ნარკოტიკებთან დაკავშირებული სტატისტიკა და
მონაცემებით მანიპულირება
ევროპის ნარკოტიკებისა და ნარკომანიის მონიტორინგის ცენტრის (EMCDDA) შექმნამ
გარღვევა მოახდნია გასული საუკუნის ბოლოს: ევროპულ სივრცეში ჩამოყალიბდა
ნარკოვითარების მონიტორინგის და შეფასების ერთიანი შეთანხმებული სტანდარტები.
საბედნიეროდ, საქართველო უკვე 14 წელია მჭიდროდ თანამშრომლობს EMCDDA-სთან, და
პროფესიულ თემში არავისთვის წარმოადგენს საიდუმლოებას, რომ შეუძლებელია
ნარკოვითარების გაუარესება-გაუმჯობესებაზე მსჯელობა ერთი რომელიმე ცალკე აღებული
მაჩვენებლის მიხედვით. იმისათვის, რომ ნარკოვითარების ცვლილებაზე ვიმსჯელოთ, უნდა
მხედველობაში მივიღოთ ინდიკატორების მთელი რიგი - დაწყებული ზოგად მოსახლეობაში
ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარების გავრცელებიდან, დამთავრებული ნარკოტიკებთან
დაკავშირებული კრიმინალური სტატისტიკით. მხოლოდ ამ უკანასკნელის საფუძველზე
ნარკოვითარების დინამიკაზე მსჯელობა შეცდომაში შეგვიყვანს, როგორც ამას ადგილი აქვს
უკანასკნლ წლებში ძალოვანი უწყებების მიერ საქართველოს ნარკოვითარების შეფასებისას,
რაზეც ქვემოთ გვინდა გავამახვილოთ ყურადღება. ამისათვის მოვიყვანთ ქართული
პოლიტიკური
ესთაბლიშმენთის
მიერ
უკანასკნელ
წლებში
ნარკოვითარებასთან
დაკავშირებული სტატისტიკის ინტერპრეტაციის რამდენიმე საკვანძო შემთხვევას და
გავაანალიზებთ მას ევროპის ნარკოტიკებისა და ნარკომანიის მონიტორინგის ცენტრის
სტანდარტებთან შესაბამისობის თვალსაზრისით:
1.
2012 წლის დასაწყისში პროკურატურამ და იუსტიციის სამინისტრომ წარმოადგინეს
ერთობლივი ანგარიში, სადაც მოყვანილი იყო ნარკოტიკებთან დაკავშირებული კრიმინალური
სტატისტიკის დინამიკა წლების მიხედვით. ანგარიშის ავტორები მოყვანილ მონაცემებზე
დაყრდნობით აკეთებდნენ დასკვნას, რომ ბოლო წლების განმავლობაში (2009-2011 წლებში)
მოხდა ნარკოდანაშაულის მნიშვნელოვანი შემცირება (იხილეთ დიაგრამა 1) და ეს მიღწევა
განპირობებული იყო ძალოვანი უწყებების წარმატებული საქმიანობით და ზოგადად
არსებული (მკაცრი, სადამსჯელო) ნარკოპოლიტიკის ეფექტურობით.
დიაგრამა 1 (წყარო: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო და საქართველოს პროკურატურა,
ნარკოტიკული ვითარების მოკლე მიმოხილვა 2011 წლის მონაცემებით; პრეზენტაცია)
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შენიშვნა: შედგენილია შსს-ს 2007-2008 წლებისა და პროკურატურის 2009-2011 წლების სტატისტიკური მონაცემების საფუძველზე

ამონარიდი პროკურატურის პრეზენტაციიდან: აღნიშნული სტატისტიკის მიხედვით 2011 წელს 2010
წელთან შედარებით ნარკოტიკული დანაშაული შემცირებულია - 32%-ით, 2009 წელთან შედარებით
42,5 %-ით, 2008 წელთან შედარებით 54,2 %-ით, ხოლო 2007 წელთან შედარებით 53,1 %-ით.

