ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის საინფორმაციო ბიულეტენი

N10 • 2014

ყოველკვარტალური გამოცემა • ვრცელდება უფასოდ

საინფორმაციო კვარტალური ბიულეტენის "ზიანის შემცირება" მეათე გამოცემა ზიანის შემცირების საქარ
თველოს ქსელმა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის „მტკიცებულებებზე დამყარებული ჩარევა
წამალდამოკიდებულთა უფლებების დასაცავად საქართველოში" ფარგლებში მოამზადა.

მნიშვნელოვანი ამბები
ნარკოტიკული
ზედოზირების
შემთხვევებზე ექიმს
პოლიციისთვის
შეტყობინების
ვალდებულება მოეხსნა
ჯანდაცვის მინისტრის 2014 წლის 11 აგვისტოს
Т01-56/ნ ბრძანებით, რომელიც შინაგან საქმეთა,
იუსტიციისა და სასჯელაღსრულების სამინისტრო
ებთან ერთობლივი შეთანხმებით მომზადდა, სას
წრაფო სამედიცინო სამსახურების მიერ პოლიცი
ისთვის ცნობის გადაცემას აღარ ექვემდებარება
ნარკოტიკული ზედოზირების შემთხვევები. აღნიშ
ნულ საკითხს დავით სერგეენკოს მიერ საქართ
ველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის მინისტრის 2000 წლის 5 დეკემბრის ბრძანე
ბაში შეტანილი ცვლილებები ითვალისწინებს. კერ
ძოდ, ბრძანებას დაემატა ახალი პუნქტი, რომლის
თანახმად პოლიციისათვის ცნობის გადაცემას არ
ექვემდებარება ნარკოტიკული ზედოზირების მდგო
მარეობის შემთხვევები.

ნარკოტიკების
მოხმარების
დეკრიმინალიზაციას
პარლამენტის იურიდიულმა
კომიტეტმა
მხარი არ დაუჭირა
„ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს
ქსელის" მიერ წარდგენილ პეტიციას, რომელიც ნარ
კოტიკული საშუალებების მოხმარების დეკრიმინა
ლიზაციას ითვალისწინებს, პარლამენტის იურიდი
ულ საკითხთა კომიტეტმა მხარი არ დაუჭირა.
პეტიციაში აღნიშნული იყო, რომ ქვეყანაში არ
სებული ნარკოპოლიტიკა ორიენტირებულია ნარ
კოტიკების მომხმარებელთა დასჯაზე და არა
დახმარებასა და რეაბილიტაციაზე. "დასჯაზე ორი
ენტირებული ნარკოპოლიტიკა იწვევს ზედოზირე
ბით სიკვდილიანობის ზრდას, ნარკოტიკის მომხ
მარებლებს ართმევს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში
სრულფასოვანი მონაწილეობის შესაძლებლობას და

პიროვნებას აქცევს დამნაშავედ" - ნათქვამია პეტი
ციაში. „ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართვე
ლოს ქსელი" მოუწოდებდა პარლამენტს, გაეტარე
ბინა საკანონმდებლო რეფორმები, რომელიც ხელს
შეუწყობდა ნარკოტიკების მომხმარებელთა მკურ
ნალობას და რეაბილიტაციას.

ზედოზირებაზე
ცნობიერების
ამაღლების
საერთაშორისო დღე

ცვლილებების მისაღწევად. გაიმართა სოლიდარო
ბის აქცია „სიცოცხლის ხეები”, რომლის ფარგლებ
შიც კამპანიის მონაწილეებმა ზედოზირებით გარ
დაცვლილ ადამიანთა ხსოვნის საპატივცემულოდ
ხეები დარგეს.
1 სექტემბერს ზედოზირებაზე ცნობიერების
ამაღლების საერთაშორისო დღის ფარგლებში გაი
მართა მრგვალი მაგიდა - „ზედოზირება: მიღწეული
შედეგები, გამოწვევები და სამომავლო გეგმები”.
მრგვალ მაგიდას ესწრებოდნენ ნარკოტიკების მომ
ხმარებელთა თემის წევრები, ადგილობრივი და სა
ერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები
და გადაწყვეტილების მიმღები პირები.

ტრენინგი
ჟურნალისტებისა და
ბლოგერებისთვის
2014 წლის 30 სექტემბერს და 1 ოქტომბერს კაჭ
რეთში ევროკავშირის პროექტის “მტკიცებულებებზე
დამყარებული ჩარევა წამალდამოკიდებულთა უფ
ლებების დასაცავად საქართველოში” ფარგლებში
გაიმართა ტრენინგი ჟურნალისტებისა და ბლოგერე
ბისთვის. ტრენინგზე განიხილეს ნარკოტიკული სა
31 აგვისტოს ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღ
ლების საერთაშორისო დღეს „ნარკოტიკების მომ
ხამრებელთა საქართველოს ქსელმა” და „ზიანის
შემცირების საქართველოს ქსელმა” ჩაატარეს საად
ვოკაციო კამპანია სახელწოდებით - „გადავარჩინოთ
სიცოცხლე”. კამპანია პარალელურად მიმდინარე
ობდა საქართველოს რვა ქალაქში - თბილისში, რუს
თავში, გორში, ქუთაისში, სამტრედიაში, ზუგდიდში,
ოზურგეთსა და ბათუმში. კამპანიის მხარდამჭერი
ორგანიზაციები იყვნენ „მსოფლიო ექიმები - საფ
რანგეთი”, ფონდი „ღია საზოგადოება - საქართვე
ლო” და „აივ/შიდსთან, ტუბერკულოზთან და მალა
რიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდი”.
კამპანიის მიზანი იყო ნარკოტიკების მომხმა
რებელთა თემის ცნობიერების ამაღლება ზედო
ზირების პრევენციასა და მის მართვასთან დაკავ
შირებით; ასევე სახელმწიფო სტრუქტურებთან
თანამშრომლობის გამყარება როგორც ზედოზირე
ბის, ისე ნარკოპოლიტიკის სფეროში პოზიტიური

