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საგამოძიებო სამსახურის უფროსის მიმართვა

საქართველოს მთავრობის განსაკუთრებული ძალის
ხმევა, ბოლო წლების
განმავლობაში, მიმართულია ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების და მოქალაქეთა
კეთილდღეობის უზრუნველყოფისკენ. ეკონომიკური წინსვლის ერთ-ერთი
მთავარი წინაპირობა კი, ქვეყანაში ჯანსაღი და თავისუფალი ბიზნესგარემოს
ხელშეწყობა, კანონის უზენაესობის, სამართლიანობის, ადამიანის უფლებების
დაცვისა და საკუთრების ხელშეუხებლობის უზრუნველყოფაა.
ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, სამართალდამცავი უწყებების,
მათ შორის, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის,
როგორც საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში ჩადენილ დანაშაულთან მებრძოლი
მთავარი უწყების ეფექტიან საქმიანობას განსაკუთრებული როლი ენიჭება.
სამსახურის წარმატებული ფუნქციონირების მნიშვნელო
ვან წინაპირობას
საზოგადოების ნდობის მაღალი ხარისხი და კარგი რეპუტაცია წარმოადგენს. ამ
მიმართულებით საგამოძიებო სამსახურმა არაერთი ნაბიჯი გადადგა. მათ შორის
გამოვყოფდი საზოგადოების მაქსიმალურ ინფორმირებას ჩვენი სამსახურის,
როგორც ქვეყნის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უწყების საქმიანობის შესახებ.
წინამდებარე ანგარიში ადასტურებს ჩვენ მზაობას, სამსახურის საქმიანობა იყოს
მაქსიმალურად გამჭირვალე და შედეგზე ორიენტირებული.
საანგარიშო პერიოდში, საგამოძიებო სამსახური ორიენტირებული იყო
იმ მნიშვნელოვან მიმართულებებზე, რასაც მისი საქმიანობის პოლიტიკა
ეფუძნება და რომელიც მიმართულია თითოეული მოქალაქის, ბიზნესის და
სახელმწიფოს კანონიერი ინტერესების დაცვის, დანაშაულის გამოვლენის,
აღკვეთის და პრევენციის უზრუნველყოფისკენ. გამოიკვეთა და განისაზღვრა
საქმიანობის ძირითადი პრიორიტეტებიც. სამართლიანობის და კანონიერების
პრინციპებისადმი ერთგულება და ჩვენი გუნდის მაღალი პროფესიონალიზმი,
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მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს საგამოძიებო სამსახურის წინაშე არსებული
გამოწვევების დაძლევასა და წარმატებულ საქმიანობას. შესაბამისად, 2018
წელს განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო თანამშრომელთა გადამზადებას
და კვალიფიკაციის ამაღლებას, საქმიანობის მაღალი სტანდარტების დანერგვას,
სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლებას, ინფორმაციის
დამუშავებისა და ანალიზის მეთოდების შემდგომ გაუმჯობესებას.
ბოლო წლებში, მსოფლიოს მასშტაბით საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში
დანაშაულის ჩადენის მეთოდების ზრდის ტენდენციის გათვალისწინებით,
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა საკუთარი საქმიანობა
მნიშვნელოვნად გაააქტიურა. უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენი უწყების მთავარ
პრიორიტეტს კანონიერებისა და სამართლიანობის პრინციპების დაცვით,
ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების
განხორციელებით, საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში ჩადენილი დანაშაულის
წინააღმდეგ აქტიური ბრძოლა და ეფექტიანი გამოძიება წარმოადგენს.
საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში ჩადენილ დანაშაულთან ბრძოლის
კომპლექსურობის გათვალის
წინებით, სამართალდამცავი უწყებებისთვის
საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის და თანამედროვე მიდგომების გაზიარება
წარმატებული საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობაა. შესაბამისად,
საგამოძიებო სამსახურის განვითარების და საქმიანობის ეფექტიანობის გაზრდის
მიზნით, საანგარიშო პერიოდში, მნიშვნელოვანი ღონისძიებები განხორციელდა
საერთაშორისო ურთიერთობების გაღრმავების და ახალი კავშირების დამყარების
მიმართულებით. გააქტიურდა თანამშრომლობა უცხოელ პარტნიორებთან და
ევროკავშირის წევრი ქვეყნების კოლეგა უწყებებთან.
საგამოძიებო სამსახურმა მუშაობა გაააქტიურა უწყების მატერიალურ-ტექნიკური
ბაზის განახლებისა და თანამშრომელთა სამუშაო პირობების გაუმჯობესების
მიმართულებით. საანგარიშო პერიოდში, ინტენსიური გახდა კომუნიკაცია
საზოგადოებასთან და მედიასთან, მნიშვნელოვანი აქცენტები გაკეთდა
დანაშაულის პრევენციაზე. საგამოძიებო სამსახური ამ მიმართულებით 2019
წელს კიდევ უფრო აქტიურად იმუშავებს.
ბოლო პეროდში, საგამოძიებო სამსახურის თანმიმდევრულმა და სწორმა
პოლიტიკამ უწყების საქმიანობა კიდევ უფრო ეფექტიანი გახადა. ამას ადასტურებს
არაერთი მიმართულებით 2018 წელს მიღწეული დადებითი შედეგები. რა თქმა
უნდა, ყოველივე ეს საგამოძიებო სამსახურის მთელი გუნდის თავდაუზოგავი
შრომის და აქტიური, მაღალ პროფესიულ დონეზე შესრულებული სამუშაოს
შედეგია. მიღწეული წარმატებისთვის, მინდა მადლობა გადავუხადო სამსახურის
თითოეულ თანამშრომელს.
აქვე, მსურს აღვნიშნო, რომ 2019 წელს, საგამოძიებო სამსახური საფინანსოეკონომიკურ სფეროში ჩადენილ დანაშაულთან უკომპრომისო ბრძოლით
დაძლევს მის წინაშე არსებულ ყველა გამოწვევას და სახელმწიფოს ეკონომიკურ
განვითარებას მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს.

სოსო რამიშვილი
საგამოძიებო სამსახურის უფროსი
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ისტორია
საქართველოში საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში ჩადენილი დანაშაულის წინააღმდეგ მებრძოლი
სპეციალიზებული უწყება (საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში ჩადენილ დანაშაულთან ბრძოლისა
და საბიუჯეტო თანხების მართლზომიერი განკარგვის მაკონტროლებელი სამსახური) 2004 წელს
ჩამოყალიბდა. მოგვიანებით, 2007 წელს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში
არსებული სამი სამსახური - ფინანსური პოლიცია, საგადასახადო და საბაჟო დეპარტამენტები ერთ უწყებად
- საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურად გაერთიანდა.
2009 წლის დეკემბერში, ფინანსთა სამინისტროში განხორციელებული სტრუქტურული რეორგანიზაციის
შემდეგ, შემოსავლების სამსახურს კვლავ გამოეყო სპეციალურ გამოკვლევათა და ფინანსური
ექსპერტიზის, საგამოძიებო და ოპერატიულ-ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტები, სპეციალური
დანიშნულების რაზმი და 2009 წლის 1 დეკემბერს, „საგამოძიებო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს
კანონის საფუძველზე, აღნიშნული სტრუქტურული ერთეულების გაერთიანებით საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს სისტემაში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ჩამოყალიბდა.

უფლებამოსილება და ფუნქციები
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების სტატუსით
შემავალი სპეციალური სამართალდამცავი ორგანო - ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური,
საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ახორციელებს საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში
ჩადენილი დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლას, სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობით მის
ქვემდებარეობას მიკუთვნებულ საქმეთა გამოძიებას და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ
სხვა ფუნქციებს.
საგამოძიებო სამსახურის მიზანს ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა, ეკონომიკური და
საგადასახადო დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა, ჯანსაღი ბიზნესგარემოს დაცვა და კეთილსინდისიერი
მეწარმეების საქმიანობის ხელშეწყობა წარმოადგენს. საგამოძიებო სამსახური დასახული მიზნის
მისაღწევად, საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით მაღალ პროფესიულ დონეზე ახორცილებს
დანაშულის გამოვლენას, ექსპერტიზას და სრული მოცულობით გამოძიების ჩატარებას. უწყება დგამს
ქმედით ნაბიჯებს დანაშაულის პრევენციისათვის.
„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის
თანახმად, საგამოძიებო სამსახურის ძირითად ამოცანად და უფლებამოსილებად განსაზღვრულია:
•
•
•
•
•
•

საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში ჩადენილი დანაშაულის თავიდან აცილება, კორუფციულ
გარიგებათა პრევენცია, გამოვლენა და აღკვეთა;
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით დადგენილი ქვემდებარეობის
შესაბამისად სრული მოცულობით გამოძიების ჩატარება;
შესაბამისი ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობა დანაშაულის გამოვლენის, გახსნის და აღკვეთის
მიზნით;
სამსახურის საქმიანობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მოპოვება და ანალიზი, მისი
შემდგომი გამოყენების მიზნით;
საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა პრევენცია და
გამოვლენა;
საფინანსო-საბიუჯეტო და ფულად-საკრედიტო ურთიერთობათა სფეროში კანონმდებლობის
დარღვევის ხელშემწყობი მიზეზების გამოვლენა, პირობების შესწავლა-ანალიზი და
რეკომენდაციების შემუშავება.
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საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლები
საგამოძიებო სამსახურის საქმიანობა ემყარება კანონიერების, ჰუმანიზმის, სამართლიანობის, საჯაროო
ბის, გამჭვირვალობის, პიროვნების პატივისა და ღირსების დაცვის პრინციპებს. უწყება საქმიანობას მთელი
ქვეყნის მასშტაბით ახორციელებს და ანგარიშვალდებულია საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს
ფინანსთა მინისტრის წინაშე.
საგამოძიებო სამსახური მასზე დაკისრებული ამოცანების ეფექტიანად განხორციელების მიზნით,
კოორდინირებულად ურთიერთობს სხვადასხვა სამართალდამცავ, საჯარო უწყებასა და საერთაშორისო
ორგანიზაციასთან.
საგამოძიებო სამსახურის საქმიანობა რეგულირდება შემდეგი სამართლებრივი აქტებით:

8

•

საქართველოს კონსტიტუცია;

•

საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებები და სამართლებრივი აქტები;

•

საქართველოს კანონი „ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის შესახებ“;

•

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი;

•

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი;

•

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი;

•

საქართველოს კანონი „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა
და კორუფციის შესახებ“;

•

საქართველოს კანონი „ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ“;

•

საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“;

•

საქართველოს კანონი „იარაღის შესახებ“;

•

საქართველოს კანონი „პოლიციის შესახებ“.
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სამსახურის საგამოძიებო ქვემდებარეობა განსაზღვრულია საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის
7 ივლისის N34 ბრძანებით, რომელიც საგამოძიებო უფლებამოსილების მქონე უწყებებს კონკრეტული
სახის დანაშაულის გამოძიების უფლებას აკუთვნებს.
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურს გამოძიების ჩატარების უფლებამოსილება
აქვს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ შემდეგი სახის დანაშაულებზე:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•

მითვისება ან გაფლანგვა (სსკ მუხლი 182)
საავტორო, მომიჯნავე უფლების
მფლობელისა და მონაცემთა ბაზის
დამამზადებლის უფლების ხელყოფა (სსკ
მუხლი 189)
სამრეწველო საკუთრების უფლების
ხელყოფა (სსკ მუხლი 1891)
კანონიერი სამეწარმეო საქმიანობისათვის
ხელის შეშლა (სსკ მუხლი 190)
უკანონო სამეწარმეო საქმიანობა (სსკ
მუხლი 192)
უკანონო საგანმანათლებლო საქმიანობა
(სსკ მუხლი 1921)
ცრუ მეწარმეობა (სსკ მუხლი 193)
სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობის
წესის დარღვევა (სსკ მუხლი 1951 )
სასაქონლო (მომსახურების) ნიშნის
ან სხვა კომერციული აღნიშვნის
მართლსაწინააღმდეგო გამოყენება (სსკ
მუხლი 196)
ფალსიფიკაცია (სსკ მუხლი 197)
ფალსიფიცირებული ნივთის უკანონო
გადაზიდვა ან გასაღება (სსკ მუხლი 1971)
ადამიანის სიცოცხლისათვის ან
ჯანმრთელობისათვის საშიში პროდუქციის
დამზადება, შემოტანა ან რეალიზაცია (სსკ
მუხლი 198)
ეკომარკით უკანონოდ სარგებლობა
(სსკ მუხლი 199)
მარკირებას დაქვემდებარებული აქციზური
საქონლის აქციზური მარკის გარეშე
გამოშვება, შენახვა, რეალიზაცია ან
გადაზიდვა (სსკ მუხლი 200)
ყალბი აქციზური მარკების დამზადება,
გასაღება ან/და გამოყენება (სსკ მუხლი 200 1)
აქციზური მარკების მეორადი გამოყენების
მიზნით გასაღება, შეძენა და გამოყენება ან/
და მათი სხვა პირისათვის გადაცემა (სსკ
მუხლი 200 2)
სავალდებულო მარკირებას

