისი 

ლიცენზიის მფლობელ იურიდიულ პირს, ხოლო მხოლოდ პრეკურსორებისა – ინდივიდუალურ 

მეწარმეს. 

 მუხლი 35. ანგარიშგება ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და 
პრეკურსორების ლეგალური ბრუნვის სფეროში საქმიანობის შესახებ  

ყველა სახელმწიფო ორგანო, იურიდიული პირი და ინდივიდუალური მეწარმე, რომელიც 

საქართველოს ტერიტორიაზე ახორციელებს სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული 

ნივთიერებების ლეგალურ ბრუნვასთან დაკავშირებულ საქმიანობას, ვალდებულია თავისი 

საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია წარუდგინოს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს წერილობით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით.  

 მუხლი 36. ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების ლეგალურ 
ბრუნვასთან დაკავშირებული ოპერაციების რეგისტრაცია 

ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების ლეგალურ ბრუნვასთან 

დაკავშირებული ყველა ოპერაცია რეგისტრირდება სპეციალურ სარეგისტრაციო ჟურნალში, 

რომლის წარმოების წესს ამტკიცებს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის მინისტრი.  

თავი VI 

შეზღუდვები ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მიმართ 

 მუხლი 37. პროფესიულ საქმიანობაზე დადგენილი შეზღუდვები 
1. სახელმწიფო და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის, ფიზიკურ პირთა 

ჯანმრთელობის, მორალური ფასეულობების, უფლებებისა და სხვა კანონიერი ინტერესების 

დაცვის მიზნით, ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მიმართ საქართველოში დადგენილია 

შეზღუდვები ცალკეულ პროფესიულ საქმიანობებზე, მათ შორის, მომეტებული საფრთხის 

წყაროსთან დაკავშირებულ საქმიანობაზე. 

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში მითითებულ პროფესიულ საქმიანობათა ნუსხას განსაზღვრავენ 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის და იუსტიციის სამინისტროები. 

თავი VII 

ნარკოლოგიური დახმარება 

 მუხლი 38. ნარკოლოგიური დახმარების ზოგადი პრინციპები 
1. სახელმწიფო აფინანსებს ნარკომანიით დაავადებული პირის გამოკვლევასა და ექსპერტიზას, 

დიაგნოსტიკას, დისპანსერიზაციას, მკურნალობას და სარეაბილიტაციო ღონისძიებების 

ჩატარებას „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით 

დამტკიცებული სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში. 

2. ნარკომანიით დაავადებულ პირს ნარკოლოგიური დახმარება გაეწევა შესაბამისი ლიცენზიის 

მქონე სამედიცინო დაწესებულებაში, გაცხადებულად ან ანონიმურად, ნებაყოფლობითი ან 

სავალდებულო წესით. არასრულწლოვან პაციენტს ნარკოლოგიური დახმარება გაეწევა მშობლის 

ან მისი კანონიერი წარმომადგენლის ან საკუთარი სურვილით. 

3. ნარკომანიით დაავადებული პირის მკურნალობა ნარკოტიკული საშუალებებით 

აკრძალულია, გარდა სასიცოცხლო ჩვენებისა, სტაციონარის პირობებში შესაბამისი სტანდარტის 

მიხედვით ნარკოტიკული დამოკიდებულების მოხსნის პერიოდისა, აგრეთვე ნარკომანიის 

ჩანაცვლებითი სპეციალური პროგრამის განხორციელებისა. 
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4. ნარკომანიის ჩანაცვლებითი პროგრამით მკურნალობის მეთოდიკას განსაზღვრავს 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო შესაბამისი 

ნორმატიული აქტით.  

5. ნარკომანიით დაავადებულ პირთა, მომხმარებელთა, აგრეთვე ფსიქოტროპული 

ნივთიერების მომხმარებელთა გამოკვლევისა და ექსპერტიზის, დიაგნოსტიკის, 

დისპანსერიზაციის, მკურნალობისა და რეაბილიტაციის წესებს შესაბამისი სტანდარტით 

განსაზღვრავს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, 

ხოლო ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული საშუალებების მოხმარების, როგორც 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის, დადგენის წესი განისაზღვრება საქართველოს შინაგან 

საქმეთა მინისტრისა და შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 

ერთობლივი ბრძანებით. 

6. გამოკვლევის, ექსპერტიზისა და დიაგნოსტიკის შემთხვევებში ნარკომანიით დაავადებულ 

პირზე ვრცელდება „ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები.  
საქართველოს 2006 წლის 28 აპრილის კანონი №2949 - სსმ I, №15, 16.05.2006 წ., მუხ.102 
საქართველოს 2006 წლის 27 დეკემბრის კანონი №4190 - სსმ I, №49, 29.12.2006 წ., მუხ.360 

 მუხლი 39. ნარკომანიით დაავადებულ პირთა გამოვლენა, აღრიცხვა და ნარკოტიკული 
საშუალებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერების მიღების ფაქტის დადგენა 

1. ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული საშუალებების მიღების ფაქტები დგინდება კლინიკური 

ან/და ლაბორატორიული გამოკვლევების საფუძველზე, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ დამტკიცებული სტანდარტით. 

2. ცენტრალურ საინფორმაციო ბანკში თავსდება ინფორმაცია საქართველოში ნარკომანიით 

დაავადებულ პირთა შესახებ. ანონიმური მკურნალობის შემთხვევაში სამედიცინო 

დაწესებულებებს უფლება აქვთ, საინფორმაციო ბანკში ინფორმაცია გააგზავნონ პაციენტის 

პერსონალური მონაცემების გარეშე. ასეთი მონაცემები წარმოადგენს საექიმო საიდუმლოებას, 

რომლის განსაიდუმლოება ხდება პაციენტის თანხმობით ან სასამართლოს გადაწყვეტილებით. 

3. ნარკომანიის დიაგნოსტირებას ახდენს სამედიცინო დაწესებულება კომისიური წესით 

(არანაკლებ სამი ექიმი-ნარკოლოგის მონაწილეობით), რომელიც ნარკომანიით დაავადებულ 

პირზე სამ ეგზემპლარად ადგენს სააღრიცხვო ბარათს. ერთი ეგზემპლარი ეგზავნება ცენტრალურ 

საინფორმაციო ბანკს, მეორე – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ხოლო მესამე – რჩება 

დაწესებულებაში. 

4. ნარკომანიით დაავადებული პირი მკურნალობის კურსის დამთავრების შემდეგ სამი წლის 

განმავლობაში იმყოფება დისპანსერულ მეთვალყურეობაზე. 

5. ნარკომანიით დაავადებული პირის დისპანსერიზაციის, აგრეთვე სომატონარკომანის 

მეთვალყურეობისა და მკურნალობის წესს ამტკიცებს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრი. 
საქართველოს 2003 წლის 28 მარტის კანონი №2048 - სსმ I, №10, 24.04.2003 წ., მუხ.55 
საქართველოს 2003 წლის 3 დეკემბრის კანონი №3132 - სსმ I, №32, 22.12.2003 წ., მუხ.233 
საქართველოს 2006 წლის 28 აპრილის კანონი №2949 - სსმ I, №15, 16.05.2006 წ., მუხ.102 

 მუხლი 40. ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა 
1. ნარკომანიით დაავადებულ პირს მკურნალობა უტარდება სამედიცინო დაწესებულებაში, 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ 

დამტკიცებული სტანდარტების ფარგლებში. 

2. ნებაყოფლობითი მკურნალობის შემთხვევაში ნარკომანიით დაავადებულ პირს უფლება აქვს 

დადგენილი წესით შეინარჩუნოს ანონიმურობა, საკუთარი სახსრებით, არანაკლებ სიცოცხლეში 

ერთხელ კი – სახელმწიფოს ხარჯზე ჩაიტაროს მკურნალობის სრული კურსი. 

3. ანონიმური მკურნალობის შემთხვევაში ნარკომანიით დაავადებული პირი ვალდებულია 

სამედიცინო დაწესებულებას დადგენილი წესით წარუდგინოს პირადობის დამადასტურებელი 

საბუთი. ასეთი საბუთის საფუძველზე პაციენტს ენიჭება სპეციალური საიდენტიფიკაციო კოდი, 

რომლის გაშიფვრა ხდება მისი თანხმობით ან სასამართლოს გადაწყვეტილებით.  
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4. პაციენტის მიერ პირადობის დამადასტურებელი საბუთის წარდგენის, მისთვის 

საიდენტიფიკაციო კოდის მინიჭებისა და კონფიდენციალობის დაცვის წესებს ადგენს 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.  

5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული წესების დარღვევა გამოიწვევს 

პასუხისმგებლობას საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.  

 6. ნარკომანიით დაავადებული პირის სავალდებულო მკურნალობის სახეებია:  

ა) ნარკოტიკული დამოკიდებულების მოხსნა თავისუფლების დროებითი შეზღუდვის ან 

პატიმრობაში ყოფნის შემთხვევაში;  

ბ) მკურნალობა პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში.  