კრიტიკულ ი ანალ იზი:
უპირველესი არგუმენტი, რომელიც პროკურატურის მიერ გაკეთებულ ამ დასკვნას შეგვიძლია
დავუპირისიპიროთ არის შემდეგი: თუ განვიხილავთ მონაცემებს დინამიკაში, რატომ ვიწყებთ
მხოლოდ 2007 წლიდან?.. დავიწყოთ, მაგალითად, 2006, 2005 ან გნებავთ 2004 წლიდან, მაშინ
სურათი ამგვარია:

დიაგრამა 2 რეგისტრირებული ნარკოდანაშაული 1993-2015 (წყარო: შსს, საქსტატი)
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როგორც ვხედავთ, 2003, 2004, 2005 და 2006 წლებში ნარკოდანაშაულის გამოვლენის
სტატისტიკა იმაზე ნაკლები იყო ვიდრე 2007 წელს. 2005 წელს ნარკოდანაშაულის გამოვლენის
სტატისტიკა დაახლოებით 6-ჯერ ნაკლები იყო 2007 წელს გამოვლენილ ნარკოდანაშაულთან
შედარებით. ნიშნავს კი ეს, რომ ამ წლებში 6-ჯერ ნაკლები ნარკოდანაშაული ხდებოდა 2007
წელთან შედარებით? რასაკვირველია, არა. 2007 წელს დაწყებული „ნულოვანი
ტოლერანტობის“
პოლიტიკა
დანაშაულის
მიმართ
იყო
მიზეზი
გამოვლენილი
ნარკოდანაშაულის 600%-იანი მატებისა. მაშინ, რატომ ცდილობდა პროკურატურა
ემტკიცებინა, რომ 2009-2010-2011 წლებში ნარკოდანაშაულის გამოვლენის კლება
ნარკოვითარების გაუმჯობესების მაჩვენებელია (და არა კვლავ შეცვლილი პოლიტიკისა და
პოლიციური პრაქტიკისა)?
დღეისათის უკვე საკმარისად დაგროვდა მონაცემები ქართული ნარკოდანაშაულის
სტატისტიკიდან,
რომელიც
თვალსაჩინოდ
გვაჩვენებს,
თუ
რაოდენ
მიბმულია
“ნარკოდანაშაულის გამოვლენა“ ქვეყნის ცხოვრების პოლიტიკურ ციკლზე: შეუიარაღებელი
თვალითაც ჩანს, რომ ნარკოდანაშაული „იკლებს“ ყოველი საარჩევნო ციკლის ბოლოსკენ და
მკვეთრად „იმატებს“ არჩევნების დასრულებისთანავე (იხილეთ დიაგრამა 2 და 3). თანაბრად
თვალსაჩინოა საარჩევნო წლებში თვეების მიხედვით რეგისტრირებული ნარკოდანაშაულის
დინამიკა. მაგალითისთვის იხილეთ 2012 და 2016 წლების მონაცემები (დიაგრამა 4.1 და 4.2),
როდესაც
რეგისტრირებული
ნარკოდანაშაულის
რაოდენობა
იკლებს
არჩევნების
მომენტისთვის (ოქტომბერი) და მყისიერად იმატებს არჩევნების დასრულებისთანავე.
დიაგრამა 3