•

•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

•
•
•

დაქვემდებარებული არააქციზური საქონლის
ყალბი მარკირების ნიშნის  დამზადება,
გასაღება ან/და გამოყენება (სსკ მუხლი 2005)
სავალდებულო მარკირებას
დაქვემდებარებული არააქციზური საქონლის
მარკირების ნიშნის მეორადი გამოყენების
მიზნით გასაღება, შეძენა და გამოყენება ან/
და სხვა პირისათვის გადაცემა (სსკ მუხლი
2006)
ყალბი რეკლამა (სსკ მუხლი 201)
ბუღალტრული აღრიცხვის წესის დარღვევა
(სსკ მუხლი 2041)
უკანონო ქმედება გადახდისუუნარობისას
(სსკ მუხლი 205)
ქონების გადამალვა მოჩვენებითი ან/და
თვალთმაქცური გარიგებით (სსკ მუხლი 2051)
საბუღალტრო წიგნის წარმოების წესის
დარღვევა გადახდისუუნარობისას (სსკ
მუხლი 206)
გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების
გახსნის შესახებ განცხადების შეუტანლობა
გადახდისუუნარობისას (სსკ მუხლი 207)
მოვალის მართვასა და წარმომადგენლობაზე
უფლებამოსილი პირის მიერ მეურვისათვის
ინფორმაციის წარდგენის ვალდებულების
დარღვევა (სსკ მუხლი 2071)
ცოცხალი გენმოდიფიცირებული
ორგანიზმების იმპორტი ან/და რეექსპორტი
(სსკ მუხლი 2072)
კრედიტის უკანონოდ მიღება (სსკ მუხლი
208)
ყალბი საკრედიტო ან საანგარიშსწორებო
ბარათის დამზადება, გასაღება ან გამოყენება
(სსკ მუხლი 210)
ჩეკის ან საკრედიტო ბარათის ბოროტად
გამოყენება (სსკ მუხლი 211)
ყალბი ფულის ან ფასიანი ქაღალდის
დამზადება ან გასაღება (სსკ მუხლი 212)
ფასიანი ქაღალდების ბაზრის წესის
დარღვევა (სსკ მუხლი 213)
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•

•

•

საქართველოს საბაჟო საზღვარზე საქონლის
გადაადგილებასთან დაკავშირებული წესის
დარღვევა
(სსკ მუხლი 214)
საქართველოს ტერიტორიაზე მიმოქცევაში
არსებული ეროვნული ვალუტის გამოყენების
წესის დარღვევა (სსკ მუხლი 216)
საზღვარგარეთიდან უცხოურ ვალუტაში

•
•
•
•
•

თანხის დაუბრუნებლობა (სსკ მუხლი 217)
გადასახადისათვის თავის არიდება (სსკ
მუხლი 218)
მომხმარებლის მოტყუება (სსკ მუხლი 219)
უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება
(სსკ მუხლი 220)
გულგრილობა (სსკ მუხლი 2201)
კომერციული მოსყიდვა (სსკ მუხლი 221)

გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე, ასევე მიღებულ ინფორმაციაზე ოპერატიულად რეაგირების
მიზნით, სისხლის სამართლის საქმის დაქვემდებარების შემთხვევაში, საგამოძიებო სამსახური იძიებს სხვა
კატეგორიის დანაშაულებსაც, მათ შორის:
•
•
•
•
•
•

თაღლითობა (სსკ მუხლი 180)
სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება (სსკ მუხლი 332)
ქრთამის აღება (სსკ მუხლი 338)
სამსახურებრივი სიყალბე (სსკ მუხლი 341)
სამსახურებრივი გულგრილობა (სსკ მუხლი 342)
ყალბი დოკუმენტის, ბეჭდის, შტამპის ან ბლანკის დამზადება, გასაღება ან გამოყენება
(სსკ მუხლი 362)

საგამოძიებო სამსახურის სტრუქტურა
საგამოძიებო სამსახური დაკისრებულ მოვალეობებს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ახორციელებს.
უწყება აერთიანებს 10 სტრუქტურულ ერთეულს და მათში შემავალ 17 ქვედანაყოფს, მათ შორის
საგამოძიებო დეპარტამენტის 8 რეგიონულ სამმართველოს.
საგამოძიებო სამსახურის სტრუქტურული ერთეულები დაკომპლექტებულია შესაბამისი განათლების
კვალიფიციური სპეციალისტებით. დანაყოფების კოორდინირებული მუშაობა საფინანსო-ეკონომიკურ
დანაშაულთან ეფექტიან ბრძოლას და ზოგადად, უწყების გამართულად ფუნქციონირებას განაპირობებს.

საგამოძიებო სამსახურის სტრუქტურული ერთეულებია:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ადმინისტრაცია;
ეკონომიკური დეპარტამენტი;
შიდა ინსპექტირების სამმართველო;
სტატისტიკური აღრიცხვისა და ანალიტიკური სამმართველო;
ინფორმაციული ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფის სამმართველო;
ოპერატიული აღრიცხვის სამმართველო;
საგამოძიებო დეპარტამენტი;
სპეციალურ გამოკვლევათა და ექსპერტიზის დეპარტამენტი;
ოპერატიულ-ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი;
სპეციალური დანიშნულების რაზმი.
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სამსახურის

სამსახურის
უფროსის
მოადგილე

სამსახურის
უფროსის
მოადგილე
შიდა
ინსპექტირების
სამმართველო

ადმინისტრაცია

ადამიანური
რესურსების მართვის
სამმართველო

კანცელარია

საერთაშორისო
ურთიერთობების და
სამართლებრივი
უზრუნველყოფის
სამმართველო

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის
სამმართველო

უფროსი

სამსახურის
უფროსის
მოადგილე
ოპერატიულ–
ტექნიკური
უზრუნველყოფის
დეპარტამენტი
(5 სამმართველო)

ეკონომიკური დეპარტამენტი

მატერიალურ–
ტექნიკური
უზრუნველყოფის
სამმართველო

ფინანსური
აღრიცხვის და
ანგარიშგების
სამმართველო

თბილისის
მთავარი
სამმართველო

ქვემო ქართლის
სამმართველო

შიდა ქართლის
სამმართველო

სამეგრელო–ზემო
სვანეთის
სამმართველო

სპეციალური
დანიშნულების
რაზმი

სამსახურის
უფროსის
მოადგილე

სტატისტიკური
აღრიცხვის და
ანალიტიკური
სამმართველო

საგამოძიებო დეპარტამენტი

განსაკუთრებით
მნიშვნელოვან
საქმეთა
სამმართველო

საბაჟო წესების
დარღვევის
წინააღმდეგ ბრძოლის
სამმართველო

კახეთის
სამმართველო

მცხეთა–მთიანეთის
სამმართველო

სამცხე–ჯავახეთის
სამმართველო

სპეციალურ
გამოკვლევათა და
ექსპერტიზის
დეპარტამენტი

ინფორმაციული
ტექნოლოგიებით
უზრუნველყოფის
სამმართველო

ოპერატიული
აღრიცხვის
სამმართველო
იმერეთის და რაჭა–
ლეჩხუმის
სამმართველო

აჭარის და გურიის
სამმართველო

საგამოძიებო სამსახური ქვეყნის მასშტაბით საქმიანობას საგამოძიებო დეპარტამენტში შემავალი
რეგიონული სამმართველოების მეშვეობით ახორციელებს.

საგამოძიებო დეპარტამენტის რეგიონული ქვედანაყოფებია:
• სამცხე-ჯავახეთის სამმართველო
(მის: ქ. ახალციხე, 0800, პ. ნათენაძის ქ. N54)

• იმერეთის და რაჭა-ლეჩხუმის სამმართველო
(მის: ქ. ქუთაისი, 4600, ჯავახიშვილის ქ. N5)

• აჭარის და გურიის სამმართველო
(მის: ქ. ბათუმი, 6000, ფიროსმანის ქ. N5ა)

• კახეთის სამმართველო
(მის: ქ. თელავი, 2200, ერეკლე II გამზ. N16)

• ქვემო ქართლის სამმართველო
(მის: ქ. რუსთავი, 3700, კოსტავას ქ. N36)

• სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველო
(მის: ქ. ზუგდიდი, 2100, გამარჯვების ქ. N1;
ქ. ფოთი, 4400, წმინდა გიორგის ქ. N4)
• შიდა ქართლის სამმართველო
(მის: ქ. გორი, 1400, ჯორბენაძის ქ. N1)
• მცხეთა-მთიანეთის სამმართველო
(მის: ქ. მცხეთა, 3300, ღვინჯილიას ქ. N5)
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გამოძიება
საგამოძიებო სამსახურის ძირითადი და მთავარი ფუნქცია საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში ჩადენილი
დანაშაულის სრული მოცულობით გამოძიების ჩატარებაა. უწყების საქმიანობა აერთიანებს ყველა იმ
მიმართულებას (ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობა, ექსპერტიზა და გამოკვლევა, ანალიტიკა და სხვ.), რაც
აუცილებელია კანონმდებლობით დაკისრებული უფლებამოსილების განხორციელებისთვის. საგამოძიებო
სამსახურის არსებული ადამიანური და მატერიალურ-ტექნიკური რესურსი საქმიანობის ეფექტიანად
წარმართვის შესაძლებლობას იძლევა.
საგამოძიებო სამსახური კანონმდებლობის შესაბამისად ახორციელებს ისეთი სახის საგამოძიებო
მოქმედებებს, როგორიცაა: ჩხრეკა, ამოღება, გამოკითხვა, დათვალიერება, ექსპერტიზის დანიშვნა,
ქონებაზე ყადაღის დადება და ა.შ.
საგამოძიებო მოქმედებების განმახორციელებლი ძირითადი სტრუქტურული ერთეული საგამოძიებო
დეპარტამენტია, რომელიც 11 სტრუქტურულ ქვედანაყოფს აერთიანებს, კერძოდ:
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•

განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა სამმართველო, რომლის ძირითადი ამოცანაა ქვეყნის
მასშტაბით რთული, მრავალეპიზოდიანი სისხლის სამართლის საქმეების გამოძიება;

•

საბაჟო წესების დარღვევის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველო, რომლის ძირითადი ამოცანაა
საბაჟო სფეროში დანაშაულის გამოვლენის, აღკვეთისა და თავიდან აცილების მიზნით ოპერატიულსამძებრო ღონისძიებების ორგანიზება - განხორციელება, შესაბამისად, კომპეტენციის ფარგლებში
სისხლის სამართლის საქმეებზე გამოძიების ჩატარება;
წლიური ანგარიში 2018
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•

საგამოძიებო დეპარტამენტის შემადგენლობაშია 9 ტერიტორიული ქვედანაყოფი (თბილისის
მთავარი სამმართველო; ქვემო ქართლის სამმართველო; კახეთის სამმართველო; მცხეთამთიანეთის სამმართველო; შიდა ქართლის სამმართველო; სამცხე-ჯავახეთის სამმართველო;
იმერეთის და რაჭა-ლეჩხუმის სამმართველო; სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველო; აჭარის
და გურიის სამმართველო), რომელთა ძირითადი ამოცანები სამოქმედო ტერიტორიაზე საფინანსოეკონომიკურ სფეროში ჩადენილი დანაშაულისა და სამართალდარღვევების გამოვლენა-აღკვეთაა.

საანგარიშო პერიოდში, საგამოძიებო სამსახურის მიერ გამოვლინდა
საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში ჩადენილი 1273 სამართალდარღვევის
ფაქტი, ხოლო სისხლისსამართლის პასუხისგებაში 826 პირი მიეცა.

ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობა
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური სისხლის სამართლის საქმეებზე მიმდინარე გამოძიების
პროცესში, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს შესაბამის ოპერატიულ-სამძებრო
საქმიანობას. დანაშაულის გამოვლენა-
აღკვეთის მიზნით, აღნიშნული მიმართულებით დასაქმებული
ოპერატიული თანამშრომლები ახორციელებენ ისეთ ღონისძიებებს, როგორებიცაა: ცნობების
შეგროვება, ვიზუალური კონტროლი, საკონტროლო შესყიდვა, კონტროლირებადი მიწოდება, პიროვნების
იდენტიფიკაცია, საგნებისა და დოკუმენტების გამოკვლევა და ა.შ.
ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობა მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში მნიშვნელოვანი მიმართულებაა,
რომლის შედეგად მოპოვებული ინფორმაციის სწორი ანალიზი და დამუშავება განსაზღვრავს საგამოძიებო
მოქმედებების სწორად დაგეგმვასა და წარმართვას. საერთო ჯამში, კვალიფიციურად და სრულყოფილად
ჩატარებული ღონისძიებები ეფექტიან გამოძიებას და დანაშაულის გახსნას უზრუნველყოფს.
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სპეციალური დანიშნულების რაზმი
საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში ჩადენილ დანაშაულებზე, ოპერატიულ-საგამოძიებო დანაყოფების
მიერ დანაშაულის და სამართალდარღვევების გამოვლენა-აღკვეთის, ასევე გარკვეული საგამოძიებო
მოქმედებების განხორციელებისას, შესაძლო რისკების თავიდან აცილების მიზნით, მნიშვნელოვანია
მაღალ დონეზე მომზადებული და სათანადოდ აღჭურვილი სპეციალური დანაყოფის ჩართულობა.
გამომდინარე აქედან, საგამოძიებო სამსახურის, როგორც სამართალდამცავი ორგანოს ერთ-ერთ
მნიშვნელოვან სტრუქტურულ ერთეულს წარმოადგენს სპეციალური დანიშნულების რაზმი.
აღნიშნული დანაყოფი, საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელებისას, ოპერატიულ-საგამოძიებო
ქვედანაყოფებისთვის დახმარების გაწევის გარდა, უზრუნველყოფს სამსახურის შენობა-ნაგებობების,
დანაშაულის ადგილების, მტკიცებულებებისა და სხვა სპეციალური სადგომების დაცვას დანაშაულებრივი
ხელყოფისგან.
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სტატისტიკა და ანალიტიკა
სისხლის სამართლის საქმის გამოძიების ეფექტიანად განხორციელებისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
კომპონენტი ანალიტიკური საქმიანობაა, რაც გულისხმობს მონაცემთა სხვადასხვა საინფორმაციო ბაზიდან
ინფორმაციის მოძიება-დამუშავებას, რისკების შეფასებასა და მიღებული პირველადი ინფორმაციის
ანალიზს. ანალიტიკური საქმიანობის შედეგად მოპოვებული ინფორმაცია მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს
შესაძლო დანაშაულის ნიშნების გამოვლენას და ეფექტიანი გამოძიების ჩატარებას.
ამ მიმართულებით საგამოძიებო სამსახურის მნიშვნელოვანი რგოლია სტატისტიკური აღრიცხვისა
და ანალიტიკის სამმართველო, რომლის მთავარ მიმართულებას, როგორც ინფორმაციის მოძიებადამუშავება და რისკების შეფასება, ასევე სამსახურის მიერ გამოვლენილი სამართალდარღვევების
აღრიცხვა-სისტემატიზაცია და სტატისტიკური ანალიზი წარმოადგენს.
სპეციალური გამოკვლევები და ექსპერტიზა
საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში ჩადენილი დანაშაულის ფაქტებზე მიმდინარე გამოძიების პროცესის
სწორად წარმართვისა და ეფექტიანობისთვის მნიშვნელოვანია ექსპერტიზის, რევიზიის, ინვენტარიზაციის,
შემოწმების და ფინანსურ სფეროში სპეციალური გამოკვლევის ჩატარება. ამ მიმართულებით საგამოძიებო
სამსახურში აქტიურად საქმიანობს სპეციალურ გამოკვლევათა და ექსპერტიზის დეპარტამენტი, რომელიც
ახორციელებს სისხლის სამართლის საქმეზე ფინანსურ სფეროში სპეციალურ გამოკვლევებს, გამოძიებას
წარუდგენს დასკვნებს, თემატური შემოწმება/რევიზიის აქტებს და გამოძიების მიმდინარეობისას
უზრუნველყოფს საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის შესაბამისად სათანადო
ექსპერტიზის ორგანიზება/ჩატარებას.
საანგარიშო პერიოდში, აღნიშნული
დეპარტამენტის მიერ საგადასახადო სფეროში არსებული
პრობლემების ანალიზის შედეგად გამოიკვეთა გადასახადისთვის თავის არიდებისა და სახელმწიფო
თანხების შესაძლო მითვისების ფაქტები და დეპარტამენტის ინიციატივით, საინფორმაციო ბაზების
დამუშავებისა და ანალიზის საფუძველზე, გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის 19 საქმეზე. შედეგად,
უფლებამოსილი უწყების მიერ სამართალდამრღვევებს დაერიცხათ სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ
მნიშვნელოვანი ოდენობის თანხები.
2018 წლის განმავლობაში, საგამოძიებო სამსახურში შედგა თემატური რევიზიის აქტები, კერძოდ:
თემატური რევიზია და შემოწმება ჩატარდა 252 საქმეზე, მათ შორის, 2018 წელს დაიწყო სისხლის
სამართლის 231 საქმეზე, ხოლო გაგრძელდა 2017 წელს შემოსულ 21 საქმეზე;
2018 წლის განმავლობაში წარმოება დასრულდა სისხლის სამართლის 219 საქმეზე.
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სპეციალური გამოკვლევები და ექსპერტიზა
საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში ჩადენილი დანაშაულის ფაქტებზე მიმდინარე გამოძიების პროცესის
სწორად წარმართვისა და ეფექტიანობისთვის მნიშვნელოვანია ექსპერტიზის, რევიზიის, ინვენტარიზაციის,
შემოწმების და ფინანსურ სფეროში სპეციალური გამოკვლევის ჩატარება. ამ მიმართულებით საგამოძიებო
სამსახურში აქტიურად საქმიანობს სპეციალურ გამოკვლევათა და ექსპერტიზის დეპარტამენტი, რომელიც
ახორციელებს სისხლის სამართლის საქმეზე ფინანსურ სფეროში სპეციალურ გამოკვლევებს, გამოძიებას
წარუდგენს დასკვნებს, თემატური შემოწმება/რევიზიის აქტებს და გამოძიების მიმდინარეობისას
უზრუნველყოფს საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის შესაბამისად სათანადო
ექსპერტიზის ორგანიზება/ჩატარებას.
საანგარიშო პერიოდში, აღნიშნული დეპარტამენტის მიერ, საგადასახადო სფეროში არსებული პრობლემების ანალიზის შედეგად, გამოიკვეთა გადასახადისთვის თავის არიდებისა და სახელმწიფო თანხების
შესაძლო მითვისების ფაქტები და დეპარტამენტის ინიციატივით, საინფორმაციო ბაზების დამუშავებისა და
ანალიზის საფუძველზე, გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის 19 საქმეზე. შედეგად, უფლებამოსილი
უწყების მიერ სამართალდამრღვევებს დაერიცხათ სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ მნიშველოვანი
ოდენობის თანხები.
2018 წლის განმავლობაში საგამოძიებო სამსახურში შედგა თემატური რევიზიის აქტები, კერძოდ:
თემატური რევიზია და შემოწმება ჩატარდა 252 საქმეზე, მათ შორის 2018 წელს დაიწყო სისხლის
სამართლის 231 საქმეზე, ხოლო გაგრძელდა 2017 წელს შემოსულ 21 საქმეზე;
2018 წლის განმავლობაში წარმოება დასრულდა სისხლის სამართლის 219 საქმეზე.
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უწყებათაშორისი
თანამშრომლობა
ქვეყანაში აქტუალური საკითხების გადაწყვეტა სახელმწიფო უწყებებს შორის ინტენსიური თანამშრომლობის ფორმატში ხორციელდება. ამის ნათელი მაგალითია ის, რომ საგამოძიებო სამსახური სხვა
სამართალდამცავ და დარგობრივი სახელმწიფო უწყებებთან ერთად აქტიურად მონაწილეობს სხვადასხვა
საბჭოს/კომისიის მუშაობაში და წარმოდგენილია როგორც ხელმძღვანელ, ასევე საშემსრულებლო
დონეზე. კერძოდ:

•

ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო;

•

კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო;

•

ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის სტრატეგიისა
და სამოქმედო გეგმის შემმუშავებელი და მისი შესრულების კოორდინაციის განმახორციელებელი უწყებათაშორისი საბჭო;

•

ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების აღსრულების უწყებათაშორისი საკოორდინაციო
საბჭო;

•

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის პირველი,
მე-2, მე-4, მე-5 და მე-9 პუნქტებით გათვალისწინებული სარგებლობის ლიცენზიების გაცემის
საკითხების განმხილველი უწყებათაშორისი კომისია.
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სტატისტიკა 2018

დში სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ დარიცხულმა თანხამ შეადგინა 93 641 470 ლარი, 2017 წელს
შესაბამისად, სხვაობამ -14.07% შეადგინა. ნხოლო მობილიზებული იქნა 34 618 030 ლარი და სხვაობამ
საანგარიშო
პერიოდში,
საგამოძიებო
სამსახურის მიერ აქცენტები გაკეთდა
შედარებით
შეადგინა 30.13%.
წინა წელთან

იმ გამოწვევების
დაძლევაზე, რომლებიც ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას აფერხებს და მის იმიჯს აზიანებს.
საანგარიშო პერიოდში საგამოძიებო
სამსახურის
ბიუჯეტი
430 000ჯამი:
ლარს შეადგენდა.
2016
წელი
2017 წელი
2018 18
წელი

2018 წელს, სამსახურის აქტიური საქმიანობის
შედეგად 93,641,470
სახელმწიფო
ბიუჯეტის სასარგებლოდ
259,382,314
124,317,091
477,340,875
დარიცხულმა თანხამ 93 641 470 ლარი, ხოლო მობილიზებულმა თანხამ 34 618 030 ლარი
მობილიზებული თანხების ოდენობა (ლარი)
50,190,957
18,548,191
34,618,030
103,357,179
შეადგინა.

დში სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ დარიცხული თანხების

დში

2017 წელს დარიცხული თანხა 124 317 091 ლარს, ხოლო მობილიზებული 18 548 191 ლარს
თანხები
შეადგენდა.
საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ დარიცხული
თანხების ოდენობა (ლარი)
საანგარიშო პერიოდში მობილიზებული თანხების ოდენობა (ლარი)

საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ დარიცხული თანხების ოდენობა (ლარი)
საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტში მობილიზებული თანხების ოდენობა (ლარი).

259,382,314

124,317,091
50,190,957

2016 წელი
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93,641,470

34,618,030

2018 წელი

2016 წელი

2017 წელი

2018 წელი

ჯამი:

1,024

1,193

1,273

3,490

ის სამართლის საქმეების რაოდებობა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური
სისხლის სამართლის საქმეები

•

საგამოძიებო სამსახურის საქმიანობის შედეგად 2018 წელს გამოვლინდა სამართალდარღვევის
საქმეების რაოდებობა
1 273 ფაქტი, სისხლის
ხოლოსამართლის
2017 წელს
- 1193 ფაქტი. შესაბამისად, სხვაობა 3.24% შეადგენს.
სისხლის სამართლის საქმეების რაოდენობა

1,193

1,273

2017 წელი

2018 წელი

1,024

2016 წელი

• 2018 წელს გამოძიება შეწყდა სისხლის
საანგარიშო
პერიოდში
სისხლისსამარ
სამართლის 272 საქმეზე; გამოძიება და
თლებრივი დევნა 826 პირის, ხოლო
ი სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო 826 პირის, 2017 წელს კი 878 პირის მიმართ. შესაბამისად,
გინა. ხოლო აღკვეთის ღონისძიება გამოენებული იქნა 410 პირის მიმართ და სხვაობამ წინა წელთან
სისხლისსამართლებრივი
დევნა
შეწყდა
2018 წელს
გამოძიება შეწყდა 272 სისხლის სამართლის
საქმეზე. გამოძიება და სისხლისსამართლებრივი
დევნა შეწყდა
2
2017 შეადგინა
წელს-18.73%.878 პირის მიმართ
დაიწყო.
შედარებით
სისხლის სამართლის საქმეზე. ხოლო, სისხლისსამართლებრივი დევნა შეწყდა 16 პირის მიმართ.
სისხლის
სამართლის
2
საქმეზე,
ხოლო
შესაბამისად, სხვაობა - 3.05% შეადგენს.
სისხლისსამართლებრივი დევნა შეწყდა
• 2018
წელს
აღკვეთის
ღონისძიება
16 პირის მიმართ.
გამოყენებული იყო 410 პირის, ხოლო 2017
•

2016 წელი

2017 წელი

2018 წელი

ჯამი:

#

ლებზეც დაიწყო სისხლისსამართლებრივი დევნა

720

878

826

5

2,424 რაოდენობა, რომელზედაც შეწყდა გამოძიება
საქმეთა

8

საქმეთა რაოდენობა, რომელზედაც შეწყდა გამოძიება და სისხლისსამართლებრივი
დევნა
1,509

9

პირთა რაოდენობა, რომლებზეც შეწყდა სისხლისსამართლებრივი დევნა

წელს - 599 პირის მიმართ. სხვაობამ წინა
წელთან შედარებით -18.73% შეადგინა.

ელთა მიმართ გამოყენებული იქნა აღკვეთის ღონისძიება

500

599

410

პირთა რაოდენობა, რომლებზეც დაიწყო
სისხლისსამართლებრივი დევნაა

834

23

15

2

2

16

54

საქმეთა რაოდენობა, რომელზედაც შეწყდა გამოძიება

პირთა რაოდენობა, რომლებზეც შეწყდა
სისხლისსამართლებრივი დევნა

საქმეთა რაოდენობა, რომელზედაც შეწყდა გამოძიება და სისხლისსამართლებრივი დევნა
პირთა რაოდენობა, რომლებზეც შეწყდა სისხლისსამართლებრივი დევნა

პირთა რაოდენობა, რომელთა მიმართ გამოყენებული
იქნა აღკვეთის ღონისძიება

2016 წელი

ჯამი:

272

შეწყვეტები

პირთა რაოდენობა, რომელთა მიმართ გამოყენებული იქნა აღკვეთის ღონისძიება

500

2018 წელი

314

საქმეთა რაოდენობა, რომლებზეც შეწყდა გამოძიება და
სისხლისსამართლებრივი დევნა

პირთა რაოდენობა, რომლებზეც დაიწყო სისხლისსამართლებრივი დევნა

878

2017 წელი

248

საქმეთა რაოდენობა, რომლებზეც შეწყდა გამოძიება

დევნა-აღკვეთი

720

2016 წელი

599

314

248

826
410

2017 წელი

272

23

15

2016 წელი

2018 წელი

2

2017 წელი

16

2018 წელი

ღონისძიება გამოყენებული იქნა 410 პირის მიმართ, ხოლო 2017 წელს 599 პირის მიმართ, შესაბამისად
2018 სხვაობამ
წელს სასამართლოში წარიმართა 618 სისხლის სამართლის საქმე, 2017 წელს სასამართლოში წარმართულ საქმეთა
შეადგინა -18.73%.
რაოდენობამ კი, შეადგინა 579. შესაბამისად, სხვაობა 3.26%-ს შეადგენს.