►1◄

შუალებების არასამედიცინო მოხმარების შედეგად
გამოწვეული ზიანის საკითხები და წამალდამოკი
დებულთა უფლებები; ასევე ისაუბრეს სტიგმასა და
დისკრიმინაციაზე და საზოგადოებრივი ცნობიერე
ბის ამაღლების აუცილებლობაზე.
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ზედოზირება ისევ პრობლემად რჩება

ს

აქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის მინისტრის 2014
წლის 11 აგვისტოს სპეციალური ბრძანე
ბით, ნარკოტიკული ზედოზირების შემთხ
ვევაში პაციენტის სამკურნალო ხარჯებს სახელმ
წიფო გაიღებს. ასევე, ნარკოტიკული ზედოზირების
მდგომარეობა აღარ დაექვემდებარება პოლიციისთ
ვის სავალდებულო შეტყობინებას.
საქართველოში ნარკოტიკებით ზედოზირების
ზუსტი სტატისტიკის წარმოება ყოველთვის პრობ
ლემატური იყო. აღრიცხვიანობის ერთ-ერთ მნიშ
ვნელოვან ბარიერად სახელდებოდა არაკეთილ
განწყობილი სამართლებრივი გარემო, კერძოდ
„სასწრაფო დახმარების” სამედიცინო ეკიპაჟის
ვალდებულება პოლიციის წინაშე, რომელიც რე
გულირდებოდა 2006 წლის 24 ოქტომბრის შინაგან
საქმეთა მინისტრისა და შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის მინისტრების მიერ გამოცე
მული ერთობლივი ბრძანებით (#1244-278/ნ), 2000
წლის 5 დეკემბრის შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის მინისტრის #239/ნ ბრძანებით
და სხვა ზეპირი შიდასაუწყებო ან უწყებათაშორი
სი ინსტრუქციით. აღნიშნული რეგულაციები სამე
დიცინო სფეროს თანამშრომლებს ავალდებულებდა
შეტყობინების გაგზავნას პოლიციაში „მოწამვლაზე
საეჭვო შემთხვევის დროს, როდესაც პაციენტი იმ
ყოფება უგონო მდგომარეობაში”.
2012 წლამდე არსებული პრაქტიკის თანახმად, თუ
„სასწრაფო დახმარების” ექიმი აფიქსირებდა დიაგ
ნოზად ნარკოტიკულ კომას, ის ვალდებული იყო
შეტყობინება გაეგზავნა „სასწრაფო დახმარების”
სადისპეჩეროსთვის, რომელიც ამ შეტყობინებას
პოლიციას გადაუმისამართებდა. თუ შეტყობინების
გაგზავნას ექიმი თავს აარიდებდა, თავად აღმოჩნ
დებდა პოლიციის დაინტერესების ობიექტი.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სო
ციალური დაცვის სამინისტროს განცხადებით,
ბოლო ორი წლის განმავლობაში ნარკოტიკებით
ზედოზირებისა და სამედიცინო დაწესებულებაში
მოხვედრის გამო არავინ დასჯილა. თუმცა, არაოფი
ციალურ წყაროებით რეალობა საკმაოდ მძიმე იყო
- „სასწრაფო დახმარების”, შესაბამისად, პოლიციის
გამოძახების შიშით, ზედოზირების თვითმხილველე
ბი თავს არიდებდნენ მედპერსონალის გამოძახებას,
რადგან სამართლებლივი დევნის შიში ჰქონდათ.
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცე
მებით, ზედოზირების ყოველი 100 შემთხვევიდან
50-მდე შემთხვევაში დაზარალებულს სპეციალური
სამედიცინო დახმარება უტარდება. 46 შემთხვევაში
ზედოზირების პრობლემის მქონე ადამიანს დახმა
რებას ოჯახის წევრები და მეგობრები უწევენ, 4 შემ
თხვევა კი სიკვდილით მთავრდება. საქართველოში,
ისევე, როგორც სხვა ქვეყნებში, ნარკოტიკებით
გამოწვეული ზედოზირება ნარკომომხმარებელთა
სიკვდილიანობის მთავარ მიზეზს წარმოადგენს.
საქართველოში ზედოზირებით დაღუპულთა სტა
ტისტიკას იუსტიციის სამინისტროსთან არსებული
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო აწარ
მოებდა. 2008 წლიდან 2011 წლამდე გარდაცვალების
54 შემთხვევა დაფიქსირდა. 2012 წელს კი ნარკოტი
კების ზედოზირების 16-მდე შემთხვევა აღირიცხა.
ნარკოტიკების მიღების შედეგების ჩამონათვალ
ში - ფსიქიკური ცვლილებები, ფიზიკური ზიანი, რო
მელსაც იწვევს თავად ნივთიერება, აბსტინენცია და
სხვ. - ცენტრალური ადგილი უკავია ზედოზირების
საშიშროების საკითხს დოზის ხშირი ზრდის მოთხოვ
ნილების მიზეზით. ზედოზირება ხდება მაშინ, რო
დესაც ადამიანი იმაზე მეტ ერთ ან კომბინირებულ
ნარკოტიკს მოიხმარს, ვიდრე მის ორგანიზმს შეუძ