7. თუ ნარკომანიით დაავადებულ პირს დაუდგინდა ნარკოტიკული საშუალების მიღების 

ფაქტი და იგი უარს აცხადებს ნებაყოფლობით მკურნალობაზე, სავალდებულო მკურნალობის 

აუცილებლობას და ხანგრძლივობას განსაზღვრავს სამედიცინო დაწესებულება კომისიური 

წესით, რის საფუძველზედაც სასამართლოს გამოაქვს გადაწყვეტილება პირისათვის 

სავალდებულო მკურნალობის ჩატარების შესახებ. სრულწლოვან პაციენტებს სავალდებულო 

მკურნალობა უტარდება სპეციალიზებულ, დახურული ტიპის ნარკოლოგიურ დაწესებულებაში, 

ხოლო არასრულწლოვან პაციენტებს – სპეციალიზებულ, დახურული ტიპის სამკურნალო 

აღმზრდელობით დაწესებულებაში. სავალდებულო მკურნალობა წყდება შესაბამისი 

დაწესებულების კომისიური გადაწყვეტილების საფუძველზე. სავალდებულო 

მკურნალობისათვის თავის არიდება ისჯება კანონით. 
საქართველოს 2010 წლის 9 მარტის კანონი №2718 - სსმ I, №12, 24.03.2010 წ., მუხ.55 

თავი VIII 

გარდამავალი და დასკვნითი დებულებანი 

 მუხლი 41. გარდამავალი დებულება 
დაევალოს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, საქართველოს შინაგან საქმეთა და შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროებთან ერთად, ამ კანონის მიღებიდან 2 

თვის განმავლობაში შეიმუშაოს კანონპროექტები საქართველოს სისხლის სამართლისა და 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსებში შესაბამისი ცვლილებებისა და 

დამატებების შეტანის შესახებ.  

 მუხლი 42. დასკვნითი დებულებანი 
1. ამ კანონის მოქმედება პრეკურსორების მიმართ გავრცელდეს პრეკურსორების ლეგალური 

ბრუნვის კონტროლის შესახებ სპეციალური საკანონმდებლო აქტის მიღების შემდეგ.  

2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან 3 თვის შემდეგ. 

 

საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე 

თბილისი, 

2002 წლის 5 დეკემბერი. 

№1831–Iს 

 

შეტანილი ცვლილებები: 
1. საქართველოს 2003 წლის 28 მარტის კანონი №2048 - სსმ I, №10, 24.04.2003 წ., მუხ.55 

2. საქართველოს 2003 წლის 22 ივლისის კანონი №2556 - სსმ I, №24, 20.08.2003 წ., მუხ.181 

3. საქართველოს 2003 წლის 3 დეკემბრის კანონი №3132 - სსმ I, №32, 22.12.2003 წ., მუხ.233 

4. საქართველოს 2006 წლის 28 აპრილის კანონი №2949 - სსმ I, №15, 16.05.2006 წ., მუხ.102 

5. საქართველოს 2006 წლის 27 დეკემბრის კანონი №4190 - სსმ I, №49, 29.12.2006 წ., მუხ.360 

6. საქართველოს 2006 წლის 29 დეკემბრის კანონი №4267 - სსმ I, №51, 31.12.2006 წ., მუხ.426 

7. საქართველოს 2007 წლის 8 მაისის კანონი №4720 - სსმ I, №18, 22.05.2007 წ., მუხ.150 

8. საქართველოს 2010 წლის 9 მარტის კანონი №2718 - სსმ I, №12, 24.03.2010 წ., მუხ.55 

9.  საქართველოს 2010 წლის 12 ნოემბრის კანონი №3806 - სსმ I, №66, 03.12.2010 წ., მუხ.414 

10. საქართველოს 2010 წლის 15 დეკემბრის კანონი №4038-სსმ I, №75,27.12.2010 წ.,მუხ.463 

11. საქართველოს 2012 წლის 16 მარტის კანონი №5858 – ვებგვერდი, 28.03.2012წ. 
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12. საქართველოს 2012 წლის 27 მარტის კანონი №5960 – ვებგვერდი,12.04.2012წ. 

დანართი 

საქართველოში სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნარკოტიკული საშუალებების, 

ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და პრეკურსორების სიები 

სია I 

ნარკოტიკული საშუალებების კრებსითი ჩამონათვალი 

- ალილოპროდინი (ALLYLOPRODINE) 

3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine 

 

- ალფამეთადოლი (ALPHAMETHADOL) 

alpha-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol 

 

- ალფა-მეთილთიოფენტანილი (ALPHA-METHYLTHIOFENTANYL) 

N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide  

 

- ალფა-მეთილ-4-მეთილთიოფენეტილამინი (4-MTA) 

alpha-methyl-4-methylthiophenethyl-amine 

 

- ალფა-მეთილფენტანილი  (ALPHA-METHYLFENTANYL) 

N-[1-[alpha--methylphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide  

 

- ალფამეპროდინი (ALPHAMEPRODINE) 

alpha-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine 

 

- ალფაპროდინი (ALPHAPRODINE) 

alpha-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine 

 

- ალფაცეტილმეთადოლი (ALPHACETYLMETHADOL) 

alpha-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane 

 

- ალფენტანილი (ALFENTANIL) 

N-[ 1- [2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol - 1 -yI)ethyl]-4-metoxymethyl)-4-piperidinyl] - N - 

phenylpropanamide 

 

- ამობარბიტალი (ბარბამილი) (AMOBARBITAL) 

5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid 

 

- ამფეტამინი (AMFETAMINE) 

(+ -) -- alpha-methylphenethylamine 

 

- ანილერიდინი (ANILERIDINE) 

1-para-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester   

 

- აცეტილ-ალფა-მეთილფენტანილი (ACETYL-ALPHA-METHYLFENTANYL) 

N-[1-(alpha-methylphenethyl)-4-piperidyl]-acetanilide 

 

- აცეტილდიჰიდროკოდეინი (ACETYLDIHYDROCODEINE) 

 

- აცეტილმეთადოლი (ACETYLMETHADOL) 
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3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane 

 

- აცეტორფინი (ACETORPHINE) 

3-0-acetyltetrahydro-7alpha-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endoetheno-oripavine 

 

- ბეზიტრამიდი (BEZITRAMIDE) 

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-benzimidazolinyl)-piperidine 

 

- ბენზეთიდინი (BENZETHIDINE) 

1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester 

 

- ბენზილმორფინი (BENZYLMORPHINE) 

3-O-benzylmorphine 

 

- ბეტამეთადოლი (BETAMETHADOL) 

beta-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol 

 

- ბეტამეპროდინი (BETAMEPRODINE) 

beta-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine 

 

- ბეტაპროდინი (BETAPRODINE) 

 beta-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine 

 

- ბეტაცეტილმეთადოლი (BETACETYLMETHADOL) 

beta-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane 

 

- ბეტა-ჰიდროქსი-3-მეთილფენტანილი  

(BETA-HYDROXY-3-METHYLFENTANYL) 

N-[1-(beta-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl]propionanilide 

 

- ბეტა-ჰიდროქსიფენტანილი (BETA-HYDROXYFENTANYL) 

N-(1-beta-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl-propionanilide 

 

- ბროლამფეტამინი (დობ) (BROLAMFETAMINE) (DOB)  

(+-)-4-bromo- 2,5-dimethoxy-alpha-methylphenethylamine 

 

- 4-ბრომო- 2,5-დიმეთოქსიფენეტილამინი (2C-B) 

 4-bromo- 2,5-dimethoxyphenethylamine 

 

- ბუპრენორფინი (BUPRENORPHINE) 

21-cyclopropyl-7-alpha-[(S)(-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14-endo-ethano-6,7,8,14-

tetrahydrooripavine 

 

- ბუტალბიტალი (BUTALBITAL) 

5-allyl-5-isobutylbarbituric acid 

 

-ბუტორფანოლი (BUTORPHANOL), 

(-)-17-(cyclobuthylmethyl)-morphinan,3,14 diol 

 

- გლუტეთიმიდი  (ნოქსირონი) (GLUTETHIMIDE) 

2-ethyl-2-phenylglutarimide 
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- დეზომორფინი (DESOMORPHINE) 

dihydrodeoxymorphine 

- დეტ (DET) 

3-[2-(diethylamino)ethyl] indole 

 

- დექსამფეტამინი (DEXAMFETAMINE) 

(+)-alpha-methylphenethylamine 

 

- დექსტრომორამიდი (DEXTROMORAMIDE) 

(+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)-butyl] morpholine 

 

- დექსტროპროპოქსიფენი (DEXTROPROPOXYPHENE) 

alpha-(+)-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol propionate 

 

- დიამპრომიდი (DIAMPROMIDE) 

N-[2-(methylphenethylamino)-propyl]propionanilide 

 

- დიეთილთიამბუტენი (DIETHYLTHIAMBUTENE) 

3-diethylamino-1,1-di-(2’- thienyl)-1-butene 

 