•

ება

თავდებობა

2018
წელს
აღკვეთის
ღონისძიება
გამოყენებული იყო 410 პირის მიმართ,
ხოლო 2017 წელს - 599 პირის მიმართ.
შესაბამისად, სხვაობა -18.73% შეადგენს.
პატიმრობა

2016 წელი

2017 წელი

2018 წელი
#

146

150

63

354

448

345

1

2

10

•

ჯამი:

359
სასამართლოში წარმართულ საქმეთა რაოდენობა
1,147
3

აღკვეთის სახეები

გირაო
დაპატიმრება
პირადი თავდებობა

2018 წელს სასამართლოში წარიმართა
სისხლის სამართლის 618 საქმე. 2017
წელს სასამართლოში წარმართულ საქმეთა
რაოდენობამ 579 შეადგინა. შესაბამისად,
სხვაობა 3.26%-სსასამართლო
შეადგენს.
2016 წელი

2017 წელი

2018 წელი

ჯამი:

461

579

618

1,658

სასამართლოში წარმართულ საქმეთა რაოდენობა

გირაო

პირადი თავდებობა

სასამართლოში წარმართულ საქმეთა რაოდენობა

448

354

146

2016 წელი

150

2017 წელი

461

345
1

63
2018 წელი

579

618

2017 წელი

2018 წელი

2
2016 წელი
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2016 წელი

2017 წელი

2018 წელი

41

88

33

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

19

58

23

საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

3

3

4

მათ შორის:

საგამოძიებო ქვემდებარეობით
გადაგზავნილ საქმეთა რაოდენობა:

საქართველოს სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახური

1

საგამოძიებო დეპარტამენტის
სხვა ქვედანაყოფი

19

27

5

დანაშაულთა რაოდენობა, რომელთაც
შეეცვალათ კვალიფიკაცია

42

74

67

ჩამორთმეული საგნების (ალკოჰოლური
სასმელი) რაოდენობა (ბოთლი)

5 062

5 707

3 064

ჩამორთმეული საგნების (სიგარეტი)
რაოდენობა (კოლოფი)

28 357

558 685

1 530 761

72

157

141

დადგენილებათა რაოდენობა მეწარმის
შემოწმების თაობაზე

2018 წელს გამოვლენილი დანაშაულის სტატისტიკა საქართველოს
სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლების მიხედვით:
•

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლი (თაღლითობა)
180 მუხლით
(თაღლითობა)
2018 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის 55 საქმეზე,
ხოლო
სისხლისსამართლებრივი
დევნა 83 პირის მიმართ დაიწყო.

2017 წელს აღნიშნული კატეგორიის დანაშაულის
93 ფაქტი გამოვლინდა, ხოლო
გამოძიების დაწყება
სისხლისსამართლებრივი დევნა 114 პირის
მიმართ დაიწყო.
სისხლისსამართლებრივი
დევნა

2016 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის 82 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დევნა 82 პირის მიმართ დაიწყო.
გამოძიების დაწყება
სისსხლისსამართლებრივი დევნა

82 82

2016 წელი
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93

114
55

2017 წელი

83

2018 წელი
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•

საქართველოს სისხლის სამართლის
• საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსის 182-ე მუხლი (მითვისება ან
კოდექსის 189-ე მუხლი (საავტოროგაფლანგვა)
მომიჯნავე უფლების მფლობელისა და
მონაცემთა ბაზის დამამზადებლის უფლების
2018 წელს გამოძიება სისხლის
დანაშაული
საკუთრების წინააღმდეგ, 189-ე მუხლით (საავტორო, მომიჯნავე უფლების მფლობელისა და მონაცემ
ხელყოფა)
სამართლის 214 საქმეზე, ხოლო
დამამზადებლის უფლების ხელყოფა) 2017 wels დანაშაულის გამოვლენა-აღკვეთის პროცესში გამოძიება დაიწყო
სამართლის საქმეზე, სისხლისსამართლებრივი დევნა დაწყებული არ ყოფილა.
სისხლისსამართლებრივი დევნა 76 პირის
2018 წელს
გამოძიება და
მიმართ დაიწყო.
სისხლისსამართლებრივი დევნა არ
დაწყებულა.
2017 წელს აღნიშნული კატეგორიის
189 მუხლით (საავტორო, მომიჯნავე უფლების მფლობელისა და მონაცემთა ბაზის
დამამზადებლის უფლების ხელყოფა)
დანაშაულის 181 ფაქტი გამოვლინდა, ხოლო
2017 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
2016 წელი
სისხლისსამართლებრივი დევნა 90 პირის
3 საქმეზე დაიწყო.
2017 წელი
2018 წელი
მიმართ დაიწყო.
2016 წელს აღნიშნული კატეგორიის
2016 წელს გამოძიება სისხლის
დანაშაულის
ფაქტი საგამოძიებო სამსახურის
189 მუხლით (საავტორო, მომიჯნავე უფლების მფლობელისა და
182 მუხლით (მითვისება ან გაფლანგვა)
მონაცემთა
ბაზის
დამამზადებლის უფლების ხელყოფა)
სამართლის 196 საქმეზე, ხოლო
მიერ არ გამოვლენილა.
გამოძიების
სისხლისსამართლებრივი დევნა
101 დაწყება
პირის
გამოძიების დაწყება
სისხლისსამართლებრივი დევნა
სისხლისსამართლებრივი დევნა
მიმართ დაიწყო.
გამოძიების დაწყება
სისსხლისსამართლებრივი დევნა

გამოძიების დაწყება
სისსხლისსამართლებრივი დევნა
196

214
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2017 წელი

2018 წელი

საქართველოს სისხლის სამართლის 192-ე
• საქართველოს სისხლის სამართლის
მუხლი (უკანონო სამეწარმეო საქმიანობა)
კოდექსის 1951 მუხლი (სახელმწიფო
შესყიდვებში მონაწილეობის წესის
2018 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
დარღვევა)
82 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დანაშაული სამეწარმეო ან სხვა ეკონომიკური საქმიანობის წინააღმდეგ, 192-ე მუხლით (უკანონო სამეწარმეო საქმიანობა)
დანაშაულის დევნა
გამოვლენა-აღკვეთის
პროცესში
გამოძიება დაიწყო
82 სისხლის სამართლის საქმეზე, 2017 წელს აღნიშნული
68 პირის
მიმართ
დაიწყო.
2018სამართალ
წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
დარღვევით გამოვლენილი იყო 67 ფაქტი, შესაბამისად ორი წლის წილთა სხვაობამ შეადგინა 10.07%. სისხლისსამართლებრივი
დევნა დაიწყო 68 პირის მიმართ.
4 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
2017 წელს აღნიშნული კატეგორიის
დევნა 11 პირის მიმართ დაიწყო.
დანაშაულის 67 ფაქტი გამოვლინდა, ხოლო
სისხლისსამართლებრივი დევნა 99 პირის
2017 წელს აღნიშნული კატეგორიის
192 მუხლით (უკანონო სამეწარმეო საქმიანობა)
მიმართ დაიწყო.
დანაშაულის 12 ფაქტი გამოვლინდა, ხოლო
2016 წელი
სისხლისსამართლებრივი დევნა 8 პირის
2017 წელი
2016 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
2018 წელი
მიმართ დაიწყო.
21 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დევნა 27 პირის მიმართ დაიწყო.
2016 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
192 მუხლით (უკანონო სამეწარმეო საქმიანობა)
195 მუხლით (სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობის
წესის დარღვევა)
1 საქმეზე დაიწყო.
•

1

გამოძიების დაწყება

გამოძიების დაწყება

სისხლისსამართლებრივი დევნა

სისხლისსამართლებრივი დევნა

გამოძიების დაწყება
სისსხლისსამართლებრივი დევნა

67
21

99

გამოძიების დაწყება
სისსხლისსამართლებრივი დევნა
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•

საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსის 196-ე მუხლი (სასაქონლო
(მომსახურების) ნიშნის ან სხვა კომერციული
აღნიშვნის მართლსაწინააღმდეგო
გამოყენება)
2018 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
17 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დევნა 22 პირის მიმართ დაიწყო.
2017 წელს აღნიშნული კატეგორიის
დანაშაულის 18 ფაქტი გამოვლინდა,
სისხლისსამართლებრივი დევნა 7 პირის
მიმართ დაიწყო.
196 მუხლით
(სასაქონლო
(მომსახურების)
ნიშნის ან სხვა
კომერციული
2016
წელს
გამოძიება
სისხლის
სამართლის
აღნიშვნის მართლსაწინააღმდეგო გამოყენება)
6 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
გამოძიების დაწყება
დევნა 12 პირის მიმართ იყო დაწყებული.
სისხლისსამართლებრივი დევნა
გამოძიების დაწყება
სისსხლისსამართლებრივი დევნა
18

12

6

22

17

2017 წელი

საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსის 197-ე მუხლი (ფალსიფიკაცია)
2018 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
21 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დევნა 26 პირის მიმართ დაიწყო.
2017 წელს აღნიშნული კატეგორიის
დანაშაულის 10 ფაქტი გამოვლინდა, ხოლო
სისხლისსამართლებრივი დევნა 11 პირის
მიმართ დაიწყო.
2016 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
15 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დევნა 23 პირის მიმართ დაიწყო.
197 მუხლით (ფალსიფიკაცია)

გამოძიების დაწყება
სისხლისსამართლებრივი დევნა

გამოძიების დაწყება
სისსხლისსამართლებრივი დევნა
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7
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•
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23

21
10

2016 წელი

26

11

2017 წელი

2018 წელი

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის
• საქართველოს სისხლის სამართლის
198-ე მუხლი (ადამიანის სიცოცხლისთვის
კოდექსის მე-200 მუხლი (მარკირებას
ან ჯანმრთელობისთვის საშიში პროდუქციის
დაქვემდებარებული აქციზური საქონლის
დამზადება, შემოტანა ან რეალიზაცია)
აქციზური მარკის გარეშე გამოშვება, შენახვა,
დანაშაული სამეწარმეო ან სხვა ეკონომიკური საქმიანობის წინააღმდეგ, 198-ე მუხლით (ადამიანის სიცოცხლისათვის ან
ჯანმრთელობისათვის საშიში პროდუქციის დამზადება, შემოტანა ან რეალიზაცია) დანაშაულის გამოვლენა-აღკვეთის პროცესში
რეალიზაცია
ან გადაზიდვა)
გამოძიება 2018
დაიწყო 3 სისხლის
საქმეზე, 2017
წელს აღნიშნული
სამართალ დარღვევით გამოვლენილი
იყო
4 ფაქტი,
დანაშაული
სამეწარმეო
ან სხვა ეკონომიკური
საქმიანობის წინააღმდეგ, მე-200-ე მუხლით (მარკირებას დაქვემდე
წელსსამართლის
გამოძიება
სისხლის
სამართლის
შესაბამისად ორი წლის წილთა სხვაობამ შეადგინა -14.29%. სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო
2 პირის
მიმართ.
აქციზური
საქონლის
აქციზური მარკის გარეშე გამოშვება, შენახვა, რეალიზაცია ან გადაზიდვა) დანაშაულის გამოვლ
პროცესში
გამოძიება
დაიწყო
110
სისხლის
სამართლის
2017 წელს
აღნიშნული სამართალ დარღვევით გამო
3 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
2018 წელს გამოძიება საქმეზე,
სისხლის
სამართლის
102 ფაქტი, შესაბამისად ორი წლის წილთა სხვაობამ შეადგინა 3.77%. სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო 92 პი
დევნა 2 პირის მიმართ დაიწყო.
110 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დევნა 92 პირის მიმართ დაიწყო.
198 მუხლით (ადამიანის
ან ჯანმრთელობისათვის
საშიში პროდუქციის
2017სიცოცხლისათვის
წელს აღნიშნული
კატეგორიის
დამზადება, შემოტანა ან რეალიზაცია)
200 მუხლით (მარკირებას დაქვემდებარებული აქციზური საქონლის აქციზური მარკის
დანაშაულის 4 ფაქტი გამოვლინდა, ხოლო
2017 წელს აღნიშნული კატეგორიის
2016 წელი
გარეშე გამოშვება, შენახვა, რეალიზაცია ან გადაზიდვა)
2017 წელი
წელი
სისხლისსამართლებრივი დევნა 1 პირის
დანაშაულის 102 ფაქტი გამოვლინდა,2016ხოლო
2018 წელი
2017 წელი
მიმართ დაიწყო.
სისხლისსამართლებრივი დევნა 93 პირის
2018 წელი
მიმართ დაიწყო.
2016
წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
198 მუხლით (ადამიანის სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის
200 მუხლით (მარკირებას დაქვემდებარებული აქციზური საქონლის
საშიში პროდუქციის
დამზადება,
შემოტანა ან რეალიზაცია)
6 საქმეზე,
ხოლო
სისხლისსამართლებრივი
2016 წელს
გამოძიება
სისხლის
სამართლის
აქციზური
მარკის გარეშე
გამოშვება, შენახვა,
რეალიზაცია
ან გადაზიდვა)
დევნა 4 პირის მიმართ იყო დაწყებული.
37
საქმეზე,
ხოლო
სისხლისსამართლებრივი
გამოძიების დაწყება
გამოძიების დაწყება
სისხლისსამართლებრივი დევნა
დევნა 45 პირის დაიწყო.
სისხლისსამართლებრივი დევნა
•