ლია გადაიტანოს. სხვადასხვა ნარკოტიკულ ნივთი ზედოზირების რისკს.
ერებას ზედოზირების განსხვავებული მახასიათე
2014 წლის 1 სექტემბრიდან „წამლისა და ფარმა
ბელი აქვს. ზედოზირების რისკი იქმნება მაშინაც, ცევტული საქმიანობის შესახებ კანონში” შესული
როდესაც ადამიანი გარკვეული პერიოდი არ მოიხ ცვლილების თანახმად ბევრი ფარმაცევტული პრო
მარს ნარკოტიკს და მასთან დაბრუნების შემდეგ დუქტი რეცეპტით გასაცემთა სიაში აღმოჩნდა, მათ
ჩვეულ დოზას იღებს. ორგანიზმის ამტანობა გარ შორის თრობის გამომწვევი რამდენიმე დასახელე
კვეული დოზების მიმართ მალე მცირდება. ამიტომ ბის წამალი, რომელიც მანამდე ურეცეპტოდ იყი
ძველი დოზით ნარკოტიკებთან დაბრუნება შეიძლე დებოდა. ამის შემდეგ ე.წ. „სააფთიაქო ნარკომანი
ბა ფატალურად დასრულდეს.
ის” მასშტაბები დროებით შემცირდა. თუმცა, სხვა
ძალიან საშიშია ოპიოიდების ტიპის ნარკოტიკების ქვეყნების გამოცდილებამ უკვე გვაჩვენა, რომ ნარ
ზედოზირება, როდესაც ადამიანი კარგავს გონს, კოტიკული ნივთიერებების შემადგენლობა მუდმი
უნელდება სუნთქვა, უდუნდება სხეული, ფერმკრ ვად იცვლება, რისი გაკონტროლებაც გარკვეული
თალდება, ულურჯდება ტუჩები, თითები, აქვს ღე ფარმაცევტული პრეპარატების შეზღუდვით ვერ
ბინება, შენელებული გულისცემა/პულსი. ამ შემ ხერხდება.
თხვევაში ის სამედიცინო პერსონალის სასწრაფო
„წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ
ჩარევას საჭიროებს. ნარკოტიკების ზედოზირება კანონში” შესული ცვლილება ნალოქსონსაც შეეხო
ხშირად გამოუცდელ ნარკომომხმარებელთა ხვედ და ის რეცეპტით გასაცემი წამლების ჩამონათვალში
რია. ოპიოიდებით ზედოზირების დროს, სასუნთქი მოხვდა. ამჟამად ნალოქსონი, რომელიც ზედოზირე
გზების გაწმენდის, ხელოვნური სუნთქვისა და გულ ბის თავიდან აცილების საუკეთესო პრეპარტად არის
-ფილტვის არაპირდაპირი
აღიარებული და ზიანის შემცირე
მასაჟის გაკეთების შემ
ბის პროგრამების განუყრელ კომ
დეგ პაციენტს ვენაში ან
პონენტს წარმოადგენს, აფთიაქში
სა
ქ
არ
თ
ვ

ე
ლ
ოს
შრო
კუნთში უნდა გაუკეთდეს
მხოლოდ ექიმის მიერ გამოწერილი
მის, ჯანმრთელობისა
ნალოქსონის ინექცია. მი
რეცეპტით გაიცემა.
სი მოქმედება მაქსიმუმ
საკვირველია, სამედიცინო პერ
და სოციალური დაცვის სორა
საათნახევარს გრძელდე
ნალის გარეშე ნალოქსონის გა
მინისტრის 2014 წლის მოყენება ბოლომდე უსაფრთხო არ
ბა. ჯანდაცვის მსოფლიო
ორგანიზაციის მიხედვით
არის, მაგრამ მეორე მხრივ, იქ, სადაც
11
აგ
ვ
ის
ტ
ოს
სპე
ც
ი
ა
ლ

უ
ნალოქსონს ზედოზირე
საუბარია ადამიანის სიცოცხლის მყი
რი ბრძანებით, ნარკო სიერ გადარჩენაზე, ნალოქსონი უთუ
ბის მკურნალობის დიდი
ხნის წარმატებული კლი
ოდ მსჯელობის საგნად უნდა იქცეს.
ტიკული ზედოზირების
ნიკური ისტორია აქვს. ნა
მაგალითად, ზოგიერთ ქვეყანაში
შემთხვევაში პაციენტის პაციენტებისთვის/მათი ოჯახის წევ
ლოქსონის ინექციიდან 30
წამში ადეკვატური სუნთ
რებისათვის წინასწარ გამზადებუ
სამ
კ
ურ
ნ
ა
ლ
ო
ხარ
ჯ
ებს
ქვა განახლდება.
ლი ნალოქსონის შპრიცები რიგდება.
სახელმწიფო გაიღებს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია
ოპიოიდები, ბენზოდია
ზეპამები და ალკოჰოლი
კი ნალოქსონის გამოყენებას, რო
ასევე, ნარკოტიკული
ანელებენ
ცენტრალუ
გორც „ოპიოიდური ზედოზირებების
ზედოზირების მდგომა პრევენციის პოზიტიური და ხელმის
რი ნერვული სისტემის
ფუნქციონირებას,
გუ
წავდომ მიდგომას” მოიხსენიებს.
რე
ო
ბ