- დიმეთილთიამბუტენი (DIMETHYLTHIAMBUTENE) 

3-dimethylamino-1,1-di-(2’-thienyl)-1-butene 

 

- დიმენოქსადოლი (DIMENOXADOL) 

2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate 

 

- დიმეფეპტანოლი (DIMEPHEPTANOL) 

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol 

 

- დიოქსაფეტილ ბუტირატი (DIOXAPHETYL  BUTYRATE) 

ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate 

 

- დიპიპანონი (DIPIPANONE) 

4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone 

 

- დიფენოქსილატი (DIPHENOXYLATE) 

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester 

 

- დიფენოქსინი (DIFENOXIN) 

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic acid 

 

- დიჰიდროეტორფინი (DIHIDROETORPHINE) 

7,8-dihidro-7-alpha-[1-(R)-hydroxy-1-methylbutyl]-6,14-endo-ethanotetrahydro-oripavine 

 

- დიჰიდროკოდეინი (DIHYDROCODEINE) 

 

- დიჰიდრომორფინი (DIHYDROMORPHINE) 

 

- დმა, 2,5-დიმეთოქსიამფეტამინი (DMA, 2,5-DIMETHOXYAMFETAMINE) 

(+-)-2,5-dimetoxy-alpha-methylphenethylamine 
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- დმტ, დიმეთილტრიპტამინი (DMT, DIMETHYLTRIPTAMINE)  

3-[2-(dimethylamino)ethyl] indole 

 

- დმჰპ, დიმეთილჰეპტილპირანი (DMHP, DIMETHYLHEPTILPIRANE)       

3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6, 9-trimethyl-6H-dibenzo [b,d]-pyran-1-ol 

 

- დოეტ, 2,5-დიმეთოქსი-4-ეთილამფეტამინი (DOET, 2,5-DIMETHOXY-4-ETHYLAMFETAMINE) 

(+-)-4-ethyl -2,5-dimethoxy- -alpha-phenethylamine 

 

- დრონაბინოლი - ტრანს-დელტა-9-ტეტრაჰიდროკანაბინოლი  

(DRONABINOL-(-)-trans-delta-9-tetrahydrocanabinol) 

დელტა-9-ტეტრაჰიდროკანაბინოლი და მისი სტერეოქიმიური ვარიანტები  

(6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol 

 

- დროტებანოლი (DROTEBANOL) 

3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6-beta,14-diol 

 

- N-ეთილ მდა, ნ-ეთილ მეთილენდიოქსიამფეტამინი (N-ETHYL    MDA, N-ETHYL 

METHYLENEDIOXYAMFETAMINE) 

(+-)-N-ethyl-alpha-methyl-3,4-(methylenedioxy)-phenethylamine 

 

- ეთილმეთილთიამბუტენი (ETHYLMETHYLTHIAMBUTENE) 

3-ethylmethylamino-1,1-di-(2’-thienyl)-1-butene 

 

- ეთილმორფინი (ETHYLMORPHINE) 

3--ethylmorphine 

 

- ეკგონინი (ECGONINE) 

  ეკგონინის რთული ეთერები და წარმოებულები, რომელთა  ეკგონინად ან  

  კოკაინად გარდაქმნა შესაძლებელია 

 

 - ეტიციკლიდინი (ETICYCLIDINE) 

N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine 

 

- ეტონიტაზენი (ETONITAZENE) 

1-diethylaminoethyl-2-para-ethoxybenzyl-5-nitrobenzimidazole 

 

- ეტორფინი (ETORPHINE) 

tetrahydro-7-alpha-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endoetheno-oripavine 

 

- ეტოქსერიდინი (ETOXERIDINE) 

1-[2-(2-hydroxyethoxy)- ethyl]-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester 

 

- ეტრიპტამინი (ETRYPTAMINE) 

3-(2-aminobutyl)indole 

 

- ეფედრონი (EPHEDRONE) 

 

 - თებაინი (THEBAINE) 

  ოპიუმის ალკალოიდი 
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- თებაკონი (THEBACON) 

acetyldihydrocodeinone 

 

- თიოფენტანილი (THIOFENTANYL) 

N-[1-[2-(2-thienyl) ethyl]-4-piperidyl]-propionanilide 

 

- იზომეთადონი (ISOMETHADONE) 

6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone 

 

- კათინი (ნორფსევდოეფედრინი) (CATHINE) 

(+)-norpseudoephedrine; 

(+)-(R)-alpha-[(R)-1-aminoethyl]benzyl alcohol 

 

- კათინონი (CATHINONE) 

(-)-(S)-2-aminopropiophenone 

 

კანაფი (მცენარე) (CANNABIS) 

  მცენარე კანაფის ყველა სახეობა, მათ შორის, მარიხუანა (ნედლი, გამომშრალი და დაწნეხილი) 

 

- კანაფის ექსტრაქტი და ნაყენი (EXTRACTS AND TINCTURS OF CANNABIS) 

 

კანაფის ზეთი (CANNABIS OIL) 

  მცენარე კანაფისგან ნებისმიერი გზით მიღებული ზეთი 

 

კანაფის ფისი (CANNABIS RESIN) 

  მცენარე კანაფისგან გამოყოფილი, გასუფთავებული ან/და გაუსუფთავებელი ფისი 

 

კეტობემიდონი (KETOBEMIDONE) 

4-meta-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine 

 

კლონიტაზენი (CLONITAZENE) 

2-para-chlorbenzyl-1-diethylaminoethyl-5-nitrobenzimidazole 

 

კოდეინი (CODEINE) 

3-methylmorphine 

 

- კოდეინის - N - ოქსიდი  (CODEINE-N-OXIDE) 

 

- კოდოქსიმი (CODOXIME) 

dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime 

 

- კოკაინი (COCAINE) 

methyl ester of benzoylecgonine 

 

- d-კოკაინი (D-COCAINE) 

(+)-3beta-benzoyloxytropan-2alpha-carbon-sauremethylester 

 

- კოკას ფოთოლი (COCA LEAF) 

  „კოკას ფოთოლში“ იგულისხმება კოკაინის ბუჩქის ფოთოლი, გარდა იმ ფოთლებისა, 

  რომლებიდანაც მთლიანად არის გამოდევნილი ეკგონინი, კოკაინი და 
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  ეკგონინის სხვა ნებისმიერი ალკალოიდი; 

  თუ კოკას ფოთლისგან მიღებული პრეპარატი შეიცავს 0,1%-ზე მეტ 

  კოკაინს, ასეთი პრეპარატი განიხილება, როგორც კოკას ფოთოლი. 

 

- ლევამფეტამინი (LEVAMFETAMINE) 

(-)-(R)-alpha-methylphenethylamine; 

 

- ლევომეთორფანი (LEVOMETHORPHAN) 

(-)-3-methoxy-N-methylmorphinan 

 

- ლევომეტამფეტამინი (LEVOMETAMFETAMINE) 

l-N,alpha-dimethylphenethylamine 

 

- ლევომორამიდი (LEVOMORAMIDE) 

(-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl) butyl] morpholine 

 

- ლევორფანოლი (LEVORPHANOL) 

(-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan 

 

- ლევოფენაცილმორფანი (LEVOPHENACYLMORPHAN) 

(1)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinan 

 

- ლიზერგინის მჟავა, მისი წარმოებულები და პრეპარატები, მათ შორის, 

  ლიზერგიდი - (LYSERGIC ACID and their preparacion  including  

    (+)-    LYSERGIDE) 

(+)-N,N-diethyllysergamide (d-lysergic acid diethylamide) 

 

მდმა, 3,4-მეთილენდიოქსიმეტამფეტამინი  

(MDMA, 3,4-METHYLENEDIOXYMETAMFETAMINE) 

(+-)-N,alpha-dimethyl-3,4-methylene-dioxy)phenethylamine 

 

- მეთადონი (METHADONE) 

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone 

 

- D - მეთადონი (D-METADONE)                 

(+)-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone 

 

- L- მეთადონი (L-METADONE)               

(-)-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone 

 

- მეთადონის სინთეზის შუალედური პროდუქტი 

 (METHADONE INTERMEDIATE) 

4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane 

 

- მეთაქვალონი (METHAQUALONE) 

2-methyl-3-o-tolyl--4 (3H)-quinazolinone 

 

- 4-მეთილამინორექსი (4-METHYLAMINOREX) 

(+-)-cys-2-amino-4- methyl-5-phenyl-2-oxazoline 

 

- მეთილდეზორფინი (METHYLDESORPHINE) 
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6-methyl-delta-6-deoxymorphine 

 

- მეთილდიჰიდრომორფინი (METHYLDIHYDROMORPHINE) 

6-methyldihydromorphine 

 

- 3-მეთილთიოფენტანილი (3-METHYLTHIOFENTANYL) 

N-[3-methyl-1-[2-(2-tienyl) ethyl]-4-piperidyl] propionanilide 

 

- მეთილფენიდატი (METHYLPHENIDATE) 

methyl alpha-phenyl-2--piperidineacetate 

 