გამოძიების დაწყება
სისსხლისსამართლებრივი დევნა
6

4

4
1

2016 წელი

22

2017 წელი
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გამოძიების დაწყება
სისსხლისსამართლებრივი დევნა
3

102
2

2018 წელი
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37

93

110

92

45

2016 წელი

2017 წელი

2018 წელი
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საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის
• საქართველოს სისხლის სამართლის
2051 მუხლი (ქონების გადამალვა მოჩვენებითი
კოდექსის 208-ე მუხლი (კრედიტის
ან/და თვალთმაქცური გარიგებით)
უკანონოდ მიღება)
2018 წელს გამოძიება სისხლის
2018 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
სამართლის 214 საქმეზე, ხოლო
77 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დანაშაული ფულად-საკრედიტო სისტემაში, 208-ე მუხლით (კრედიტის უკანონოდ მიღება) დანაშაულის გამოვლენ
დანაშაული სისხლისსამართლებრივი
ფულად-საკრედიტო სისტემაში, 205 მუხლით (ქონების
გადამალვა
მოჩვენებითი ან/დაპროცესში
თვალთმაქცური
გარიგებით)
დევნა
76 პირის
დევნა
4077პირის
მიმართ
დაიწყო.
გამოძიება
დაიწყო
სისხლის სამართლის
საქმეზე,
2017 წელს აღნიშნული სამართალ დარღვევით გამოვლ
2017 წელს
აღნიშნული
დანაშაულის გამოვლენა-აღკვეთის პროცესში გამოძიება დაიწყო 27 სისხლის სამართლის საქმეზე, ფაქტი,
შესაბამისად
ორი წლის წილთა სხვაობამ შეადგინა 43.93%. სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო 40 პირ
დარღვევით
გამოვლენილი
იყო
44
ფაქტი,
შესაბამისად
ორი
წლის
წილთა
სხვაობამ
შეადგინა
-23.94%.
სამართალ
მიმართ დაიწყო.
2017 წელს აღნიშნულ კატეგორიის
სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო 33 პირის მიმართ.
2017 წელს აღნიშნული კატეგორიის
დანაშაულის 30 ფაქტი გამოვლინდა, ხოლო
დანაშაულის 44 ფაქტი გამოვლინდა, ხოლო
სისხლისსამართლებრივი დევნა 38 პირის
208 მუხლით (კრედიტის უკანონოდ მიღება)
205 მუხლით (ქონების
გადამალვა
მოჩვენებითი
ან/და
თვალთმაქცური
გარიგებით)
სისხლისსამართლებრივი დევნა 40 პირის
მიმართ დაიწყო.
2016 წელი
2016 წელი
2017 წელი
მიმართ დაიწყო.
2016
წელს
გამოძიება
სისხლის
სამართლის
2017 წელი
2018 წელი
2018 წელი
2016 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
16 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
208 მუხლით (კრედიტის უკანონოდ მიღება)
205
მუხლით (ქონების
გადამალვა
მოჩვენებითი ან/და თვალთმაქცური
5 საქმეზე,
ხოლო
სისხლისსამართლებრივი
დევნა
3
პირის მიმართ დაიწყო.
გარიგებით)
დევნა 62 პირის მიმართ იყო დაწყებული.
•

1

1

1

გამოძიების დაწყება

გამოძიების დაწყება

სისხლისსამართლებრივი დევნა

სისხლისსამართლებრივი დევნა

გამოძიების დაწყება
სისსხლისსამართლებრივი დევნა

გამოძიების დაწყება
სისსხლისსამართლებრივი დევნა
62

77
44

40

5
2016 წელი

2017 წელი

27

33

2018 წელი

16

30

3

2016 წელი

40

38

2017 წელი

2018 წელი

საქართველოს სისხლის სამართლის
• საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსის 210-ე მუხლი (ყალბი საკრედიტო ან
კოდექსის 212-ე მუხლი (ყალბი ფულის ან
საანგარიშო ბარათის დამზადება, გასაღება ან
ფასიანი ქაღალდის დამზადება ან გასაღება)
გამოყენება)
2018 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
2018 წელსსისტემაში,
გამოძიება
სისხლის
სამართლის
86 საქმეზე,
ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დანაშაული ფულად-საკრედიტო
210-ე მუხლით
(ყალბი საკრედიტო
ან საანგარიშსწორებო ბარათის დამზადება,
გასაღება
დანაშაული
სისტემაში, 212-ე მუხლით (ყალბი ფულის ან ფასიანი ქაღალდის დამზადება ან
ან გამოყენება) დანაშაულის გამოვლენა-აღკვეთის პროცესში გამოძიება დაიწყო 202 სისხლის სამართლის
საქმეზე,ფულად-საკრედიტო
2017 წელს
დანაშაულის
გამოვლენა-აღკვეთის
პროცესში
გამოძიება დაიწყო
86 სისხლის სამართლის საქმეზე, 2017 წელს აღნიშნუ
აღნიშნული
სამართალ
დარღვევით
გამოვლენილი
იყო 240 ფაქტი, შესაბამისად ორი წლის წილთა სხვაობამ დევნა
შეადგინა -8.6%.
202
საქმეზე
ხოლო,
სისხლისსამართლებრივი
16 პირის მიმართ
დაიწყო.
დარღვევით გამოვლენილი იყო 55 ფაქტი, შესაბამისად ორი წლის წილთა სხვაობამ შეადგინა 21.99%. სისხლისსამა
სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო 143 პირის მიმართ.
დევნა დაიწყო 16 პირის მიმართ.
დევნა 143 პირის მიმართ დაიწყო.
2017 წელს აღნიშნული
კატეგორიის
2017 წელს აღნიშნული კატეგორიის
დანაშაულის 55 ფაქტი გამოვლინდა, ხოლო
210 მუხლით (ყალბი
საკრედიტო
ან
საანგარიშსწორებო
ბარათის
დამზადება,
გასაღება
ან
დანაშაულის 240 ფაქტი გამოვლინდა, ხოლო
სისხლისსამართლებრივი დევნა 24 პირის
გამოყენება)
212 მუხლით (ყალბი ფულის ან ფასიანი ქაღალდის დამზადება ან გასაღება)
სისხლისსამართლებრივი დევნა 178 პირის
მიმართ დაიწყო.
2016 წელი
2016 წელი
2017 წელი
2017 წელი
მიმართ დაიწყო.
2018 წელი
2016 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
2018 წელი
2016 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
51 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
212 მუხლით (ყალბი ფულის ან ფასიანი ქაღალდის დამზადება ან
210 მუხლით (ყალბი საკრედიტო ან საანგარიშსწორებო ბარათის
190 საქმეზე,
ხოლო
სისხლისსამართლებრივი
დევნა 29 პირის მიმართ
გასაღება) დაიწყო.
დამზადება,
გასაღება
ან გამოყენება)
დევნა 121 პირის მიმართ იყო დაწყებული.
•

გამოძიების დაწყება

გამოძიების დაწყება

სისხლისსამართლებრივი დევნა

სისხლისსამართლებრივი დევნა

გამოძიების დაწყება
სისსხლისსამართლებრივი დევნა

გამოძიების დაწყება
სისსხლისსამართლებრივი დევნა
190

240
121

2016 წელი

178

2017 წელი

202

143

2018 წელი

51

29

2016 წელი
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55

86
24

2017 წელი

16
2018 წელი
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საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის
• საქართველოს სისხლის სამართლის
214-ე მუხლი (საქართველოს საბაჟო
კოდექსის 218-ე მუხლი (გადასახადისთვის
საზღვარზე საქონლის გადაადგილებასთან
თავის არიდება)
დაკავშირებული წესის დარღვევა)
2018 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
2018
წელს
გამოძიება
სისხლის
სამართლის
114 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დანაშაული საფინანსო საქმიანობის სფეროში, 214-ე მუხლით (საქართველოს საბაჟო საზღვარზე საქონლის გადაადგილებასთან
დანაშაული
სფეროში, 218-ე მუხლით (გადასახადისათვის თავის არიდება) დანაშაულის გამოვ
დაკავშირებული წესის დარღვევა) დანაშაულის გამოვლენა-აღკვეთის პროცესში გამოძიება დაიწყო 111
სისხლის საფინანსო
სამართლისსაქმიანობის
საქმეზე,
პროცესში
დაიწყო
114
სისხლის მიმართ
სამართლის საქმეზე,
2017 წელს აღნიშნული სამართალ დარღვევით გამო
111 საქმეზე,
დევნა
22
პირის
დაიწყო.
2017 წელს აღნიშნული
სამართალ ხოლო
დარღვევით სისხლისსამართლებრივი
გამოვლენილი იყო 79 ფაქტი, შესაბამისად ორი წლის
წილთა გამოძიება
სხვაობამ
შეადგინა
106
ფაქტი,
შესაბამისად
ორი
წლის
წილთა სხვაობამ შეადგინა 3.64%. სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო 22 პი
16.84%. სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო 98 პირის მიმართ.
დევნა 98 პირის მიმართ დაიწყო.
2017 წელს აღნიშნული კატეგორიის
2017 წელს აღნიშნული კატეგორიის
დანაშაულის 106 ფაქტი გამოვლინდა, ხოლო
214 მუხლით (საქართველოს
საბაჟო საზღვარზე
გადაადგილებასთან
დანაშაულის
79 საქონლის
ფაქტი
გამოვლინდა, ხოლო 218 მუხლით (გადასახადისათვის
სისხლისსამართლებრივი
დევნა 22 პირის
თავის არიდება)
დაკავშირებული წესის დარღვევა)
სისხლისსამართლებრივი დევნა 70 პირის
მიმართ დაიწყო.
2016 წელი
2016 წელი
2017 წელი
2017 წელი
მიმართ დაიწყო.
2016 წელს გამოძიება სისხლის
2018 წელი
2018 წელი
2016 წელს გამოძიება სისხლის
სამართლის 149 საქმეზე, ხოლო
218 მუხლით (გადასახადისათვის თავის არიდება)
214 მუხლით (საქართველოს საბაჟო საზღვარზე საქონლის
გადაადგილებასთან
დაკავშირებული
წესის დარღვევა)
სამართლის
103 საქმეზე,
ხოლო
სისხლისსამართლებრივი დევნა 39 პირის
სისხლისსამართლებრივი დევნა 102 პირის
მიმართ დაიწყო.
გამოძიების დაწყება
გამოძიების დაწყება
მიმართ იყო დაწყებული.
სისხლისსამართლებრივი დევნა
სისხლისსამართლებრივი დევნა
•

გამოძიების დაწყება
სისსხლისსამართლებრივი დევნა

გამოძიების დაწყება
სისსხლისსამართლებრივი დევნა
103

102

2016 წელი

79

111
70

2017 წელი

98

149

2016 წელი

2018 წელი

114

106
39

22
2017 წელი

22
2018 წელი

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის
საქართველოს სისხლის სამართლის
220-ე მუხლი (უფლებამოსილების ბოროტად
კოდექსის 221-ე მუხლი (კომერციული
გამოყენება)
მოსყიდვა)
2018 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
2018 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
საქმეზე,
ხოლო
სისხლისსამართლებრივი
26 საქმეზე,
ხოლო სისხლისსამართლებრივი
სამოხელეო 13
დანაშაული,
220 მუხლით
(უფლებამოსილების
ბოროტად გამოყენება) დანაშაულის გამოვლენა-აღკვეთის
პროცესში
გამოძიება დაიწყო 13 სისხლის სამართლის საქმეზე, 2017 წელს აღნიშნული სამართალ დარღვევით გამოვლენილი იყო 7 ფაქტი,
სამოხელეო დანაშაული, 221 მუხლით (კომერციული მოსყიდვა) დანაშაულის გამოვლენა-აღკვეთის პროცესში გამოძი
შესაბამისად
ორი 8
წლის
წილთა სხვაობამ
შეადგინა
30%. სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო 8 პირისდევნა
მიმართ. 17 პირის მიმართ დაიწყო.
დევნა
პირის
მიმართ
დაიწყო.
სისხლის სამართლის საქმეზე, 2017 წელს აღნიშნული სამართალ დარღვევით გამოვლენილი იყო 7 ფაქტი, შესაბამის
წილთა სხვაობამ შეადგინა 57.58%. სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო 17 პირის მიმართ.
2017 წელს აღნიშნული კატეგორიის
2017 წელს აღნიშნული კატეგორიის
დანაშაულის 7 ფაქტი გამოვლინდა.
დანაშაულის 7 ფაქტი გამოვლინდა, ხოლო
220 მუხლით (უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება)
სისხლისსამართლებრივი დევნა 6 პირის
2016 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის 221 მუხლით (კომერციული
მოსყიდვა)
2016 წელი
მიმართ დაიწყო.
7 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
2017 წელი
2016 წელი
2018 წელი
2017 წელი
დევნა 1 პირის მიმართ დაიწყო.
2016 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
2018 წელი
4 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
220 მუხლით (უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება)
221 მუხლით (კომერციული მოსყიდვა)
დევნა 3 პირის
მიმართ იყო დაწყებული.
•

40
35
30

გამოძიების დაწყება

გამოძიების დაწყება

სისხლისსამართლებრივი დევნა

სისხლისსამართლებრივი დევნა

გამოძიების დაწყება
სისსხლისსამართლებრივი დევნა

გამოძიების დაწყება
სისსხლისსამართლებრივი დევნა

25
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5
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7
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17

8
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1

3

7

6

0

2016 წელი

24

2017 წელი
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2018 წელი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური

•

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის
287 1 მუხლი (სახერხი საამქროს რეგისტრაციის
მოთხოვნათა წესის დარღვევა)
2018 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
13 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დევნა 9 პირის მიმართ დაიწყო.
2017-2016 წლებში აღნიშნული კატეგორიის
დანაშაული საგამოძიებო სამსახურის მიერ
არ გამოვლენილა.