ა
აღარ
და
ე
ქ
ვ
ემ
ლისცემას და სუნთქვას.
ის, რომ ქვეყანაში ზედოზირებას
დებარება პოლიციის
დეპრესანტების
ზედო
თან დაკავშირებული პრობლემები
ზირების ნიშნებია: გაიშ
ჯერ კიდევ არსებობს, ეჭვგარეშეა.
თვის სავალდებულო
ვიათებული სუნთქვა ან
31 აგვისტოს - ზედოზირებაზე ცნო
შეტყობინებას.
მისი შეწყვეტა, ხროტინი,
ბიერების ამაღლების საერთაშორისო
დალურჯებული ტუჩები,
დღეს - საქართველოს არასამთავრო
დეზორიენტაცია და გო
ბო ორგანიზაციებმა კიდევ ერთხელ
ნების დაკარგვა. ამფეტამინებით ზედოზირებას კი მოუწოდეს ხელისუფლებას, შეემსუბუქებინა მკაცრი
ახასიათებს მკერდის და თავის ძლიერი ტკივილი, ნარკოპოლიტიკა.
სხეულის მაღალი ტემპერატურა, ჰალუცინაციები,
ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლების საერ
გონების დაკარგვა.
თაშორისო დღე საქართველოში 2012 წლიდან აღი
ხშირად ზედოზირების მიზეზი სხვადასხვა ტი ნიშნება. წლევანდელი ღონისძიებების ფარგლებ
პის ნივთიერებების „კოქტეილია”. ნარკოტიკული ში ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს
და ფსიქოაქტიური საშუალებების ურთიერთქმე ქსელმა და ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელ
დებამ შესაძლოა ორგანიზმზე ძლიერი ზემოქმედე მა ჩაატარა საადვოკაციო კამპანია „გადავარჩინოთ
ბა მოახდინოს და მან დატვირთვას ვერ გაუძლოს. სიცოცხლე”. მრგვალ მაგიდაზე
ნარკოტიკების
მაგალითად, აფთიაქში შეძენილი პრეპარატებისა მომხმარებელთა საქართველოს ქსელმა წარადგი
და საყოფაცხოვრებო ნივთიერებების კოქტეილ ნა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სო
„ნიანგის” სისტემური მომხმარებელი სიცოცხლეს ციალური დაცვის მინისტრისადმი, საქართველოს
ორ წელიწადში ემშვიდობება ან სამუდამოდ ეჯაჭვე შინაგან საქმეთა მინისტრისადმი და საქართველოს
ბა ინვალიდის სავარძელს. სპეციალისტები „ნიანგს” იუსტიციის მინისტრისადმი ნარკოტიკების მომხმა
თვითმკვლელთა ნარკოტიკს უწოდებენ. მისი მოხ რებელთა თემის მიმართვა. მიმართვა ეხებოდა ნა
მარება, მასში შემავალი ქიმიური ნივთიერებების გა ლოქსონის შეტანის საკითხს რეცეპტით გასაცემ
მო, სწრაფ შედეგს იწვევს. „ნიანგი” მორფზე 20-ჯერ პრეპარატთა სიაში. მიმართვის ფარგლებში ნარ
ტოქსიკურია და სხვა კუსტარულ ნარკოტიკებთან კოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელმა
შედარებით გაცილებით ადრე იწვევს დამოკიდებუ წარმოადგინა რეკომენდაციები, რომელთა გატარე
ლებას. თრობიდან გამოსვლის შემდეგ ნარკოტიკე ბაც აუცილებელია ზედოზირების პრევენციის და
ბის მომხმარებელი მტანჯველ ტკივილს განიცდის ზედოზირებით გამოწვეული სიკვდილიანობის შე
და საჭიროებს ხელახალ მაღალ დოზას, რაც ზრდის სამცირებლად.

►2◄

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის საინფორმაციო ბიულეტენი

პრაქტიკული რჩევები

როგორ მოვიქცეთ
დაკავების დროს?

რჩევები ეფუძნება
შემდეგ ნორმებს:

თ

პოლიციის შესახებ
საქართველოს კანონი

საქართველოს
კონსტიტუცია

მუხლი 18.3:

მუხლი 18

უ ქუჩაში პოლიციელი გაჩე
რებთ, მოსთხოვეთ მას წარ
მოგიდგინოთ უფლებამოსი
ლების დამადასტურებელი
დოკუმენტი.
იმ შემთხვევაში, თუ მოითხოვეს
თქვენი პოლიციის განყოფილებაში გა
დაყვანა, დაემორჩილეთ. თუ გთხოვენ
საბუთის წარდგენას, წარადგინეთ. წი
ნააღმდეგ შეთხვევაში თქვენი მოქმედე
ბები შეიძლება აღქივან, როგორც პო
ლიციისადმი დაუმორჩილებლობა და
თქვენი დაკავება შესაძლებელი გახდება
15 დღემდე ვადით.
თუ პოლიციელი გადაწყვეტს თქვენს
გაჩხრეკას, შეახსენეთ მას, რომ ჩხრეკა
ნებადართულია მხოლოდ ორი მოწმის
თანდასწრებით და აუცილებლია ოქმის
შედგენა.
იმ შემთხვევაში, თუ პოლიციელი
კაცი დაიწყებს ქალის ჩხრეკას, იცო
დეთ, რომ კანონის მიხედვით ჩხრეკა
და პირადი დათვალიერება უნდა განა
ხორციელოს მხოლოდ იმ სქესის წარ
მომადგენელმა, რომლის წარმომადგე
ნელიც მოქალაქეა.
აუცილებლად მოაწერეთ ხელი და
კითხვის ოქმს, ხელმოწერა მხოლოდ
ადასტურებს იმას, რომ იცით, რაში გა
დანაშაულებენ. თუ რამეში არ ეთანხ
მებით, დაწერეთ ამის შესახებ.
იმ შემთხვევაში, თუ ოქმში მითითე
ბული იქნება, რომ თქვენ იმყოფებო
დით ალკოჰოლური ან ნარკოტიკული
ნივთიერების ზემოქმედების ქვეშ, კა
ნონის შესაბამისად გამაბრუებელი
ნივთიერების ზემოქმედების ქვეშ ყოფ
ნა უნდა დააფიქსიროს ექიმმა. თუ სა
მედიცინო დასკვნა არ არის, მაშინ ად
ვოკატი შეძლებს ასეთი ბრალდების
გასაჩივრებას.
თუ პოლიციელს გაყვებით ნარკო
ლოგიურში, ან იძულებით მიგიყვანენ
იქ, თქვენ უფლება გაქვთ სამედიცინო
პერსონალთან უარი განაცხადოთ ანა
ლიზის ჩაბარებაზე. არავის აქვს უფ
ლება ძალით ან იძულებით ააღებინოს
ვინმეს რაიმე სახის ანალიზი ამ პირის
წინააღმდეგობის შემთხვევაში. თქვენ
გაქვთ უფლება არ ჩააბაროთ ბიოლო
გიური მასალა, სამართლებრივად და
ფიზიკურად შეუძლებელია ამ მხრივ
თქვენი იძულება.
დაკავების პერიოდში უმჯობესი იქ
ნება თუ გამოიყენებთ ე.წ დუმილის
უფ
ლე
ბას და პა
სუხს არ გას
ცემთ პო
ლიციელებს დასმულ შეკითხვაზე. ეს
საქციელი შეგიძლიათ ახსნათ იმით,
რომ თქვენ არ გაქვთ ვალდებულება
მისცეთ ჩვენება საკუთარი თავის წი
ნააღმდეგ ან უბრალოდ შეგიძლიათ
თქვათ, რომ სარგებლობთ დუმილის
უფლებით.

პოლიციელი ვალდებულია, თუ გარეგნული ნიშნებით
შეუძლებელია მისი, როგორც პოლიციელის, იდენტი
ფიცირება, პირს წარუდგინოს თავისი უფლებამოსილე
ბის დამადასტურებელი დოკუმენტი, თუკი ეს ხელს არ
შეუშლის საპოლიციო ფუნქციების შესრულებას.

მუხლი 17.2(დ):

თუ არსებობს საკმარისი საფუძველი ვარაუდისთვის,
რომ პირმა ნარკოტიკული ნივთიერება მოიხმარა, მას
გამოკვლევის მიზნით წარადგენს საამისოდ უფლება
მოსილ პირთან.

მუხლი 2:

საკმარისი საფუძველი ვარაუდისთვის – ფაქტი ან/და
ინფორმაცია, რომელიც დააკმაყოფილებდა ობიექტურ
დამკვირვებელს გარემოებათა გათვალისწინებით დას
კვნის გასაკეთებლად.

საქართველოს
სისხლის სამართლის
საპროცესო კოდექსი
მუხლი 170. დაკავება

1. დაკავება არის თავისუფლების ხანმოკლე აღკვე
თა.
2. პირი დაკავებულად ითვლება მიმოსვლის თავი
სუფლების შეზღუდვის მომენტიდან. დაკავების მომენ
ტიდან პირი ითვლება ბრალდებულად.

მუხლი 174. დაკავების წესი

1. თუ არსებობს დაკავების საფუძველი, დამკავებე
ლი მოხელე ვალდებულია დაკავებულს გასაგები ფორ
მით შეატყობინოს ეს, განუმარტოს, რა დანაშაულის
ჩადენაშია ის ბრალდებული, და აცნობოს, რომ მას
აქვს უფლება ადვოკატზე, დუმილისა და კითხვებზე
პასუხის გაცემისაგან თავის შეკავების უფლება, უფ
ლება, არ დაიბრალოს დანაშაული, და რომ ყველაფე
რი, რასაც იგი იტყვის, შესაძლებელია მის წინააღმდეგ
იქნეს გამოყენებული სასამართლოში. დაუშვებელი
მტკიცებულებაა ის განცხადება, რომელიც დაკავე
ბულმა ამ ნაწილით გათვალისწინებული განმარტების
მიღებამდე გააკეთა. 2. დამკავებელმა მოხელემ დაკა
ვებული დაუყოვნებლივ უნდა მიიყვანოს პოლიციის
უახლოეს დაწესებულებაში ან სხვა სამართალდამცავ
ორგანოში.