- 3-მეთილფენტანილი (3-METHYLPHENTANYL) 

N-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide; 

 

- მეთკათინონი, ეფედრონი (METHCATHINONE, EPHEDRON) 

2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one 

 

- მეკლოკვალონი (MECLOQUALONE) 

3-(o-chlorophenyl)-2-methyl-4-(3H)-quinazolinone 

 

- მესკალინი (MESCALINE) 

3,4,5-trimethoxyphenethylamine 

 

- მეტაზოცინი (METAZOCINE) 

2’-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan 

 

- მეტამფეტამინი (METAMFETAMINE) 

(+)-(S)-N,alpha-dimethylphenethylamine 

 

- მეტამფეტამინის რაცემატი (METAMFETAMINE RACAMATE) 

(+ -)-N,alpha-dimethylphenethylamine 

 

- მეტოპონი (METOPON) 

5-methyldihydromorphinone 

 

- მიროფინი (MYROPHINE) 

myristylbenzylmorphine 

 

- მმდა, 5-მეთოქსი-3,4-მეთილენდიოქსიამფეტამინი (MMDA, 5-METHOXY-3,4-

METHYLENEDIOXYAMFETAMINE) 

2-metoxy-alpha-methyl-4,5-(methylenedioxy)phenethylamin 

 

- მორამიდის შუალედური პროდუქტი  

(MORAMIDE INTERMEDIATE) 

2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane carboxylic acid 

 

- მორფერიდინი (MORPHERIDINE) 

1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester 

 

- მორფინი (MORPHINE) 
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- მორფინის მეთობრომიდი (MORPHINE METHOBROMIDE) 

    მორფინის სხვა, ხუთვალენტიანი აზოტის  წარმოებულები, მათ შორის, -ოქსი-მორფინის   

    წარმოებულები, რომელთაგან ერთ-ერთი N-ოქსი-კოდეინია 

 

- მორფინ-N-ოქსიდი (MORPHINE - N-OXIDE) 

 

- მფპპ  (MPPP) 

1-methyl-4-phenyl-4-piperidine propionat (ester) 

 

-ნალბუფინი (NALBUPFYNE),  

(-)-17-(cyclobuthylmethyl)-4,5a–epoxy morphinan-3,6a, 14 – triol 

 

- ნიკოდიკოდინი (NICODICODINE) 

6-nicotinyldihydrocodeine 

 

- ნიკოკოდინი (NICOCODINE) 

6-nicotinylcodeine 

 

- ნიკომორფინი (NICOMORPHINE) 

3,6-dinicotinylmorphine 

 

- ნორაციმეთადოლი (NORACYMETHADOL) 

(+-)-alpha-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenylheptane 

 

- ნორკოდეინი (NORCODEINE) 

N-demethylcideine 

 

- ნორლევორფანოლი (NORLEVORPHANOL) 

(-)-3-hydroxymorphinan 

 

- ნორმეთადონი (NORMETHADONE) 

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone 

 

- ნორმორფინი (NORMORPHINE) 

demethylmorphine or N-demethylated morphine 

 

- ნორპიპანონი (NORPIPANONE) 

4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone 

 

- ომნოპონი (OMNOPONE) 

  ოპიუმის ალკალოიდის ჯამი 

 

- ოპიუმი (ამფიონი) (OPIUM) 

  დამაძინებელი ან ზეთოვანი ყაყაჩოს შედედებული რძეწვენი 

 

- ოპიუმი ექსტრაქციული 

  მათ შორის:   

  ა) ნარკოტიკული საშუალებების (მორფინი, კოდეინი, თებაინი, ორიპავინი)   შემცველი 

  ნებისმიერი სახეობის   მცენარიდან  წყლიანი გამონაწვლილი, გამონახარში, 

  გამონაცემი, ნაყენი ან ამოქროლების შედეგად მიღებული მშრალი ნაშთი; 

  ბ) დამაძინებელი ყაყაჩოსგან ნებისმიერი გზით მიღებული, ნარკოტიკულად  
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  აქტიური ალკალოიდები; 

  გ) ყაყაჩოს ნამჯისგან კუსტარულად დამზადებული ნებისმიერი პრეპარატი 

 

- ოპიუმი სამედიცინო (OPII MEDICINALIS) 

 

- ოპიუმის ექსტრაქტი (EXTRACTI OPII) 

 

- ოპიუმის ნაყენი (TINCTURAE   OPII) 

 

- ოქსიკოდონი (OXYCODONE) 

14-hydroxydihydrocodeinone 

 

- ოქსიმორფონი (OXYMORPHONE) 

14-hydroxydihydromorphinone 

 

- პარა-ფლუოროფენტანილი (PARA-FLUOROFENTANYL) 

4’-fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl) propionanilide 

 

- პარაჰექსილი (PARAHEXYL) 

3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo [b,d] pyran-1-ol 

 

- პეთიდინი (PETHIDINE) 

1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester 

 

- პეთიდინის სინთეზის შუალედური პროდუქტი A, B, C 

(PETHIDINE INTERMEDIATE  A, B, C) 

4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine  (A); 

4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester  (B); 

1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid  (C) 

 

- პენტაზოცინი (PENTAZOCINE) 

(2R*, 6R*, 11R*)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3-methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-

benzazocin-8-ol 

 

- პენტობარბიტალი (PENTOBARBITAL) 

5-ethyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid 

 

- პეპაპ  (PEPAP) 

1-phenethyl-4-phenyl-piperidinol acetate (ester) 

 

- პიმინოდინი (PIMINODINE) 

4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)-piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester 

 

- პირიტრამიდი (PIRITRAMIDE) 

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(1-piperidino)-piperidine-4-carboxylic acid amide 

 

- პმა, პარამეთოქსიამფეტამინი (PMA, PARAMETHOXYAMFETAMINE) 

p-methoxy-alpha-methylphenethylamine 

 

- პროპერიდინი (PROPERIDINE) 

1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl ester 
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- პროპირამი (PROPIRAM) 

N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-2-pyridylpropionamide 

 

- პროსიდოლი (PROSIDOLUM) 

 

- პროჰეპტაზინი (PROHEPTAZINE) 

1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane 

 

- პსილოციბინი (PSILOCYBINE) 

3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-yl-dihydrogen phosphate 

 

- პსილოცინი, პსილოტსინი (PSILOCINE, PSILOTSIN) 

3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-ol 

 

- პსილოციბინის ან პსილოცინის შემცველი სოკოს ნებისმიერი სახეობა 

 

- რაცემეთორფანი (RACEMETHORPHAN) 

(+-)-3-methoxy-N-methylmorphinan 

 

- რაცემორამიდი (RACEMORAMIDE) 

 (+-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)- butyl] -morpholine 

 

- რაცემორფანი (RACEMORPHAN) 

(+-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan 

 

- რემიფენტანილი (REMIFENTANIL) 

1-(2-methoxy carbonyl-ethyl)-4-(Phenylpropionylamino)-piperidine-4-carboxylic acid methyl ester 

 

- როლიციკლიდინი (ROLICYCLIDINE) 

1-(1-phenylcyclohexyl)-pyrrolidine 

 

- სეკობარბიტალი (SECOBARBITAL) 

5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid 

 

- სტპ, დომ (STP, DOM) 

2,5-dimethoxy-alpha,4-dimethylphenethylamine 

 

- სუფენტანილი (SUFENTANIL) 

N-[4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)-ethyl]-4-piperidyl] propionanilide 

 

ტაბლეტები: 

 

● ალნაგონის 

● ბარბამილი 0,15 გ + ბრომიზოვალი 0,15 გ 

● ეტამინალ ნატრიუმის 

● კოდეინის კამფოსულფატის 

● კოდეინის შემცველი „ხველების საწინააღმდეგო~  

● კოდეინი 0,03 გ + პარაცეტამოლი 0,500 გ 

● კოდეინი 0,015 გ +  ნატრიუმის ჰიდროკარბონატი 0,25 გ 

● კოდტერპინის 
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● ტერპინკოდი 

 

- ტენამფეტამინი (TENAMFETAMINE) (MDA) 

alpha-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine 

 

- ტენოციკლიდინი (TENOCYCLIDINE) 

1-[1-(2-thienyl) cyclohexyl] piperidine 

 

- ტეტრაჰიდროკანაბინოლი, მისი იზომერები და მათი სტერეოქიმიური ვარიანტები: 

 

7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d] pyran-1-ol; 

(9R,10aR)-8,9,10,10a- tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d] pyran-1-ol;  

(6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a- tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d] pyran-1-ol; 

(6aR,10aR)-6a,7,10,10a- tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d] pyran-1-ol; 

6a7,8,9- tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d] pyran-1-ol; 

(6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6-dimethyl-9-methylene-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d] pyran-1-

ol; 

 

- ტილიდინი (TILIDINE) 

(+-)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylate 

 

- ტმა, 3,4,5-ტრომეთოქსიამფეტამინი 

   (TMA, 3,4,5-TRIMETHOXYAMFETAMINE) 