2871

საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსის 332 მუხლი (სამსახურებრივი
უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება)
2018 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
6დანაშაული,
საქმეზე,
სისხლისსამართლებრივი
სამოხელეო
332-ე ხოლო
მუხლით (სამსახურებრივი
უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება) დანაშაულის
აღკვეთის პროცესში გამოძიება დაიწყო 6 სისხლის სამართლის საქმეზე, 2017 წელს აღნიშნული სამართალ დარ
გამოვლენილი
იყო 9 ფაქტი,
შესაბამისად
ორი წლის წილთა
სხვაობამ შეადგინა -20%. სისხლისსამართლებრივი დე
დევნა
2 პირის
მიმართ
დაიწყო.
პირის მიმართ.
2017 წელს აღნიშნული კატეგორიის
დანაშაულის 9 ფაქტი გამოვლინდა, ხოლო
სისხლისსამართლებრივი
დევნა 19 პირის
332 მუხლით (სამსახურებრივი
უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება)
მიმართ დაიწყო.
2016 წელი
2017 წელი
2018 წელი
2016 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
მუხლით (სახერხი საამქროს რეგისტრაციის მოთხოვნათა დარღვევა)
2 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
332 მუხლით (სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება)
დევნა 4 პირის მიმართ დაიწყო.

გამოძიების დაწყება

•

გამოძიების დაწყება

სისხლისსამართლებრივი დევნა

გამოძიების დაწყება
სისსხლისსამართლებრივი დევნა

სისხლისსამართლებრივი დევნა

გამოძიების დაწყება
სისსხლისსამართლებრივი დევნა

13

19

9
2

2016 წელი

2017 წელი

2018 წელი

4

2016 წელი

9

6

2017 წელი

2

2018 წელი

საქართველოს სისხლის სამართლის
• საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსის 338-ე მუხლი (ქრთამის აღება)
კოდექსის 333-ე მუხლი (სამსახურებრივი
უფლებამოსილების გადამეტება)
2018 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
86 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
2018 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
დევნა 16 პირის მიმართ დაიწყო.
1 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
სამოხელეო დანაშაული, 338-ე მუხლით (ქრთამის აღება) დანაშაულის გამოვლენა-აღკვეთის პროცესში გამოძიება
სამოხელეო დანაშაული, 333-ე მუხლით (სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება) დანაშაულის გამოვლენა-აღკვეთის
სისხლის სამართლის საქმეზე, 2017 წელს აღნიშნული სამართალ დარღვევით გამოვლენილი იყო 19 ფაქტი, შესაბამის
პროცესში გამოძიება დაიწყო 1 სისხლის სამართლის საქმეზე, 2017 წელს აღნიშნული სამართალ დარღვევით გამოვლენილი
იყო 3
2018წილთა
წელს
გამოძიება სისხლის სამართლის
დევნა 1 პირის მიმართ დაიწყო.
სხვაობამ შეადგინა -2.7%. სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო 8 პირის მიმართ.
ფაქტი, შესაბამისად ორი წლის წილთა სხვაობამ შეადგინა -50%. სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო 1 პირის მიმართ.
18 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
2017 წელს გამოძიება დაიწყო სისხლის
დევნა 8 პირის მიმართ დაიწყო.
სამართლის 3 საქმეზე.
2017 წელს აღნიშნული კატეგორიის
338 მუხლით (ქრთამის აღება)
333 მუხლით (სამსახურებრივი
უფლებამოსილების
გადამეტება) კატეგორიის
2016 წელს
აღნიშნული
დანაშაულის 19 ფაქტი გამოვლინდა, 2016
ხოლო
წელი
დანაშაულის 1 ფაქტი გამოვლინდა. 2016 წელი
2017 წელი
სისხლისსამართლებრივი დევნა 10 პირის
•

2017 წელი
2018 წელი

333 მუხლით (სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება)

გამოძიების დაწყება

გამოძიების დაწყება
სისსხლისსამართლებრივი დევნა

სისხლისსამართლებრივი დევნა

გამოძიების დაწყება
სისსხლისსამართლებრივი დევნა

3
1
2016 წელი

სისხლისსამართლებრივი დევნა

34
1

2017 წელი

2018 წელი

მიმართ დაიწყო.
2016 წელს გამოძიება
სისხლის
სამართლის
338 მუხლით (ქრთამის
აღება)
34 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დევნა 21 პირის მიმართ იყო დაწყებული.
გამოძიების დაწყება

21

1

2018 წელი

2016 წელი
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2017 წელი
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8

2018 წელი
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საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის
• საქართველოს სისხლის სამართლის
341-ე მუხლი (სამსახურებრივი სიყალბე)
კოდექსის 342 მუხლი (სამსახურებრივი
გულგრილობა)
2018 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
1 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
2018 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
დევნა
1
პირის
მიმართ
დაიწყო.
საქმეზე,
ხოლო სისხლისსამართლებრივი
სამოხელეო დანაშაული, 341-ე მუხლით (სამსახურებრივი სიყალბე) დანაშაულის გამოვლენა-აღკვეთისსამოხელეო
პროცესში 1
გამოძიება
დაიწყო
დანაშაული,
342-ე მუხლით (სამსახურებრივი გულგრილობა) დანაშაულის გამოვლენა-აღკვეთის პროცეს
1 სისხლის სამართლის საქმეზე, 2017 წელს აღნიშნული სამართალ დარღვევით გამოვლენილი იყო 2 დაიწყო
ფაქტი, შესაბამისად
ორი წლის საქმეზე, 2017 წელს აღნიშნული სამართალ დარღვევით გამოვლენილი იყო 8 ფაქტი
1 სისხლის სამართლის
9 პირის
დაიწყო.
წილთა
სხვაობამ
შეადგინა -33.33%. სისხლისსამართლებრივი
ორი წლის წილთა
სხვაობამმიმართ
შეადგინა -77.78%.
სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო 9 პირის მიმართ
2017
წელს
აღნიშნული
კატეგორიის დევნა დაიწყო 1 პირის მიმართ. დევნა
დანაშაულის 2 ფაქტი გამოვლინდა, ხოლო
2017 წელს აღნიშნული კატეგორიის
სისხლისსამართლებრივი დევნა 3 პირის
დანაშაულის 8 ფაქტი გამოვლინდა, ხოლო
341 მუხლით (სამსახურებრივი
მიმართსიყალბე)
დაიწყო.
სისხლისსამართლებრივი
დევნა 17 პირის
342 მუხლით (სამსახურებრივი
გულგრილობა)
2016 წელი
2016 წელი
მიმართ დაიწყო.
2016 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
2017 წელი
2017 წელი
2018 წელი
2018 წელი
1 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
2016 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
დევნა 1 პირის მიმართ დაიწყო.
5 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
341 მუხლით (სამსახურებრივი სიყალბე)
342 მუხლით (სამსახურებრივი გულგრილობა)
დევნა 3 პირის მიმართ დაიწყო.
•

გამოძიების დაწყება

გამოძიების დაწყება

სისხლისსამართლებრივი დევნა

სისხლისსამართლებრივი დევნა

გამოძიების დაწყება
სისსხლისსამართლებრივი დევნა

1

1

2016 წელი

2

გამოძიების დაწყება
სისსხლისსამართლებრივი დევნა

3

2017 წელი

17
1

1

5

3

2016 წელი

2018 წელი

9

8

1

2017 წელი

2018 წელი

საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსის 362 მუხლი (ყალბი დოკუმენტის,
ბეჭდის, შტამპის ან ბლანკის დამზადება,
გასაღება ან გამოყენება)
2018 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
დანაშაული მმართველობის წესის წინააღმდეგ, 362-ე მუხლით (ყალბი დოკუმენტის, ბეჭდის, შტამპის ან ბლანკის
გასაღება ან გამოყენება) დანაშაულის გამოვლენა-აღკვეთის პროცესში გამოძიება დაიწყო 45 სისხლის სამართლის ს
45 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
წელს აღნიშნული სამართალ დარღვევით გამოვლენილი იყო 34 ფაქტი, შესაბამისად ორი წლის წილთა სხვაობამ შე
სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო 107 პირის მიმართ.
დევნა 107 პირის
მიმართ დაიწყო.
2017 წელს აღნიშნული კატეგორიის
დანაშაულის 34 ფაქტი გამოვლინდა, ხოლო
362 მუხლით (ყალბი დოკუმენტის, ბეჭდის, შტამპის ან ბლანკის დამზადება, გასაღება ან
გამოყენება)
სისხლისსამართლებრივი დევნა 72 პირის
2016 წელი
მიმართ დაიწყო.
2017 წელი
2018 წელი
2016 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
30362საქმეზე,
ხოლო
სისხლისსამართლებრივი
მუხლით (ყალბი
დოკუმენტის,
ბეჭდის, შტამპის ან ბლანკის
დამზადება, გასაღება ან გამოყენება)
დევნა 67 პირის მიმართ იყო დაწყებული.
•

გამოძიების დაწყება
სისხლისსამართლებრივი დევნა

გამოძიების დაწყება
სისსხლისსამართლებრივი დევნა

30

67

2016 წელი

26

წლიური ანგარიში 2018

W W W. I S .G E

72
34

2017 წელი

107
45

2018 წელი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური

2016
წელი

სსკ მუხლებით განსაზღვრული დანაშაულები

2017
წელი

2018
წელი

177-ე მუხლი (ქურდობა)

4

181-ე მუხლი (გამოძალვა)

2

185-ე მუხლი (ქონებრივი დაზიანება მოტყუებით)

5

5

2

186-ე მუხლი (წინასწარი შეცნობით დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული ნივთის
შეძენა ან გასაღება)

1

2

1

1921-ე მუხლი (უკანონო საგანმანათლებლო საქმიანობა)

2

1

3

193-ე მუხლი (ცრუ მეწარმეობა)

1

1

194-ე მუხლი (უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია (ფულის გათეთრება))

6

7

1971-ე მუხლი (ფალსიფიცირებილი ნივთის უკანონო გადაზიდვა
ან გასაღება)

1

3

მე-2001 მუხლი (ყალბი აქციზური მარკების დამზადება, გასაღება ან/და
გამოყენება)

1

8

მე-2003 მუხლი (სამეწარმეო საქმიანობისათვის საქონლის სასაქონლო
ზედნადების გარეშე ტრანსპორტირება, მყიდველის მოთხოვნისას სასაქონლო
ზედნადების გაუცემლობა ან საქონლის შეძენისას სასაქონლო ზედნადების
მიღებაზე უარი) ეს გაუქმდა 2017წ.