ნარკოტიკებზე შემოწმებული ადამიანებისა და დადებითი შედეგების რაოდენობა, 2006-2015
(საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო)
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დიაგრამა 4.1 რეგისტრირებული ნარკოდანაშაული თვეების მიხედვით, 2012 (წყარო:
საქსტატი)
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დიაგრამა 4.2 რეგისტრირებული ნარკოდანაშაული თვეების მიხედვით, 2016 იანვარინოემბერი (წყარო: საქსტატი)
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ერთი რამ უდავოა:
ნარკოტიკებთან დაკავშირებულ ი კრიმინალ ური სტატისტიკა (ოფიციალ ურად
დოკუმენტირებულ ი/რეგისტრირებულ ი შემთხვევები) არ შეიძლ ება პირდაპირ
განხილ ულ ი იყოს
როგორც ნარკოდანაშაულ ის დონის მაჩვენებელ ი ან/და
როგორც
ქვეყანაში
ნარკოვითარების
გაუმჯობესების
ან
გაუარესების
მაჩვენებელ ი!!
ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საქართველოს პროკურატურამ და იუსტიციის სამინისტრომ
მიზანმიმართულად
მოახდინეს
მონაცემების
ტენდენციური
ინტერპრეტაცია
და
სტატისტიკური მონაცემების გარკვეული ნაწილი გამოიყენეს მთავრობის და საკუთარი
უწყებების საქმიანობის “ეფექტურობის” საჩვენებლად.
2.
2015 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტომ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც წარმოადგინა
კუსტარულად დამზადებული ნარკოტიკების (დეზომორფინი “კრაკადილი”) და ახალი
ფსიქოაქტიური ნივთიერებების (საქართველოში ე.წ. “ბიო ნარკოტიკების”) გავრცელებისა და
მოხმარების კუთხით მიღწეული პროგრესი. შსს-ს ანგარიშის მიხედვით ახალი
კანონმდებლობის * ამოქმედების შემდეგ 2014 წლის განმავლობაში “კრაკადილის”
მომხმარებელთა გამოვლენის მაჩვენებელი დრამატულად შემცირდა - 340 შემთხვევიდან
თებერვალში 0 შემთხვევამდე დეკემბერში (იხილეთ დიაგრამა 5). ანგარიშის მიხედვით
აგრეთვე შემცირდა “კრაკადილის” ამოღების მაჩვენებელი - 184 ფაქტიდან 2014 წლის
თებერვალში 0 ფაქტამდე ამავე წლის დეკემბერში (იხილეთ დიაგრამა 6).
დიაგრამა 5 “დეზომორფინის” მომხმარებელთა გამოვლენის ყოველთვიური დინამიკა
(წყარო: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, 2014 წლის ანგარიში საქართველოში
ნარკოვითარების შესახებ, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კომპეტენციის
ფარგლებში)

დიაგრამა 6 “დეზომორფინის” ამოღების ყოველთვიური რაოდენობრივი დინამიკა (წყარო:
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, 2014 წლის ანგარიში საქართველოში
ნარკოვითარების შესახებ, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კომპეტენციის
ფარგლებში)
*

- კოდეინის, ეფედრინის, ნორეფედრინისა და ფსევდოეფედრინის შემცველი კომბინირებული
სამკურნალო საშუალებების უკანონო ბრუნვა დაექვემდებარა სისხლის სამართლებრივ დევნას,
განსაკუთრებით აფთიაქის მეპატრონეებისა და თანამშრომლების პასუხისგებაში მიცემის კუთხით