მუხლი 196. ბრალდებულის
პირველი წარდგენა სასამართლოში

1. დაკავებიდან არა უგვიანეს 48 საათისა პროკურო
რი გამოძიების ადგილის მიხედვით მაგისტრატ მოსა
მართლეს წარუდგენს შუამდგომლობას აღკვეთის ღო
ნისძიების გამოყენების შესახებ.
3. თუ ამ მუხლით გათვალისწინებული შუამდგომლო
ბა დაკავებიდან 48 საათში არ წარედგინება მაგისტრატ
მოსამართლეს, დაკავებული დაუყოვნებლივ უნდა გა
თავისუფლდეს.

►3◄

1. ადამიანის თავისუფლება ხელშეუვალია.
2. თავისუფლების აღკვეთა ან პირადი თავისუფლე
ბის სხვაგვარი შეზღუდვა დაუშვებელია სასამართლოს
გადაწყვეტილების გარეშე.
3. ადამიანის დაკავება დასაშვებია კანონით გან
საზღვრულ შემთხვევაში საგანგებოდ უფლებამო
სილი პირის მიერ. დაკავებული თუ სხვაგვარად თა
ვისუფლებაშეზღუდული პირი უნდა წარედგინოს
სასამართლოს განსჯადობის მიხედვით არაუგვი
ანეს 48 საათისა. თუ მომდევნო 24 საათის განმავ
ლობაში სასამართლო არ მიიღებს გადაწყვეტილე
ბას დაპატიმრების ან თავისუფლების სხვაგვარი
შეზღუდვის შესახებ, პირი დაუყონებლივ უნდა გან
თავისუფლდეს.
4. ამოღებულია (27.12.2006 N4137).
5. დაკავებულ ან დაპატიმრებულ პირს დაკავების ან
დაპატიმრებისთანავე უნდა განემარტოს მისი უფლე
ბები და თავისუფლების შეზღუდვის საფუძველი. მას
დაკავების ან დაპატიმრებისთანავე შეუძლია მოითხო
ვოს დამცველის დახმარება, რაც უნდა დაკმაყოფილ
დეს.
6. ბრალდებულის წინასწარი პატიმრობის ვადა არ
უნდა აღემატებოდეს 9 თვეს. (15.10.2010. N3710 ამოქ
მედდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან).
7. ამ მუხლის მოთხოვნათა დარღვევა ისჯება კანო
ნით, უკანონოდ დაკავებულ ან დაპატიმრებულ პირს
აქვს კომპენსაციის მიღების უფლება.

მუხლი 42

1. ყოველ ადამიანს უფლება აქვს თავის უფლებათა
და თავისუფლებათა დასაცავად მიმართოს სასამართ
ლოს.
2. ყოველი პირი უნდა განსაჯოს მხოლოდ იმ სასამარ
თლომ, რომლის იურისდიქციასაც ექვემდებარება მისი
საქმე.
3. დაცვის უფლება გარანტირებულია.
4. არავის არ შეიძლება განმეორებით დაედოს მსჯავ
რი ერთი და იმავე დანაშაულისათვის.
5. არავინ არ აგებს პასუხს იქ ქმედებისათვის, რომე
ლიც მისი ჩადენის დროს სამართალდარღვევად არ ით
ვლებოდა. კანონს, თუ ის არ ამსუბუქებს ან არ აუქმებს
პასუხისმგებლობას, უკუძალა არ აქვს.
6. ბრალდებულს უფლება აქვს მოითხოვოს თავისი
მოწმეების ისეთსავე პირობებში გამოძახება და და
კითხვა, როგორიც აქვთ ბრალდებულის მოწმეებს.
7. კანონის დარღვევით მოპოვებულ მტკიცებულებას
იურიდიული ძალა არ აქკვს.
8. არავინ არ არის ვალდებული მისცეს თავისი ან იმ
ახლობელთა საწინააღმდეგო ჩვენება, რომელთა წრეც
განისაზღვრება კანონით.
9. ყველასათვის გარანტირებულია სახელმწიფო, ავ
ტონომიური რესპუბლიკების და თვითმმართველობის
ორგანოთა და მოსამსახურეთაგან უკანონოდ მიყენე
ბული ზარალის სასამართლო წესით სრული ანაზღა
ურება შესაბამისად სახელმწიფო, ავტონომიური რეს
პუბლიკის და ადგილობრივი თვითმმართველობის
სახსრებიდან. (15.10.2010. N3710 ამოქმედდეს 2011
წლის 1 იანვრიდან).