27

11

202-ე მუხლი (ინსაიდერული ინფორმაციის, კომერციული ან საბანკო
საიდუმლოების შემცველი ინფორმაციის უკანონოდ შეგროვება, გადაცემა,
გახმაურება ან გამოყენება)

4

2

205-ე მუხლი (უკანონო ქმედება გადახდისუუნარობისას)

1

2072-ე მუხლი (ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების იმპორტი ან/და
რეექსპორტი)

3

7

1

1

219-ე მუხლი (მომხმარებლის მოტყუება)

2

1

2201-ე მუხლი (გულგრილობა)

1

3

2381-ე მუხლი (ცივი იარაღის ტარება)

2
1

261-ე მუხლი (ფსიქოტროპული ნივთიერების, მისი ანალოგის ან ძლიერმოქმედი
ნივთიერების უკანონო დამზადება, წარმოება, შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა,
გადაგზავნა ან გასაღება)

3

262-ე მუხლი (ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის, პრეკურსორის ან
ახალი ფსიქოტროპული ნივთიერების საქართველოში უკანონოდ შემოტანა,
საქართველოდან უკანონოდ გატანა ან ტრანზიტით სწაერთაშორისო გადაზიდვა)

1

265-ე მუხლი (ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო
დათესვა, მოყვანა ან კულტივირება)

1

268-ე მუხლი (ფსიქოტროპული ან ძლიერმოქმედი ნივთიერების შესაძენად
ყალბი რეცეპტის ან სხვა დოკუმენტის დამზადება გასაღების მიზნით ან გასაღება)

1
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303-ე მუხლი (ხე-ბუჩქნარის უკანონოდ გაჩეხვა)

1

339-ე მუხლი (ქრთამის მიცემა)

1

2

360-ე მუხლი (თვითნებობა)

2

370-ე მუხლი (ცრუ ჩვენება, ყალბი დასკვნა, საექსპერტო კვლევის ობიექტის
დაუცველობა ან არასწორი თარგმანი)

1

372-ე მუხლი (ზემოქმედების განხორციელება გამოსაკითხ პირზე, მოწმეზე,
დაზარალებულზე, ექსპერტზე ან თარჯიმანზე)

3

377-ე მუხლი (აღწერილი, დაყადაღებული ან ჩამორთმევას დაქვემდებარებულ
ქონებასთან დაკავშირებული უკანონო ქმედება)

1

381-ე მუხლი (განაჩენის ან სხვა სასამართლო გადაწყვეტილების
შეუსრულებლობა ანდა მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა)

1

წლიური ანგარიში 2018

W W W. I S .G E

5

1

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური

რეზონანსული
საქმეები
2018 წელს, საგამოძიებო სამსახურმა, არსებული პრიორიტეტების შესაბამისად, საფინანსო
-ეკონომიკურ სფეროში ჩადენილ დანაშაულთან ბრძოლა არაერთი მიმართულებით
მნიშვნელოვნად გაააქტიურა.
საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა გამოავლინეს და აღკვეთეს უაქციზო საქონლის
შენახვა-გადაზიდვა-რეალიზაციის, კონტრაბანდის, ყალბი საანგარიშსწორებო დოკუმენტების
დამზადება-გასაღების, კრედიტის უკანონოდ მიღების, უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის,
სხვისი სასაქონლო ნიშნის მართლსაწინააღმდეგო გამოყენების, ფალსიფიკაციის,
თაღლითობის ფაქტები და სხვა სახის დანაშაული.
წარმოგიდგენთ მასშტაბურ და მნიშვნელოვან საქმეებს, რომლებსაც საზოგადოებისა და მედიის
მხრიდან განსაკუთრებული ინტერესი და რეზონანსი მოჰყვა.
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რეზონანსული საქმეები
უკანონო სამეწარმეო საქმიანობა
(საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 192-ე მუხლი)
უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის ჯგუფურად განხორციელების ფაქტი
საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა, გატარებული ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებებისა და
საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის ჯგუფურად განხორციელების
ფაქტი გამოავლინეს.
გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულები, სამეწარმეო საქმიანობისათვის დადგენილი შესაბამისი
გადასახადებისთვის თავის არიდების განზრახვით და უკანონო მატერიალური გამორჩენის მიღების
მიზნით, სახელმწიფო რეგისტრაციის გარეშე
ახორციელებდნენ კომერციულ საქმიანობას.
კერძოდ,
უცხოური
ინტერნეტმაღაზიის
მეშვეობით
სისტემატურად
ახდენდნენ
ძვირადღირებული საათების შეძენას
და
შემდგომ,
საქართველოში
რეალიზაციას.
დადგენილია, რომ დანაშაულში მხილებულმა
პირებმა, უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის
განხორცილების შედეგად, საერთო ჯამ
ში
მიიღეს დიდი ოდენობით - 1,5 მლნ ლარზე მეტი
შემოსავალი.

მარკირებას დაქვემდებარებული აქციზური საქონლის
აქციზური მარკის გარეშე გამოშვება, შენახვა,
რეალიზაცია ან გადაზიდვა (სსკ მე-200 მუხლი)
უაქციზო სიგარეტის შენახვა-გადაზიდვის ფაქტი
გატარებული ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, ქალაქ
თბილისში, ამოღებული იქნა სარეალიზაციოდ განკუთვნილი 1 073 750 ლარის ღირებულების 859 ყუთი
(429 500 კოლოფი) უაქციზო სიგარეტი.
ასევე დადგინდა, რომ აზერბაიჯანის მოქალაქე, მისივე მართვის ქვეშ არსებული ავტოსატრანსპორტო
საშუალებით, საბაჟო გამშვები პუნქტის ,,ყაზბეგის“ გავლით, ცდილობდა რუსეთის ფედერაციის
მიმართულებით
გაეტანა
არადეკლარირებული
უაქციზო სიგარეტი. ოფიციალური დოკუმენტაციის
თანახმად, ავტოსატრანსპორტო საშუალებით უნდა
განხორციელებულიყო 21 ტონა ყურძნის გადაზიდვა,
თუმცა შემოწმების შედეგად აღმოჩნდა, რომ
ავტომობილით განსაკუთრებით დიდი ოდენობით - 90
180 კოლოფი უცხოური წარმოების უაქციზო სიგარეტის
ტრანსპორტირება ხდებოდა.
საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ამოღებული
უაქციზო სიგარეტის საბაზრო ღირებულება 234 468
ლარს შეადგენს.
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კომერციული მოსყიდვა, ყალბი დოკუმენტის დამზადება და
გულგრილობა (სსკ 221-ე, 362-ე და 2201 მუხლები)
კომერციული მოსყიდვის ფაქტი
საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა,
გატარებული ოპერატიულ-სამძებრო ღონის
ძიებე
ბისა და საგამოძიებო მოქმედებების
შედეგად კომერციული მოსყიდვის, გულ
გრილობის და ყალბი დოკუმენტის დამზადების
ფაქტებზე საქართველოს მასშტაბით, ბრალ
დებულის სახით პასუხისგებაში მისცეს ავტო
მანქანების პირველადი ტექნიკური ინსპექ
ტირების ხუთი ცენტრის 9 თანამშრომელი.
გამოძიებით დადგინდა, რომ იმერეთის, ქვემო
ქართლის, სამეგრელოსა და მცხეთა-მთიანეთის
რეგიონებში მდებარე პირველადი ტექნიკური
ინსპექტირების
ცენტრებში
ავტომანქანებს
უტარდებოდა არასრულყოფილი შემოწმებები
და ტექნიკურად გაუმართავ ავტოსატრანსპორტო
საშუალებებზე გაიცემოდა დადებითი დასკვნები.
კომერციული მოსყიდვის ფაქტი
საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა, გატარებული ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებებისა და
საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, კომერციული მოსყიდვის ფაქტზე შპს ,,საქართველოს მყარი
ნარჩენების მართვის კომპანიის“ ერთ-ერთი ნაგავსაყრელი პოლიგონის თანამშრომელი პასუხისგებაში
მისცა.
გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა, უკანონო მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით, შიდა
ქართლის ტერიტორიაზე მდებარე კომპანიის კუთვნილ ნაგავსაყრელზე ხელშეკრულების გაფორმების
გარეშე ნარჩენების დაყრის სანაცვლოდ, მოქალაქეს უკანონოდ მოსთხოვა და გამოართვა 500 ლარი.

ყალბი საკრედიტო ან საანგარიშსწორებო ბარათის დამზადება,
გასაღება ან გამოყენება (სსკ 210-ე მუხლი)
ყალბი საგადასახადო დოკუმენტის დამზადება-გასაღების ფაქტი
საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლების მიერ,
გატარებული ოპერატიულ - სამძებრო ღონისძიებებისა
და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, ყალბი
საგადასახადო დოკუმენტის დამზადება-გასაღების
ფაქტზე დაკავებულ იქნა ერთ-ერთი კომპანიის
დირექტორი.
გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა, უკანონო
მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით, დაამზადა
და გაასაღა ყალბი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა,
რომლის თანახმად, ერთ-ერთ კომპანიას ვითომდა
2 000 000 ლარის ღირებულების მომსახურება გაუწია.
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ყალბი ფულის ან ფასიანი ქაღალდის დამზადება ან გასაღება
(სსკ 212-ე მუხლი)
დიდი ოდენობით ყალბი ფულის
შენახვა-გასაღების ფაქტი
საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა,
გატარებული ოპერატიულ-სამძებრო ღო
ნის
ძიებებისა და საგამოძიებო მოქმე
დებების შედეგად, დიდი ოდენობით
ყალბი ფულის შენახვა-გასაღების ფაქტზე,
ბრალდებულის
სახით
აზერბაიჯანის
რესპუბლიკის მოქალაქე დააკავეს.
საგამოძიებო მოქმედების შედეგად ამოღე
ბულია 61 700 აშშ დოლარის ოდენობის
617 ერთეული ყალბი 100-დოლარიანი
კუპიურა.
დიდი ოდენობით ყალბი ფულის შენახვა-გასაღების ფაქტი
საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა, გატარებული ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებებისა და
საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ, დიდი ოდენობით ყალბი
ფულის შენახვა-გასაღების ფაქტზე, ბრალდებულის სახით თურქეთის რესპუბლიკის ორი მოქალაქე
დააკავეს.
გამოძიებით დადგინდა, რომ 2018 წლის დეკემბერში, დანაშაულში მხილებულმა პირებმა ქალაქ ბათუმში
მდებარე სავალუტო ჯიხურებში 7 000 ევროს ოდენობის ყალბი 500 ევროიანი კუპიურები გაასაღეს.
ბრალდებულების დაკავებისას, დამატებით ამოღებულ იქნა 6 000 ევროს ოდენობის ყალბი ფული.

საქართველოს საბაჟო საზღვარზე საქონლის გადაადგილებასთან
დაკავშირებული წესის დარღვევა (სსკ 214-ე მუხლი)
დიდი რაოდენობის ოქროსა და ვერცხლის ნაკეთობების კონტრაბანდა
საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომ
ლებმა,
გატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო
მოქმედებების შედეგად, საგამოძიებო
სამსახურის არსებობის მთელი პერიოდის
განმავლობაში, უპრეცედენტოდ დიდი
რაოდენობის
არადეკლარირებული
საქონელი - 40 კგ ოქროსა და ვერცხლის
ნაკეთობები ამოიღეს. ფატზე დაკავებულ
იქნა აზერბაიჯანის ერთი მოქალაქე.
გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული, ''MERCEDES BENZ''-ის მარკის სამგზავრო ავტობუსში
სპეციალურად მოწყობილი სამალავით, საბაჟო გამშვები პუნქტის ,,სარფის’’ გავლით, ცდილობდა
საქართველოს საბაჟო საზღვარზე, საბაჟო კონტროლისაგან მალულად შემოეტანა განსაკუთრებით დიდი
ოდენობით ძვირფასი ლითონის - 36 კგ ოქროსა და 4 კგ ვერცხლის ნაკეთობები, ასევე ავტომანქანის
სათადარიგო ნაწილები.
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საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ამოღებული ძვირფასეულობის საბაჟო ღირებულება 2 000 000
ლარს აღემატება, ხოლო ამოღებული ავტონაწილების ღირებულება 19 700 ლარს შეადგენს.

ოქროსა და ვერცხლის საიუველირო ნაწარმის კონტრაბანდის ფაქტი
საგამოძიებო
სამსახურის
თანამშრომლების
მიერ
გატარებული ოპერატიულ - სამძებრო
ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების
შედეგად,
საქონლის
გადაადგილებასთან
დაკავშირებული წესის დარღვევის ფაქტზე ერთი
პირი პასუხისგებაში მიეცა.
გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული
საბაჟო გამშვები პუნქტის „სარფის“ გავლით
თურქეთის რესპუბლიკიდან საქართველოში, მისი
მართვის ქვეშ არსებულ სატვირთო ავტომობილში
მოწყობილი სპეციალური სამალავის გამოყენებით,
ცდილობდა შემოეტანა ოქროსა და ვერცხლის
საიუველირო ნაწარმი.
საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ამოღებულია 192 335 ლარის ღირებულების 2 912 გრ. ოქროს და 31
668 ლარის ღირებულების 18 656 გრ. ვერცხლის ნაკეთობები.
საიუველირო ნაკეთობებთან ერთად, ავტომობილში აღმოჩენილ იქნა არადეკლარირებული მობილური
ტელეფონისა და ავტომანქანის ნაწილები, რომელთა საერთო საბაჟო ღირებულება 10 142 ლარს შეადგენს.