მოყვანილ მონაცემებზე დაყრდნობით ანგარიშის ავტორები აკეთებენ დასკვნას, რომ
“კრაკადილის” მოხმარება შესაბამისი კანონმდებლობის ამოქმედების შემდეგ შემცირდა 90%ზე მეტად, ხოლო ამ ნარკოტიკული საშუალების უკანონო ბრუნვა “ფაქტობრივად…100%-ით”
შემცირდა.
კრიტიკულ ი ანალ იზი:
ანგარიშში მოყვანილი მონაცემების ინტერპრეტაცია რამდენიმე კრიტიკულ კითხვას ბადებს და
ეჭვქვეშ აყენებს გაკეთებული დასკვნების ადეკვატურობას. გაურკვეველია, რას გულისხმობს
“მომხმარებელთა გამოვლენის მაჩვენებელი”:
- იმას, რომ ნარკოლოგიური შემოწმების შედეგად ადამიანებს დაუდგინდა “კრაკადილის”
მოხმარება? ამის დადგენა ერთნიშვნელოვნად ვერ მოხდება, რამდენადაც ბიოლოგიური
მასალის (შარდის) ტოქსიკოლოგიური ანალიზი დეზომორფინის (“კრაკადილის” მოქმედი
ნივთიერება) კვალის არსებობის შემთხვევაში იძლევა დადებით პასუხს ოპიატზე. იგივე პასუხი
მიიღება ჰეროინის, კოდეინის, ოპიუმის, მორფინის და სხვა ოპიატების მოხმარების
შემთხვევაში.
- ან შესაძლოა ეს „გამოვლენის მაჩვენებელი“ ეყრდნობა ტესტირებული ადამიანების
თვითაღიარებას რომ მოიხმარეს “კრაკადილი”?
ნებისმიერ შემთხვევაში აქ მთავარი პრობლემა თვისობრივად სხვა ხასიათისაა - როგორი
მეთოდებითაც არ უნდა ხდებოდეს “მომხმარებელთა გამოვლენა”, დაუშვებელ ია, რომ
პოლ იციის
მიერ
იდენტიფიცირებულ ი
კონკრეტულ ი
ნარკოტიკის
მომხმარებლ ების რაოდენობაზე დაყრდნობით კეთდებოდეს დასკვნა ქვეყანაში ამ
ნარკოტიკის მომხმარებელ თა რაოდენობასთან დაკავშირებით! ეს ეწინააღდეგება
ევროპის ნარკოტიკებისა და ნარკომანიის მონიტორინგის ცენტრის ეპიდემიოლოგიური
ანალიზის სტანდარტებს.
ამა თუ იმ ნარკოტიკის მოხმარების გავრცელების შესწავლა კომპლექსური ამოცანაა და
საჭიროებს მრავალი წყაროდან შეგროვილი მონაცემების ანალიზს. 90%-ით „კრაკადილის“
მოხმარების შემცირების თაობაზე დასკვნის გაკეთებისას, შსს-ს მიერ, არ იქნა მხედველობაში
მიღებული, მაგალითად, 2014 და 2015 წლებში ჩატარებული მნიშვნელოვანი გამოკვლევები:
- 2014 წელს ჩატარებული ქცევაზე ზედამხედველობის კვლევის მიხედვით (2000-ზე მეტი
რესპონდენტი) ქვეყნის მასშტაბით მომხმარებელთა 17% მოიხმარდა “კარკადილს” (წყარო:
საერთაშორისო ფონდი კურაციო და საზოგადოებრივი გაერთიანება “ბემონი”, ქცევაზე
ზედამხედველობის კვლევა ბიომარკერის კომპონენტით საქართველოს 7 ქალაქში, 2015); 2012
წელს ანალოგიურ კვლევაში “კრაკადილის” მოხმარება რესპონდენტთა 36%-მა აღნიშნა;

- 2015 წელს ზიანის შემცირების პროგრამების მოსარგებლეთა შორის (2000-მდე რესპონდენტი)
28%-მა აღნიშნა “კრაკადილის” მოხმარება (წყარო: ჯავახიშვილი და ავტორები, ნარკოვითარება
საქართველოში 2015); 2013 და 2014 წლებში ანალოგიური გამოკითხვისას ამ ნარკოტიკის
მოხმარება შესაბამისად რესპონდენტთა 43%-მა და 34%-მა აღნიშნა.
დაახლოებით იგივე სურათია “ვინტის” მოხმარებასთან დაკავშირებით. სავარაუდოდ, ჩვენ
შეგვიძლია გავაკეთოთ დასკვნა, რომ “კრაკადილის’ და კუსტარული სტიმულატორების
პრეკურსორების შემცველი მედიკამენტების ბრუნვის მიმართ გატარებულმა ზომებმა შეამცირა
ამ პრეკურსორების ხელმისაწვდომობა. ამან შედეგად გამოიღო “კრაკადილის” და “ვინტის”
მოხმარების შემცირება. ოღონდ ეს შემცირება მკვეთრად ნაკლები იყო ვიდრე 90%, როგორც
ამას შსს-ს ანგარიშები წარმოადგენენ.
კიდევ უფრო მეტად სადავოა დასკვნა, რომ “კრაკადილის” უკანონო ბრუნვა 100%-ით იქნა
შემცირებული. გაეროს ნარკოტიკების და დანაშაულის ოფისის მონაცემების მიხედვით ჯამში,
ყველა ძალოვანი ღონისძიებების შედეგად ხდება უკანონო ბრუნვიდან ნარკოტიკების მხოლოდ
მცირე ნაწილის ამოღება. მაგალითად ჰეროინის შემთხვევაში ეს მაჩვენებელი დაახლოებით
15% უდრის. გულუბრყვილობა იქნებოდა, ვივარაუდოთ, რომ ქართული სამართალდამცავების
მიერ უკანონო ბრუნვიდან “კრაკადილის” (ან ნებისმიერი სხვა ნარკოტიკის) ნულოვანი ამოღება
ნიშნავს ამ ნარკოტიკის უკანონო ბრუნვის ან/და მისი მოხმარების აღმოფხვრას. ამ მოსაზრებას
ადასტურებს ზემოთ მოყვანილი კვლევების მონაცემებიც.
იგივე კრიტიკული კითხვები ჩნდება ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების (ე.წ. ბიო-ს)
“მოხმარების” 90%-ზე მეტ შემცირებასთან დაკავშირებით (იხილეთ დიაგრამა 7).
დიაგრამა 7 ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარების კლება 2013-2014 წლებში
(წყარო: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, 2014 წლის ანგარიში საქართველოში
ნარკოვითარების შესახებ, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კომპეტენციის
ფარგლებში)