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის საინფორმაციო ბიულეტენი

ჩემი ისტორია

ჩ

ემი შეხება ნარკოტიკთან დაიწყო სკოლის ასაკ
ში. ეს იყო მარიხუანა. 13 წლის ასაკში გავსინჯე
პირველად და მოვიხმარდი მეტისმეტად ხშირად.
სტუდენტობის პერიოდში სულ სამჯერ მოვიხმა
რე სუბოტექსი ინტრავენურად. მალე გერმანიაში წავე
დი სასწავლებლად. გერმანიაში ნარკოტიკი გაცილებით
იაფი ღირდა და უფრო ხელმისაწვდომი იყო. იქ პირვე
ლად გავსინჯე ჰეროინი და ვიგრძენი, რომ რაღაც ახალი
აღმოვაჩინე, დასაწყისში ეს იყო დაუვიწყარი შეგრძნება.
დაახლოებით ოთხი წელი დავყავი გერმანიაში და ნარკო
ტიკის მოხმარება არ შემიწყვეტია. სწავლასთან ერთად
მუშაობაც დავიწყე, საკმაოდ პერსპექტიული სამუშაო
იყო. თავდაპირველად ნარკოტიკი ხელს არ მიშლიდა აქ
ტიურ ცხოვრებაში, მაგრამ ნელ-ნელა ყველაფერი შეიც
ვალა. მალე ვიგრძენი უხასიათობა, სრულიად დაცლილი
ვიყავი ენერგიისგან, დაღლილი და ფიზიკურად დანგრე
ული მივდიოდი სამსახურში. საკმარისი იყო ჰეროინის
მიღება და ერთ წუთში ხდებოდა გარდასახვა. მივხვდი,
რომ ჩემი საქმე კარგად არ იყო. სამსახურიდან წამოვე
დი, ვინაიდან უკვე არადაექვატური გავხდი, მიუხედავად
იმისა, რომ მალე დაწინაურებას და ხელფასის მომატებას
ველოდებოდი. ორი წლის შემდეგ, 2009 წელს, ჩამოვედი
საქართველოში, გამოფრენის წინ აეროპორტში მივიღე ბო
ლო დოზა და მაშინაც მეგონა, რომ ეს უკანასკნელი შეხე
ბა იქნებოდა ნარკოტიკთან და გერმანიაში დავტოვებდი
ნარკოტიკებთან დააკავშირებულ ჩემს ისტორიას.
ამ პერიოდისთვის საქართველოში ჰეროინის, კოკაინის
და სხვა მსგავსი ნარკოტიკების შოვნა პრაქტიკულად შე
უძლებელი იყო. სუბოტექსი ძალიან ძვირი ღირდა. ჩემი
დანაზოგი ნარკოტიკებს ხმარდებოდა. ბოლოს მანქა
ნა გავყიდე, ავიღე ბილეთი და გადავწყვიტე გერმანიაში
დაბრუნება. ჯერ მინსკში ჩავფრინდი, შემდეგ როგორც
არალეგალი გადავედი ლიტვაში, ვილნიუსში პოლიციამ
დამაკავა და ციხეში ვიჯექი ერთი თვის განმავლობაში.
ვილნიუსის ციხეში სხვა ქართველებთან ერთად აღმო
ვაჩინე თეთრი ჰეროინი. ციხიდან გამოსვლის შემდეგ გა
დავედი პოლონეთში, შემდეგ ჩეხეთში, იქ ისევ დამაკავა
პოლიციამ და ციხეში 1,5 თვე ვიყავი. ამ პერიოდის გან
მავლობაში ნარკოტიკი არ მომიხმარია და პროგრამაშიც
არ ვიყავი ჩართული. როგორც იქნა გერმანიაში ჩავაღწიე
და იქ როგორც არალეგალი ვცხოვრობდი. ჰეროინის გარ
და, დავიწყე კოკაინის მოხმარებაც, უფრო სწორად კოკა
ინისა და ჰეროინის ნარევს მოვიხმარდი, ე.წ. „კოქტეილს”.
ორი წლის შემდეგ 2011 წელს ჩამოვედი საქართველოში.
სამშობლოში დაბრუნების დღიდან დაიწყო ჩემი პრობ
ლემები, ვინაიდან პოლიცია მდევნიდა. ამ ქვეყანაში ყო

ველი ფეხის ნაბიჯზე ირღვევა წამალდამოკიდებულის
უფლებები, როგორც საზოგადოების, ასევე სამართალ
დამცავების მხრიდან. პოლიციას იმდენჯერ დავუკა
ვებივარ, რომ ზუსტი რიცხვის მითითებაც კი მიჭირს.
თუმცა, ამ დაკავებებს შორის იყო განსაკუთრებული
შემთხვევებიც, რომელიც ვთვლი, რომ არცერთ ნორმა
ლურ ქვეყანაში არ უნდა ხდებოდეს. პირველად პოლიცი
ამ დამაკავა ჩამოსვლიდან რამდენიმე კვირაში. ფსიქოტ
როპულ აფთიაქში შევიძინე ორი ფირფიტა კოდესანი,
რომელიც კოდეინს შეიცავს. საღამო იყო, ვერ შევამჩნიე
იქვე მდგარი პოლიციის მანქანა. გამოვედი თუ არა, დამა
კავეს „გონივრული ეჭვის” საფუძველზე და გადამიყვანეს
ნარკოლოგიურ დაწესებულებაში, ტესტის ჩაბარებაზე
უარი განვაცხადე და ამ დროს, როგორც მოგეხსენებათ,
იწერება ექსპერტიზის დასკვნა, რომ იმყოფები ნარკო
ტიკების ზემოქმედების ქვეშ. ამ დასკვნის გაზიარება
უპირობოდ ხდება მოსამართლის მიერ, სასამართლომ
დამაკისრა 500 ლარიანი ჯარიმა.
მანქანის გაყიდვა დავაპირე და განცხადებაც გავაკე
თე გაზეთში, მირეკავდნენ პოტენციური მყიდველები.
ერთ-ერთი მორიგი დარეკვის დროს, მყიდველმა მთხოვა
ვაკეში, მრგვალ ბაღთან შეხვედრა, სადაც ნახავდა ჩემს
მანქანას. ვაკეში წავედი ორ მეგობართან ერთად, უნდა
ვაღიარო, რომ კოდესანის პარალელურად იმ პერიოდში
ასევე ვიღებდი ე.წ. „ნიანგს” და მისი დამზადებისთვის
საჭირო მასალები საბარგულში მედო. მისვლისთანავე
გვაჩვენეს საბუთი, რომ იყვნენ სოდის თანამშრომლები
და დამაკავეს. ერთ თვეში გაიმართა სასამართლო და და
მეკისრა 2000 ლარიანი ჯარიმა და ასევე ორწლიანი პი
რობითი.
შემდეგი მორიგი დაკავება ისევ აფთიაქს უკავშირდე
ბა, გამოსვლისთანავე პოლიციელები შევამჩნიე, გავიქე
ცი, გამომეკიდნენ, იყო იარაღის გამოყენების მუქარაც.
წავიქეცი და დამაკავეს, პოლიციელისგან საკმაოდ მომ
ხვდა და თვალზე ლურჯი ლაქა კარგად მეტყობოდა,
თუმცა, ამისთვის პოლიციის განყოფილებაში არავის
ყურადღება არ მიუქცევია. გაიმართა სასამართლო და
ისევ დამეკისრა 2000 ლარიანი ჯარიმა, სამწლიანი პი
რობითი სასჯელი და მართვის უფლება 2 წლით ჩამო
მერთვა. მალე საქართველოში არჩევნები ჩატარდა,
მთავრობა შეიცვალა და პირობითი სასჯელი მომეხსნა.
თუმცა, მთავრობის ცვლილებამ ჩემთვის არაფერი შეც
ვალა. ჩემი დევნა გაგრძელდა. მეგობრებთან ერთად
თურქეთში გადავედი ნარკოტიკის მოხმარების მიზნით.
თურქეთი-საქართველოს საზღვრის გადაკვეთისას დაგ
ვაკავეს. სოდის თანამშრომლები უხეშად გვექცეოდნენ,