(+-)-3,4,5-trimethoxy-alpha-methylphenethylamine 

 

-ტრამადოლი (TRAMADOL) 

 

- ტრიმეპერიდინი (TRIMEPERIDINE) 

1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine 

 

- ფენადოქსონი (PHENADOXONE) 

6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone 

 

- ფენაზოცინი (PHENAZOCINE) 

2’-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-benzomorphan 

 

- ფენამპრომიდი (PHENAMPROMIDE) 

N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)- propionanilide 

 

- ფენეტილინი (FENETYLLINE) 

7-[2-[(alpha-methylphenethyl)]amino]ethyl]theophylline 

 

- ფენმეტრაზინი (PHENMETRAZINE) 

3-methyl-2-phenylmorpholine 

 

- ფენომორფანი (PHENOMORPHAN) 

3-hydroxy-N-phenethylmorphinan 

 

- ფენოპერიდინი (PHENOPERIDINE) 

1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester 
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- ფენტანილი (FENTANYL) 

1-phenethyl-4-N-propionylanilinopiperidine 

 

- ფენციკლიდინი (PHENCYCLIDINE) (PCP) 

1-(1-phenylcyclohexyl) piperidine 

 

- ფლუნიტრაზეპამი (FLUNITRAZEPAM) 

5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 

 

- ფოლკოდინი (PHOLCODINE) 

morpholinylethylmorphine 

 

- ფურეთიდინი (FURETHIDINE) 

1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester 

 

- ყაყაჩო დამაძინებელი (OPIUM PIPPY) 

Papaver somniferum L- ის სახეობის მცენარე 

 

_ ყაყაჩოს ნამჯა 

დამაძინებელი ყაყაჩოს ყველა ნაწილი 

 

- ყაყაჩოს ნამჯისგან მიღებული კონცენტრატი 

  მასალა, რომელიც მიიღება ყაყაჩოს ნამჯაში არსებული ალკალოიდების 

  კონცენტრირების პროცესში 

 

- ყაყაჩოს ნამჯის ექსტრაქტი 

  დამაძინებელი ყაყაჩოს ნამჯისგან ნებისმიერი გზით მიღებული, ნარკოტიკულად  

  აქტიური ალკალოიდები, აგრეთვე ყაყაჩოს ნამჯისგან კუსტარულად დამზადებული 

ნებისმიერი პრეპარატი 

 

- ყაყაჩოს (დამაძინებელი ყაყაჩოს) ნებისმიერი სახის ნაყენი და რძეწვენი 

 

- ყველა იმ სახეობის ყაყაჩო და მისგან მომზადებული პროდუქტი, რომელიც არ წარმოადგენს 

დამაძინებელ ყაყაჩოს, მაგრამ შეიცავს ამ სიაში მითითებულ ნარკოტიკულ საშუალებას 

 

- ციკლობარბიტალი (ციკორაპიიაო) (CYCLOBARBITAL)  

5-(1-cyclohexen-1-yl)-5-ethylbarbituric acid 

 

- ციპეპროლი (ZIPEPROL) 

alpha-(alpha-methoxybenzyl)-4-(beta-methoxyphenethyl)-1-piperazineethanol 

 

- ჰეროინი (HEROIN) 

diacetylmorphine 

 

- ჰიდროკოდონი (HYDROCODONE) 

dihydrocodeinone 

 

- ჰიდრომორფინოლი (HYDROMORPHINOL) 

14-hydroxydihydromorphine 

 

- ჰიდრომორფონი (HYDROMORPHONE) 



 27 

dihydromorphinone 

 

- N-ჰიდროქსი მდა, ნ-ჰიდროქსიმეთილენდიოქსიამფეტამინი 

 (N-HYDROXY   MDA, N-HYDROXY METHYLENEDIOXYAMFETAMINE) 

(+-)-N-[alpha-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethyl]-hydroxylamine 

 

- ჰიდროქსიპეთიდინი (HYDROXYPETHIDINE) 

4-meta-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester 

 

შენიშვნა: 1. I სიას მიეკუთვნება:  

 

ა) მასში ჩამოთვლილი ნივთიერებების იზომერები, თუ ასეთი იზომერების არსებობა 

შესაძლებელია მოცემული კონკრეტული ქიმიური აღნიშვნის ფარგლებში, გარდა იმ 

შემთხვევებისა, როდესაც რომელიმე ნივთიერების იზომერი სპეციალურად არის ამოღებული ამ 

სიიდან; 

ბ) მასში ჩამოთვლილი ნივთიერებების რთული და მარტივი ეთერები, თუ ასეთი ეთერების 

არსებობა შესაძლებელია; 

გ) მასში ჩამოთვლილი  ნივთიერებების მარილები, მათ შორის რთული და მარტივი ეთერების, 

იზომერების მარილები, თუ ასეთი მარილების არსებობა შესაძლებელია; 

დ) აცეტილდიჰიდროკოდეინის, დიჰიდროკოდეინის, კოდეინის, ნიკოდიკოდინის, 

ნიკოკოდინის, ნორკოდეინის, ფოლკოდინის ან ეთილმორფინის შემცველი პრეპარატები, 

რომლებიც დოზის ერთეულზე შეიცავს მის 100 და მეტ მილიგრამს, ხოლო კონცენტრაცია 2,5 და 

მეტი პროცენტია; 

ე) პროპირამის შემცველი პრეპარატები, რომლებიც დოზის ერთეულზე შეიცავს მის 100 და მეტ 

მილიგრამს, რომელიც შეერთებულია არანაკლებ ამავე რაოდენობის მეთილცელულოზასთან; 

ვ) პერორალურად მისაღები, დექსტროპროპოქსიფენის შემცველი პრეპარატები, რომლებიც 

დოზის ერთეულზე შეიცავს მის 135 და მეტ მილიგრამს, ან განუყოფელი პრეპარატები, 

რომლებშიც დექსტროპროფოქსიფენის კონცენტრაცია 2,5 და მეტი პროცენტია; 

ზ) კოკაინის შემცველი პრეპარატები, რომლებიც შეიცავს მის 0,1%-ზე მეტს კოკაინ-ფუძეზე 

გადაანგარიშებით; 

თ) ოპიუმის ან მორფინის შემცველი პრეპარატები, რომლებიც შეიცავს 0,2%-ზე მეტ მორფინს 

უწყლო მორფინ-ფუძეზე გადაანგარიშებით; 

ი) დიფენოქსინის შემცველი პრეპარატები, რომლებიც შეიცავს მის 0,5 და მეტ მილიგრამს და 

ატროპინის სულფატის იმ რაოდენობას, რომელიც ეკვივალენტურია დიფენოქსინის დოზის 5 

პროცენტისა; 

კ) დიფენოქსილატის შემცველი პრეპარატები, რომლებიც შეიცავს მის 2,5 და მეტ მილიგრამს 

დიფენოქსილატ-ფუძეზე გადაანგარიშებით და ატროპინის სულფატის იმ რაოდენობას, რომელიც 

ეკვივალენტურია დიფენოქსილატის დოზის 1 პროცენტისა; 

ლ) მასში  ჩამოთვლილი  ნივთიერებებისაგან კუსტარულად  დამზადებული ნებისმიერი სახის 

ნარევი. 

2. I სიას არ მიეკუთვნება ლევომეტორფანის და ლევორფანოლის იზომერები, შესაბამისად 

დექსტრომეტორფანი [(+)-3-methyl-N-methylmorphinan] და დექსტრორფანი [(+)-3-hydroxy-N-

methylmorphinan], რომლებიც სპეციალურად არის ამოღებული ამ სიიდან. 
საქართველოს 2003 წლის 22 ივლისის კანონი №2556 - სსმ I, №24, 20.08.2003 წ., მუხ.181 
საქართველოს 2003 წლის 3 დეკემბრის კანონი №3132 - სსმ I, №32, 22.12.2003 წ., მუხ.233 

სია II 

მკაცრად შეზღუდული ნარკოტიკული საშუალებების ჩამონათვალი 

- ალფა-მეთილთიოფანტანილი (ALPHA-METHYLTHIOFENTANYL) 

- ალფა-მეთილ-4-მეთილთიოფენეტილამინი (4-MTA) 

- ალფა-მეთილფენტანილი  (ALPHA-METHYLFENTANYL) 
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- აცეტილ-ალფა-მეთილფენტანილი (ACETYL-ALPHA-METHYLFENTANYL) 

- აცეტილმეთადოლი (ACETYLMETHADOL) 

- აცეტორფინი (ACETORPHINE) 

- ბეტა-ჰიდროქსი-3-მეთილფენტანილი     

   (BETA-HYDROXY-3-METHYLFENTANYL) 

- დექსამფეტამინი (DEXAMFETAMINE) 

- დიამპრომიდი (DIAMPROMIDE) 

- დიეთილთიამბუტენი (DIETHYLTHIAMBUTENE) 

- დიმეთილთიამბუტენი (DIMETHYLTHIAMBUTENE) 

- დიმენოქსადოლი (DIMENOXADOL) 