ამ შემთხვევაში ანგარიშის ავტორები საერთოდ არ მიუთითებენ რაზე დაყრდნობით აკეთებენ
“მოხმარების” შემცირების დასკვნას. ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ვივარაუდოთ, რომ ეს დასკვნა
გაკეთდა “მომხმარებელთა გამოვლენის მაჩვენებლის” ან/და ამოღებული “ბიო”-ს რაოდენობაზე
დაყრდნობით. ნებისმიერ შემთხვევაში (ისევე, როგორც “კრაკადილის” შემთხვევაში) დასკვნა 90%-ზე მეტი კლება - არაადეკვატურია.

დასკვნის სახით შეიძლ ება ითქვას:
- ნარკოდანაშაულის გამოვლენის მაჩვენებლები დიდწილად დამოკიდებულია
მმართველი პოლიტიკური ძალის მოკლევადიან პრიორიტეტებსა და საზოგადოების
პოლიტიკური ცხოვრების ციკლზე;
- პოლიტიკური ესთაბლიშმენთი, და განსაკუთრებით კი ძალოვანი სტრუქტურები,
ახდენენ არსებული სტატისტიკური მონაცემების არამართებულ ინტერპრეტაციას
რათა საკუთარი საქმიანობა წარმოაჩინონ უფრო მეტად ეფექტურად და
წარმატებულად.
მოცემულ ვითარებაში არსებობს ერთადერთი საშუალება, რომ მომავალში მსგავსი
პრობლემები თავიდან ავიცილოთ. ევროკავშირის ყველა ქვეყანაში ნარკოტიკებთან
დაკავშირებული მონაცემების შეგროვება და ანალიზი ევალება ნარკოვითარების
მონიტორინგის ეროვნულ ცენტრებს. ამ ცენტრების თანამშრომლები სპეციალურად არიან
მომზადებული იმისათვის, რომ ინფორმაციის შეგროვება და ანალიზი მოხდეს
სტანდარტიზებული სანდო ინსტრუმენტებითა და მეთოდებით. ნარკოტიკების მოხმარების
შესახებ ძალოვანი სტრუქტურების მიერ წარმოდგენილი სტატისტიკა უკმარია იმისათვის, რომ
შეფასდეს ქვეყანაში ნარკოტიკების მომხმარების ნეგატიური შედეგები საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის
ან
მოსახლეობის
უსაფრთხოების
თვალსაზრისით.
სწორედ
თემის
კომპლექსურობიდან
გამომდინარე,
EMCDDA-ის
სტანდარტები
ითხოვს
ქვეყანაში
ნარკოსიტუაციის სრულყოფილ, მრავალასპექტიან ანალიზს, რომელიც მონიტორინგის
ეროვნული ცენტრის უმთავრესი მოვალეობაა. საქართველომ 2015 წელს ხელი მოაწერა
მემორანდუმს EMCDDA-სთან და აიღო ვალდებულება, რომ ჩამოაყალიბებდა ნარკოვითარების
მონიტორინგის ცენტრს. ხელისუფლების მხრიდან არ ყოფილა წარმოდგენილი რაიმე
დასაბუთებული არგუმენტები, თუ რატომ ხდება ცენტრის დაფუძნების გადავადება.

საქართველოს ადიქტოლოგთა ასოციაცია
11 იანვარი, 2017