გინებას, მუქარას ჰქონდა ადგილი. ხელვაჩაურის სამ
მართველოში ზეწოლისა და მუქარის ქვეშ ხელი მოვაწე
რე რაღაც დოკუმენტებს, ნარკოტიკების ზემოქმედების
ქვეშ ვიყავი და თავად არ ვიცოდი, ხელს რას ვაწერდი.
შემდეგ აღმოჩნდა რომ ხელი მომიწერია ზონდის ჩაყ
ლაპვის პროცედურაზე, რაც იძულების წესით ჩამიტა
რეს, ასე დამცირებულად თავი არასდროს მიგრძვნია.
ორ თვეში გაიმართა სასამართლო და დამეკისრა 500
ლარიანი ჯარიმა.
2014 წლის 20 ივნისს რუსთაველის პროსპექტზე ვი
ყავი და პეტიციისთვის ხელმოწერებს ვაგროვებდი. ერ
თ-ერთმა ნაცნობმა პოლიციელმა, რომელმაც ადრე და
მაკავა, მიცნო და მოვიდა. ისევ დამაკავეს „გონივრული
ეჭვის” საფუძველზე და გადამიყვანეს ჯერ პოლიციის
განყოფილებაში, შემდეგ ნარკოლოგიურ დაწესებულე
ბაში, მოვახერხე და დავურეკე „ნარკოტიკების მომხმა
რებელთა საქართველოს ქსელის" გამგეობის თავმჯდო
მარეს, კოკა ლაბარტყავას, მე ამ ქსელის წევრი ვარ და
აქტიურ მონაწილეობას ვიღებ სხვადასხვა ღონისძიე
ბების დაგეგმვისა და გამართვის პროცესში. პოლიციამ
მობილური ტელეფონი ჩამომართვა, რისი უფლებაც არ
ჰქონდა. ქსელის წევრებმა საპროტესტო აქცია გამარ
თეს ჯერ პოლიციის განყოფილებასთან, შემდეგ ნარ
კოლოგიურ სამსახურთან. საქმეში ადვოკატი ჩაერთო,
მან განუმარტა ნარკოლოგოურ სამსახურს, რომ ჩემი
დაკავება იყო სრულიად უსაფუძვლო, უკანონო და მათ
არ ჰქონდათ ტესტის ჩატარების უფლება. ამ ჩარევამ
შედეგად გამოიღო ის, რომ მგონი პირველად საქართვე
ლოში დაფიქსირდა ფაქტი, როდესაც ნარკოლოგიურმა
სამსახურმა უარი განუცხადა პოლიციას ჩაეტარებინა
აღნიშნული გამოკვლევა.
ნარკომომხმარებლებისა და ნარკოპოლიტიკისადმი
დამოკიდებულება საქართველოში წლების მანძილზე არ
იცვლება. ამ სფეროსთან უამრავი პრობლემაა დაკავში
რებული. პირველ რიგში, ნარკოკანონმდებლობა საკმაოდ
ბუნდოვანია, არ არის მკაცრი გამიჯვნა მომხმარებელ
სა და რეალიზატორს შორის. ასევე არ არის საკმარისი
სამკურნალო პროგრამები, პოლიციის მხრიდან მუდმივ
დევნასა და ზეწოლას აქვს ადგილი. „ნარკოტიკების მომ
ხმარებელთა საქართველოს ქსელი" დიდი ხანი არ არის
რაც შეიქმნა, თუმცა დიდი მიზნები და ამოცანები აქვს,
მე მისი აქტიური წევრი ვარ, ვცდილობთ ერთიანი ძალის
ხმევით სასურველ შედეგს მივაღწიოთ და გავაგებინოთ
საქართველოს მთავრობას, რომ წამალდამოკიდებული
არ არის დამნაშავე და მას მკურნალობა და რეაბილიტა
ცია ესაჭიროება.
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