- დიმეფეპტანოლი (DIMEPHEPTANOL) 

- დიოქსაფეტილ ბუტირატი (DIOXAPHETYL  BUTYRATE) 

- დიპიპანონი (DIPIPANONE) 

- დიფენოქსინი (DIFENOXIN) 

- დიჰიდრომორფინი (DIHYDROMORPHINE) 

- N-ეთილ მდა (N-ETHYL    MDA) 

- ეტიციკლიდინი (ETICYCLIDINE) 

- ეტორფინი (ETORPHINE) 

- ეტრიპტამინი (ETRYPTAMINE) 

- ეფედრონი (EPHEDRONE) 

- თიოფენტანილი (THIOFENTANYL) 

- კათინონი (CATHINONE) 

- კანაფი (მცენარე) (CANNABIS) 

 მცენარე კანაფის ყველა სახეობა  

- კანაფის ზეთი (CANNABIS OIL) 

  მცენარე კანაფისგან ნებისმიერი გზით მიღებული ზეთი 

- კანაფის ფისი (CANNABIS RESIN) 

  მცენარე კანაფისგან გამოყოფილი, გასუფთავებული ან/და გაუსუფთავებელი ფისი 

- კეტობემიდონი (KETOBEMIDONE) 

- კოკას ფოთოლი (COCA LEAF) 

  „კოკას ფოთოლში”  იგულისხმება კოკაინის ბუჩქის ფოთოლი, გარდა იმ ფოთლებისა, 

  რომლებიდანაც მთლიანად არის გამოდევნილი ეკგონინი, კოკაინი და 

  ეკგონინის სხვა ნებისმიერი ალკალოიდი. 

- ლიზერგინის მჟავა, მისი წარმოებულები და პრეპარატები, მათ შორის,  

  ლიზერგიდი - (LYSERGIC ACID and their preparacion  including  

    (+)-   LYSERGIDE) 

- მარიხუანა (ნედლი, გამომშრალი) 

- მდმა (MDMA) 

- 4-მეთილამინორექსი (4-METHYLAMINOREX) 

- მეთილდიჰიდრომორფინი (METHYLDIHYDROMORPHINE) 

- 3-მეთილთიოფენტანილი (3-METHYLTHIOFENTANYL) 

- მეთილფენიდატი (METHYLPHENIDATE) 

- 3-მეთილფენტანილი (3-METHYLFENTANYL) 

- მეთკათინონი (METHCATHINONE) 

- მესკალინი (MESCALINE) 

- მეტამფეტამინი (METAMFETAMINE) 

- მმდა (MMDA) 

- მფპპ  (MPPP) 

- ოპიუმი (ამფიონი) (OPIUM) 

  დამაძინებელი ან ზეთოვანი ყაყაჩოს შედედებული რძეწვენი 

- პარა-ფლუოროფენტანილი (PARA-FLUOROFENTANYL) 
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- პარაჰექსილი (PARAHEXYL) 

- პეპაპ  (PEPAP) 

- პმა (PMA) 

- პსილოციბინი (PSILOCYBINE) 

- პსილოცინი (PSILOCINE) 

- პსილოციბინის ან პსილოცინის შემცველი სოკოს ნებისმიერი სახეობა  

- როლიციკლიდინი (ROLICYCLIDINE) 

- სტპ, დომ (STP, DOM) 

- ტენამფეტამინი (TENAMFETAMINE) (MDA) 

- ტენოციკლიდინი (TENOCYCLIDINE) 

- ტეტრაჰიდროკანაბინოლები (ყველა იზომერი) 

    (TETRAHYDROCANNABINOL  all  isomers) 

- ტმა (TMA) 

- ყაყაჩო დამაძინებელი (OPIUM PIPPY) 

     papaver somniferum L- ის სახეობის მცენარე 

_ ყაყაჩოს ნამჯა 

  დამაძინებელი ყაყაჩოს ყველა ნაწილი 

- ყაყაჩოს ნამჯისგან მიღებული კონცენტრატი 

  მასალა, რომელიც მიიღება ყაყაჩოს ნამჯაში არსებული ალკალოიდების 

  კონცენტრირების პროცესში 

- ყაყაჩოს ნამჯის ექსტრაქტი 

  დამაძინებელი ყაყაჩოს ნამჯისგან ნებისმიერი გზით მიღებული, ნარკოტიკულად  

  აქტიური ალკალოიდები, აგრეთვე ყაყაჩოს ნამჯისგან კუსტარულად დამზადებული 

  ნებისმიერი პრეპარატი 

- ყაყაჩოს (დამაძინებელი ყაყაჩო) ნებისმიერი სახის ნაყენი და რძეწვენი 

- ყველა  იმ  სახეობის  ყაყაჩო  და  მისგან  მომზადებული პროდუქტი, 

  რომელიც არ წარმოადგენს დამაძინებელ ყაყაჩოს, მაგრამ შეიცავს ამ 

  სიაში მითითებულ ნარკოტიკულ საშუალებას 

- ჰეროინი (HEROIN) 

- N-ჰიდროქსი მდა (N-HYDROXY   MDA) 
საქართველოს 2003 წლის 3 დეკემბრის კანონი №3132 - სსმ I, №32, 22.12.2003 წ., მუხ.233 

სია III 

შეზღუდული ნარკოტიკული საშუალებების ჩამონათვალი 

- ალფენტანილი (ALFENTANIL) 

- ამობარბიტალი (AMOBARBITAL) 

- ამფეტამინი (AMFETAMINE) 

- ბუპრენორფინი (BUPRENORPHINE) 

- ბუტალბიტალი (BUTALBITAL) 

-ბუტორფანოლი (BUTORPHANOL) 

- გლუტეთიმიდი (ნოქსირონი) (GLUTETHIMIDE) 

- დექსტრომორამიდი (DEXTROMORAMIDE) 

- დექსტროპროფოქსიფენი (DEXTROPROPOXYPHENE) 

- დიფენოქსილატი (DIPHENOXYLATE) 

- დიჰიდროკოდეინი (DIHYDROCODEINE) 

- ეთილმორფინი (ETHYLMORPHINE) 

- თებაინი (THEBAINE) 

- კოდეინი (CODEINE) 

კოკაინი (COCAINE) 

მეთადონი (METHADONE) 

- მორფინი (MORPHINE) 
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-ნალბუფინი (NALBUPFYNE) 

- ომნოპონი (OMNOPONE) 

- ოპიუმი სამედიცინო (OPII MEDICINALIS) 

- პეთიდინი (PETHIDINE) 

- პენტაზოცინი (PENTAZOCINE) 

- პენტობარბიტალი (PENTOBARBITAL) 

- პირიტრამიდი (PIRITRAMIDE) 

- სუფენტანილი (SUFENTANIL) 

 

ტაბლეტები: 

● ალნაგონის 

● ბარბამილი 0,15 გ + ბრომიზოვალი 0,15 გ 

● კოდეინის კამფოსულფატის 

● კოდეინის შემცველი „ხველების საწინააღმდეგო“  

● კოდეინი 0,03 გ + პარაცეტამოლი 0,500 გ 

● კოდეინი 0,015 გ +  ნატრიუმის ჰიდროკარბონატი 0,25 გ 

● კოდტერპინის 

● ტერპინკოდი 

 

- ტილიდინი (TILIDINE) 

-ტრამადოლი (TRAMADOL) 

- ტრიმეპერიდინი (TRIMEPERIDINE) 

- ფენტანილი (FENTANYL) 

- ფლუნიტრაზეპამი (FLUNITRAZEPAM) 

- ფოლკოდინი (PHOLCODINE) 

ციკლობარბიტალი (ციკორაპიიაო) (CYCLOBARBITAL)  
საქართველოს 2003 წლის 22 ივლისის კანონი №2556 - სსმ I, №24, 20.08.2003 წ., მუხ.181 

სია IV 

ფსიქოტროპული ნივთიერებების ჩამონათვალი 

- ალობარბიტალი (ALLOBARBITAL)  

    5,5-diallilbarbituric acid 

 

- ალპრაზოლამი (ALPRAZOLAM) 

    8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-s-triazolo  [4,3-a] [1,4]benzodiazepine 

 

- ამინორექსი (AMINOREX) 

    2-amino-5-phenyl-2 oxasoline 

 

- ამფეპრამონი (AMFEPRAMONE) 

     2-(diethylamino) propiophenone 

 

- ბარბიტალი (BARBITAL) 

    5,5-diethylbarbituric  acid 

 

- ბენზფეტამინი  (BENZFETAMINE) 

    N-benzyl-N,alpha-dimethylphenethylamine 

 

- ბრომაზეპამი (BROMAZEPAM) 

    7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 
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- ბროტიზოლამი (BROTIZOLAM) 

    2-bromo-4-(o-chlorphenyl)-9-methyl-6H-thyeno[3,2-f]-s-triazolo[4,3-alpha][1,4]diazepine 

 

- ბუტობარბიტალი (BUTOBARBITAL) 

    5-buthyl-5-ethylbarbituric acid 

 

- გამა-ოქსიზეთოვანი მჟავა (GHB) 

    gamma-hydroxybutyric acid 

 

- დელორაზეპამი (DELORAZEPAM) 

    7-chloro-5-(o-chlorphenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 

 

- დიაზეპამი (DIAZEPAM) 

    7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 

 

- ეთილ ლოფლაზეპატი (ETHYL LOFLAZEPATE) 

    ethyl-7-chloro-5-(o-fluorphenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylate 

 

- ეთინამატი (ETHINAMATE) 

    1-ethynylcyclohexanolcarbamate 

 

- ეთქლორვინოლი (ETHCHLORVYNOL) 

    1-chloro-3-ethyl-1-penten-4-yn-3-ol 

 

- ესტაზოლამი (ESTAZOLAM) 

    8-chloro-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-alpha]-1,4-benzodiazepine 

 

- ეტილამფეტამინი (ETILAMFETAMINE) 

N-ethyl-alpha-methylphenetylamine 

 

- ვინილბიტალი (VINYLBITAL) 

    5-(1-methylbutyl)-5-vinylbarbituric acid 

 

ზოლპიდემი (ZOLPIDEM) 

 

– თიანეპტინი (TIANEPTIN)  

(RS)-7-(3-chloro-6-methyl-6,11-dihydrodibenzo[cf][1,2]thiazepin-11- ylamino)heptanoic acid S,S-
dioxide 

 

- კამაზეპამი (CAMAZEPAM) 

    7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one dimethylcarbamat  

    (ester) 

 

- კეტაზოლამი (KETAZOLAM) 

    11-chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl-4H-[1,3]-oxazino[3,2-d][1,4]benzodiazepine-4,7  

    (6H)-dion 

 

- კლობაზამი (CLOBAZAM) 

    7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine-2,4(3H,5H)-dione 

 

- კლონაზეპამი (CLONAZEPAM) 
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    5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 

 

- კლორაზეპატი (CLORAZEPATE) 

    7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylic acid 

 

- კლოტიაზეპამი (CLOTIAZEPAM) 

    5-(o-chlorphenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl-2H-thieno [2,3-e] [1,4] diazepin-2-one 

 

- კლოქსაზოლამი (CLOXAZOLAM) 

    10-chloro-11b--(o-chlorphenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro-oxazolo-[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one 

 

- ლეფეტამინი (LEFETAMINE) 

    (-)-N,N-dimethyl-1,2-diphenylethylamine 

 

- ლოპრაზოლამი (LOPRAZOLAM) 

   6-(o-chlorphenyl)-2,4-dihydro-2[(4-methyl-1-piperazinyl) methylen]-8-nitro-1H-imidazol[1,2-alpha] 

    [1,4] benzodiazepin-1-one 

 

- ლორაზეპამი (LORAZEPAM) 

    7-chloro-5-(o-chlorphenyl) 1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 

 

- ლორმეტაზეპამი (LORMETAZEPAM) 

    7-chloro-5-(o-chlorphenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 

 

- მაზინდოლი (MAZINDOL) 

    5-(p-chlorphenil)-2,5-dihydro-3H-imidazo[2,1-alpha]-isoindol-5-ol 

 

- მედაზეპამი (MEDAZEPAM) 

    7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine 

 

- მეზოკარბი (სიდნოკარბი) (MESOCARB) (SYDNOCARB) 

    3-(alpha-methylphenethyl)-N-(phenylcarbamoyl)sidnone  imine 

 

- მეთილფენობარბიტალი (METHYLPHENOBARBITAL) 

    5-ethyl-1-methyl-5-phenylbarbituric acid 

 

- მეთიპრილონი (METHYPRYLON) 

    3,3-diethyl-5-methyl-2,4-piperidine-dione 

 

- მეპრობამატი (MEPROBAMATE) 

    2-methyl-2--propyl-1,3-propanediol dicarbamate 

 

- მეფენორექსი (MEFENOREX) 

    N-(3-chloropropil)-alpha-methylphenetylamine 

 

- მიდაზოლამი (MIDAZOLAM) 

    8-chloro-6-(o-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazol(1,5-a)(1,4)benzodiazepin 

 

- ნიმეტაზეპამი (NIMETAZEPAM) 

    1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 
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- ნიტრაზეპამი (რადედორმი) (NITRAZEPAM) 

    1,3-dihydro-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 

 

- ნორდაზეპამი (NORDAZEPAM) 

    7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 

 

- ოქსაზეპამი (OXAZEPAM) 

    7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 

 

- ოქსაზოლამი (OXAZOLAM) 

   10-chloro-2,3,7,11b-tetrahydro-2-methyl-11b-phenyloxazolo[3,2-d] 

   [1,4]benzodiazepin-6(5H)-one 

 

- პემოლინი (PEMOLINE) 

   2-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-one(=2-amino-5-phenyl-4-oxazolidinone) 

 

- პინაზეპამი (PINAZEPAM) 

    7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propynyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 

 

- პიპრადოლი (PIPRADOL) 

    1,1-diphenyl-1-(2-piperidyl)-methanol 

 

- პიროვალერონი (PYROVALERONE) 

    4-methyl-2(pyrrolidinyl)valerophenone 

 

- პრაზეპამი (PRAZEPAM) 

    7-chloro-1-(cyclopropylmethyl)-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 

 

- რელადორმი (დიაზეპამისა და ციკლობარბიტალის შემცველი პრეპარატი) 

 

- სეკბუტაბარბიტალი (SECBUTABARBITAL) 

    5 sec-buthyl-5-ethylbarbituric  acid 

 

- ტემაზეპამი (TEMAZEPAM) 

    7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 

 

- ტეტრაზეპამი (TETRAZEPAM) 

    7-chloro-5-(cyclohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 

 

- ტრიაზოლამი (TRIAZOLAM) 

    8-chloro-6-(o-chlorphenyl)-1-methyl-4H-s-triazolo-[4,3-alpha]-1,4-benzodiazepine 

 

- ფენდიმეტრაზინი (PHENDIMETRAZINE) 

    (+)-(2S,3S)-3,4-dimethyl-2-phenylmorpholine 

 

- ფენკამფამინი (FENCAMFAMIN) 

    N-ethyl-3-phenyl-2-norbornanamine  

 

- ფენობარბიტალი  (PHENOBARBITAL) 

    5-ethyl-5-phenylbarbituric acid 
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- ფენპროპორექსი (FENPROPOREX) 

     (+-)-3-[(alpha- methylphenethyl)amino]propionitrile 

 

- ფენტერმინი (PHENTERMINE) 

    alpha, alpha-dimethylphenetylamine 

 

- ფლუდიაზეპამი (FLUDIAZEPAM) 

    7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 

 

 

- ფლურაზეპამი (FLURAZEPAM) 

    7-chloro-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 

 

- ქლორდიაზეპოქსიდი (CHLORDIAZEPOXIDE) 

    7-chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepin-4-oxide 

 

- ჰალაზეპამი (HALAZEPAM) 

    7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-2H-1,4-benzodiazepin -2-one 

 

- ჰალოქსაზოლამი (HALOXAZOLAM) 

   10-bromo-11b-(o-fluorphenyl)-2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo[3,2-d] [1,4]benzodiazepin-6(5H)-one.  

 

შენიშვნა: IV სიას მიეკუთვნება მასში ჩამოთვლილი ნივთიერებების:  

 

ა) წამლის ფორმები; 

ბ) მარილები, თუ ასეთი მარილების არსებობა შესაძლებელია, და მათი წამლის ფორმები. 
საქართველოს 2010 წლის 15 დეკემბრის კანონი №4038-სსმ I, №75,27.12.2010 წ.,მუხ.463 

სია V 

პრეკურსორების ჩამონათვალი 

ცხრილი № 1 

 

- N-აცეტილანტრანილის მჟავა (N-ACETHYLANTRANILIC  ACID) 

 

- ერგომეტრინი (ERGOMETRIN) 

   N-(2-hydroxy-1-methylethyl)-D (+)-lysergamid 

 

- ერგოტამინი (ERGOTAMIN) 

   (S'alpha)-12' -hudroxy-2'-methyl-5'-(phenyl-methyl)-ergotamin-3',6`,18-trion 

 

- ეფედრინი (EPHEDRINUM) 

     L-erythro-2-methylamino-1-phenylpropan-1-ol 

 

- იზოსაფროლი ( ISOSAFROLE) 

 

- კალიუმის პერმანგანატი (POTASSIUM  PERMANGANATE) 

 

- 3,4 - მეთილენდიოქსიფენილ - 2 - პროპანონი  

   (3,4-METHYLENEDIOXYPHENYL-2-PROPANONE) 

 

- N - მეთილეფედრინი (N-METHYLEPHEDRINE) 
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- ნორეფედრინი (NOREPHEDRINE) 

 

- პიპერონალი (PIPERONAL) 

 

- საფროლი (SAFROLE) 

 

- 1-ფენილ-2-პროპანონი (1-PHENYL- 2- PROPANONE) 

    1-phenyl-2-propanone 

 

- ფსევდოეფედრინი (PSEUDOEPHEDRINE) 

    D-theo-2-methylamino-1-phenylpropan-1-ol 

 

- ძმარმჟავას ანჰიდრიდი (ACETIC ANHYDRIDE) 

 

ცხრილი №2 

 

- ანტრანილის მჟავა (ANTRANYLIC ACID) 

 

- აცეტონი (ACETONE) 

 

- გოგირდმჟავა კონცენტრირებული (გარდა მისი მარილებისა)  

   (SULPHURIC ACID) 

 

- ეთილის ეთერი (ETHYL ESTHER) 

 

- მეთილეთილკეტონი (METHYL ETHYL KETONE)  

 

- პიპერიდინი (PIPERIDINE) 

 

- ტოლუოლი (TOLUOLE) 

 

- ქლორწყალბადმჟავა კონცენტრირებული (გარდა მისი მარილებისა)    

  (HYDROCHLORIC ACID) 

 

- ფენილ ძმარმჟავა (PHENYLACETIC ACID) 

 

შენიშვნა: V სიას მიეკუთვნება მასში ჩამოთვლილი ნივთიერებების მარილები (გარდა 

გოგირდმჟავას და ქლორწყალბადმჟავას მარილებისა), თუ ასეთი მარილების არსებობა 

შესაძლებელია. 

 

 

ზოგადი შენიშვნები საქართველოში სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული 

ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და პრეკურსორების  

I, II, III, IV და V სიებზე 

1. საქართველოში სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნარკოტიკული საშუალებების, 

ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და პრეკურსორების სიები შედგენილია გაეროს 1961 წლის 

„ნარკოტიკული საშუალებების შესახებ“ ერთიანი კონვენციის, 1971 წლის „ფსიქოტროპული 

ნივთიერებების შესახებ“ კონვენციისა და 1988 წლის „ნარკოტიკული საშუალებების და 

ფსიქოტროპული ნივთიერებების უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ კონვენციის 

მოთხოვნების, გაეროს  ნარკოტიკებზე კონტროლის საერთაშორისო კომიტეტის 
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გადაწყვეტილებების, რეზოლუციებისა და რეკომენდაციების, ადგილობრივი პირობების, აგრეთვე 

საქართველოს ფარმაკოლოგიური და ფარმაკოპეის კომიტეტების მიერ შემუშავებული ა და ბ 

სიების გათვალისწინებით.  

2. ა და ბ სიები მოიცავს მხოლოდ მედიცინაში გამოყენებისათვის ნებადართულ მედიკამენტებს. 

სახელმწიფო რეესტრიდან რომელიმე მათგანის ამოღების შემთხვევაში იგი ავტომატურად 

ამოიღება ა და ბ სიებიდანაც, ხოლო I, II, III, IV და V სიებში შეტანილია არა მხოლოდ 

სამკურნალო, არამედ საქართველოში ბრუნვისათვის აკრძალული ნივთიერებებიც. ამრიგად, ა და 

ბ სიები შემოიფარგლება მხოლოდ სამკურნალო საშუალებებით, ეს სიები კი მოიცავს ბუნებრივ და 

სინთეზურ ნივთიერებათა ფართო ასორტიმენტს, მათ შორის, სახელმწიფო რეესტრიდან 

ამოღებულსაც. 

3. I, II, III, IV და V სიებს მხოლოდ სამართლებრივი მნიშვნელობა ენიჭება. ამ სიების 

დანიშნულება არ ემთხვევა ა და ბ სიების მიზანს, არ შეაქვს მათში არავითარი ცვლილება და 

მოქმედებს ა და ბ სიებისაგან დამოუკიდებლად. 

4. I, II, III, IV და V სიებში არ არის მითითებული სინონიმები, თუმცა თითოეულ ნარკოტიკულ 

საშუალებასა და ფსიქოტროპულ ნივთიერებას შეიძლება ჰქონდეს მრავალი სინონიმი. ამ სიებს 

მიეკუთვნება მათში მითითებული ნარკოტიკული საშუალებისა და ფსიქოტროპული 

ნივთიერების ნებისმიერი სინონიმით არსებული მცენარე, ნივთიერება და პრეპარატი. 

5. საქართველოში არსებული მწვავე ნარკოლოგიური სიტუაციიდან და ზოგიერთი 

ნივთიერების ფსიქოაქტიური თვისებების სიძლიერიდან გამომდინარე, მათზე კონტროლის 

რეჟიმის გამკაცრების მიზნით, გაეროს 1961 წლის ერთიანი კონვენციით გათვალისწინებულ 

მცენარეებთან, ნივთიერებებთან და პრეპარატებთან ერთად ნარკოტიკული საშუალებების 

ჩამონათვალში შეტანილია გაეროს 1971 წლის კონვენციით გათვალისწინებული, I, II და III სიებში 

მითითებული ნივთიერებებიც. ამრიგად, სამართლებრივად ეს ნივთიერებები მოიხსენიება 

როგორც ნარკოტიკული საშუალებები, და მათ მიმართ გამოიყენება ნარკოტიკულ საშუალებებზე 

გავრცელებული სამართლებრივი აქტები, რის უფლებასაც იძლევა გაეროს 1961 წლის ერთიანი 

კონვენციის 39-ე მუხლი და 1971 წლის კონვენციის 23-ე მუხლი. 

6. I სიაში მითითებული ზოგიერთი ნარკოტიკული საშუალება არ არის შეტანილი II და III 

სიებში, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ ეტაპზე გადაუწყვეტელია მათი მკაცრად შეზღუდულ თუ 

შეზღუდულ ნარკოტიკულ საშუალებათა ჩამონათვალისათვის მიკუთვნების საკითხი. მცენარის, 

ნივთიერებისა და პრეპარატის მხოლოდ I სიაში არსებობა გულისხმობს, რომ მოცემული მცენარე, 

ნივთიერება და პრეპარატი მიეკუთვნება ნარკოტიკულ საშუალებას. 

  7. თუ აცეტილდიჰიდროკოდეინის, დიჰიდროკოდეინის, კოდეინის, ნიკოდიკოდინის, 

ნიკოკოდინის, ნორკოდეინის, ფოლკოდინის, ეთილმორფინის, დექსტროპროპოქსიფენის, 

დიფენოქსინის ან დიფენოქსილატის შემცველი პრეპარატები  შეიცავს ამ ნარკოტიკული 

საშუალებების იმაზე ნაკლებ ოდენობებს, ვიდრე ეს გათვალისწინებულია I სიის შენიშვნის 

პირველი პუნქტის „დ“, „ვ“, „ი“ და „კ“ ქვეპუნქტებით, საქართველოში ასეთი პრეპარატების 

ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების თუ ნაკლებად მკაცრი 

კონტროლის რეჟიმს დაქვემდებარებული ჩამონათვალისათვის მიკუთვნების საკითხი წყდება 

ყოველ კონკრეტულ პრეპარატზე ცალკე, ამ კანონით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვით. 

8. I სიას მიეკუთვნება მასში მითითებული ნარკოტიკული საშუალებების ნებისმიერი წამლის 

ფორმა (ასეთის არსებობისას), თუ პრეპარატი არ შეიცავს ფარმაკოლოგიურად აქტიურ სხვა 

ნივთიერებას. ამავე სიას მიეკუთვნება მხოლოდ ის მცენარე, ნივთიერება და პრეპარატი, რომლის 

დასახელება ან/და შემადგენლობა უშუალოდ არის მასში (შენიშვნების ჩათვლით) აღნიშნული.  

9. სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერების წამლის ფორმაში იგულისხმება 

ნებისმიერი ფორმის (ტაბლეტი, ამპულა, დრაჟე, სანთელი და სხვ.) სამკურნალო საშუალება, 

რომლის შემადგენლობაში ფარმაკოლოგიურად აქტიურია მხოლოდ სპეციალურ კონტროლს 

დაქვემდებარებული ნივთიერება (ნივთიერებები).  

10. I სიასთან დაკავშირებული ყველა შენიშვნა ვრცელდება II და III სიებზედაც. 

11. საქართველოში აკრძალულია II სიაში მითითებული ნარკოტიკული საშუალებებისა და 

მათი შემცველი პრეპარატების სახელმწიფო ფარმაკოპეაში და სამედიცინო ცნობარში შეტანა.  
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12. მცენარის, ნივთიერების ან პრეპარატის  ნარკოტიკულ საშუალებათა, ფსიქოტროპულ 

ნივთიერებათა თუ პრეკურსორთა ჩამონათვალისათვის მიკუთვნების საკითხის გადაწყვეტისას 

სახელმძღვანელოა მხოლოდ I, II, III, IV და V სიები ან/და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამისი სამსახურების განმარტებები. 

13. საქართველოში სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნარკოტიკული საშუალებების, 

ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და პრეკურსორების სიებთან დაკავშირებულ ყველა შენიშვნას 

აქვს ისეთივე იურიდიული ძალა, როგორიც ამ სიებს. 