პროტეინისა და ტექსტილის კონტრაბანდა
საგამოძიებო
სამსახურის
თანამშრომლებმა,
გატარებული
ოპერატიულ-სამძებრო
ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების
შედეგად, საქართველოს საბაჟო საზღვარზე,
დიდი ოდენობით საქონლის გადაადგილებასთან
დაკავშირებული წესის დარღვევის ორი ფაქტი
გამოავლინეს და ორი პირი პასუხისგებაში მისცეს.
გამოძიებით დადგინდა, რომ ერთ შემთხვევაში,
ბრალდებულმა ერთ-ერთი კომპანიის სახელით,
არაბეთის გაერთიანებული საემიროებიდან საქარ
თველოში, ფოთის საზღვაო ნავსადგურის გავლით,
ტრანზიტით საქონლის შემოტანისას საბაჟო დეკლარაციაში ყალბი მონაცემები დააფიქსირა, თითქოსდა
მას 11 250 კგ რძის ფხვნილი შემოჰქონდა. თუმცა, ექსპერტიზით დადგინდა, რომ რეალურად, ბრალდებული
773 190 ლარის საბაჟო ღირებულების პროტეინის გადატანას ახდენდა.
ხოლო, მეორე შემთხვევაში, ბრალდებულმა საბაჟო გამშვები პუნქტის „სარფის“ გავლით, მისივე მართვის
ქვეშ არსებული სატვირთო ავტომობილით საქართველოში სხვადასხვა დასახელების არადეკლარირებული
ტექსტილის ნაწარმი ტრანზიტით შემოიტანა.
საგამოძიებო მოქმედებების
63 988 ლარს შეადგენს.

შედეგად

ამოღებული

საქონლის
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სასაქონლო (მომსახურების) ნიშნის ან სხვა კომერციული
აღნიშვნის მართლსაწინააღმდეგო გამოყენება (სსკ 196-ე მუხლი)
სხვისი სასაქონლო ნიშნით უკანონოდ ნიშანდებული დიდი ოდენობით საქონლის დამზადებარეალიზაციის ფაქტი
საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებ
მა, გატარებული ოპერატიულ-სამძებრო
ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმე
დებების შედეგად, კუსტარულად მოწყო
ბილ არარეგისტრირებულ საწარმოში,
სხვისი სასაქონლო ნიშნით უკანონოდ
ნიშანდებული, დიდი ოდენობით საქონლის
დამზადება-რეალიზაციის ფაქტი გამოავ
ლინეს და სამი პირი დააკავეს.
საგამოძიებო მოქმედებებით დადგინდა,
რომ წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის
მიერ, აჭარის რეგიონში არსებულ ერთერთ საწარმოში, სასაქონლო ნიშნის მართლსაწინააღმდეგო გამოყენებით ხორციელდებოდა სარეცხი
საშუალებების - „ფეირის“ და „დომესტოსის“ უკანონო დამზადება. ამასთან გაირკვა, რომ პროდუქციის
წარმოებისთვის დაბალი ხარისხის და იაფფასიანი ნედლეული გამოიყენებოდა.
გატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, ამოღებულ იქნა სარეცხი საშუალებების
დასამზადებლად განკუთვნილი დიდი ოდენობით ქიმიური ნივთიერებები, ეტიკეტები, ბოთლები,
ინვენტარი, ასევე სარეალიზაციოდ გამზადებული, სხვისი სასაქონლო ნიშნით უკანონოდ ნიშანდებული
2 000 ერთეულზე მეტი სხვადასხვა დასახელების სარეცხი საშუალება.

ადამიანის სიცოცხლისთვის ან ჯანმრთელობისთვის
საშიში პროდუქციის დამზადება, შემოტანა ან რეალიზაცია
(სსკ 198-ე მუხლი)
ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საშიში პროდუქციის დამზადების ფაქტი
საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლების
მიერ,
გატარებული
ოპერატიულ-სამძებრო
ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების
შედეგად, ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საშიში
პროდუქციის დამზადების ფაქტზე, ერთი მეწარმე
სუბიექტი პასუხისგებაში მიეცა.
გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული
თბილისში მდებარე ერთ-ერთ საამქროში
ამზადებდა სხვადასხვა დასახელების სუნელს,
რისთვისაც იყენებდა მცენარეებს და საღებავებს,
მათ შორის არასაკვები დანიშნულების აზოსაღებავს „სუდან 1“-ს, რომელიც
საშიშია
ადამიანის ჯანმრთელობისთვის.
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თაღლითობა (სსკ 180 მუხლი) და გულგრილობა
(სსკ 220-ე პრიმა მუხლი)
ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელებისას სახელმწიფო ქონების მოტყუებით
დაუფლებისა და გულგრილობის ფაქტი
საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლების მიერ გატარებული ღონისძიებების შედეგად დადგინდა, რომ
ერთ-ერთი კომპანიის ხელმძღვანელმა, რომელსაც ა(ა)იპ „თბილისის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს“
დაკვეთით უნდა განეხორციელებინა ქალაქ თბილისში ბაგა-ბაღის შენობის სამშენებლო სამუშაოები,
გააყალბა სამუშაოების ამსახველი დოკუმენტაცია - ფორმა #2, რომელშიც ხელოვნურად გაზარდა
შესრულებული სამუშაოების ხარჯი და მოცულობა. გამოძიებით დადგინდა, რომ აღნიშნული თაღლითური
გზით, კომპანიის ხელმძღვანელმა, ვითომდა შესრულებული სამუშაოების საფასურად, სახელმწიფოსაგან
ზედმეტად მიიღო 267 488 ლარი. ასევე დადგინდა, რომ სამუშაოების ინსპექტირებაზე პასუხისმგებელმა
კერძო კომპანიის წარმომადგენლებმა არ შეისწავლეს და არ გადაამოწმეს რეალურად შესრულებული
სამუშაოების მოცულობა, რამაც განაპირობა კომპანიის მხრიდან თანხის მოტყუებით მიღება. გამოძიების
შედეგად, ბრალდებულის სახით პასუხისგებაში მიეცა სამუშაოების შემსრულებელი კომპანიის დირექტორი
და ინსპექტირების განმახორციელებელი კერძო კომპანიის 3 წარმომადგენელი.

თაღლითობა (სსკ 180 მუხლი) და სამსახურებრივი გულგრილობა
(სსკ 342-ე მუხლი)
სახელმწიფოს კუთვნილი დიდი ოდენობით ფულადი თანხის თაღლითურად დაუფლება და
სამსახურებრივი გულგრილობა
საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა, გატარებული ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებებისა
და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ, სამსახურებრივი
მდგომარეობის გამოყენებით სახელმწიფოს კუთვნილი დიდი ოდენობით ფულადი თანხის თაღლითურად
დაუფლების ფაქტზე ერთ-ერთი კომპანიის ორი ხელმძღვანელი პირი, ხოლო სამსახურებრივი
გულგრილობის ფაქტზე - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური
მომსახურების საქალაქო სამსახურის სამი თანამშრომელი პასუხისგებაში მისცეს.
გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა ერთ-ერთი
კომპანიის სახელით
2017 წელს მონაწილეობა მიიღეს და
გაიმარჯვეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ
გამოცხადებულ ტენდერში, რომელიც ეხებოდა შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო
(მთის კურორტი) მომსახურების შესყიდვას. არამართლზომიერი
მატერიალური გამორჩენის მიღების მიზნით, აღნიშნული
კომპანიის ხელმძღვანელმა პირებმა ყალბი მონაცემები შეიტანეს
ფაქტიურად გაწეული მომსახურების ამსახველ დოკუმენტებში,
რომლის მიხედვითაც,  179 000 ლარის ღირებულების საკურორტო
მომსახურება თითქოსდა გაეწია 600 პირს, მაშინ როდესაც
გაწეული მომსახურების ამსახველ დოკუმენტებში დაფიქსირებულ
ბენეფიციართა ნაწილს მომსახურება საერთოდ არ მიუღია,
ხოლო ნაწილმა არასრული მოცულობით მიიღო. აღნიშნული
დანაშაულებრივი გზით, კომპანიის ხელმძღვანელი პირები
თაღლითურად დაეუფლნენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის
მერიის კუთვნილ 34 775 ლარს.
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გამოძიებით ასევე დადგინდა, რომ ხსენებული ტენდერით გათვალისწინებული მომსახურების
სრულყოფილად შესრულებაზე კონტროლი და ზედამხედველობა ევალებოდათ ქალაქ თბილისის
მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის თანამშრომლებს, რომლებმაც
არაჯეროვნად შეასრულეს მათზე დაკისრებული სამსახურებრივი მოვალეობა, არ გადაამოწმეს ტენდერით
გათვალისწინებული საკურორტო მომსახურებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა, არ შეისწავლეს
კომპანიის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია გაწეული მომსახურების შესახებ, სადაც აშკარად
იკვეთებოდა მონაცემების გაყალბების ფაქტი, რამაც საშუალება მისცა კომპანიის ხელმძღვანელებს
თაღლითურად დაუფლებოდნენ სახელმწიფო თანხებს.

თაღლითობა (სსკ 180-ე მუხლი) და ყალბი დოკუმენტის,
ბეჭდის, შტამპის ან ბლანკის დამზადება, გასაღება ან გამოყენება
(სსკ 362-ე მუხლი)
ყალბი დოკუმენტების გამოყენებით სახელმწიფოს კუთვნილი დიდი ოდენობით მიწის ნაკვეთების
თაღლითურად დაუფლების ფაქტი
საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა, გატარებული ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებებისა და
საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ, ყალბი დოკუმენტების
გამოყენებით სახელმწიფოს კუთვნილი დიდი ოდენობით მიწის ნაკვეთების თაღლითურად დაუფლების
ფაქტზე 12 პირი პასუხისგებაში მისცეს.
გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა, გაყალბებული მიღება-ჩაბარების აქტების გამოყენებით,
რომლებიც ადასტურებდა სახელმწიფოს კუთვნილი მიწის ნაკვეთების თითქოსდა მათთვის საკუთრებაში
გადაცემას, მოტყუებით დაირეგისტრირეს ქალაქ თბილისში, ყოფილი დენდროლოგიური პარკის ტერიტორიაზე
არსებული, ჯამში 68 506 მ2 მიწის ფართი, რომლის საერთო ღირებულება 787 371 ლარს შეადგენს.

ქრთამის აღება (სსკ 338-ე მუხლი)
ქრთამის აღების ფაქტი
საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა, გატარებული ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებებისა
და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, ქრთამის აღების ფაქტზე მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის
წარმომადგენელი ამხილეს.
გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა, უკანონო მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით, მცხეთის
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის აუქციონის წესით
გასხვისებასთან დაკავშირებულ პროცედურებში ხელშეწყობისათვის, მოქალაქეს მოსთხოვა 2 000 აშშ
დოლარი, საიდანაც წინასწარ გამოართვა 1 000 აშშ დოლარი, რა დროსაც მოხდა მისი დაკავება.
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ქრთამის აღების ფაქტი
ასევე ქრთამის აღების ფაქტზე საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ფინანსთა სამინისტროს სსიპ
შემოსავლების სამსახურის მონიტორინგის დეპარტამენტის მონიტორინგის სამმართველოს აღმოსავლეთ
განყოფილების უფროსი ოფიცერი დააკავეს.
გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული, რომლის ფუნქციებშიც შედიოდა სატრანსპორტო საშუალებების
შეჩერების, მათი ვიზუალური დათვალიერების და საქონლის თანმხლები საბუთების გადამოწმების გზით
საქონლის დოკუმენტების გარეშე ტრანსპორტირების ფაქტების გამოვლენა და აღკვეთა, არაკანონიერი
მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით, სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულებისას ერთერთ მოქალაქეს მფარველობას დაპირდა. ბრალდებულმა, მიაწოდა მას ინფორმაცია იმის შესახებ,
თუ ქალაქ თბილისის რომელ უბანში, დღე-ღამის რა მონაკვეთში არ ხორციელდებოდა მონიტორინგის
დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ კონტროლი, რაც საშუალებას მისცემდა დაინტერესებულ პირს,
უპრობლემოდ მოეხდინა საქონლის ტრანსპორტირება შესაბამისი დოკუმენტაციის გარეშე. აღნიშნული
დახმარების სანაცვლოდ, ბრალდებულმა მოქალაქეს ქრთამის სახით 500 ლარი გამოართვა.
ქრთამის აღების ფაქტი
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა, გატარებული ოპერატიულ-სამძებრო
ღონისძიებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, ქრთამის აღების ბრალდებით იუსტიციის
სამინისტროს სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს“ მთავარი სპეციალისტი დააკავეს.
გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა, რომელიც სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითარების
სააგენტოს“ სატენდერო კომისიის აპარატის წევრი იყო, ერთ-ერთ მეწარმეს სააგენტოს მიერ გამოცხადებულ
ტენდერში გამარჯვების ხელშეწყობის მიზნით, ქრთამის სახით ჯამში 2 500 ლარი მოსთხოვა. აქედან 1 000
ლარი ბრალდებულმა მეწარმეს წინასწარ გამოართვა, რა დროსაც მოხდა მისი დაკავება.

კრედიტის უკანონოდ მიღება (სსკ 208-ე მუხლი)
კრედიტის უკანონოდ მიღების ფაქტი
საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლების მიერ, გატარებული ღონისძიებების შედეგად კრედიტის
უკანონოდ მიღების ფაქტზე პასუხისგებაში მიეცა რამდენიმე მეწარმე სუბიექტი. გამოძიებით დადგინდა,
რომ ბრალდებულები, რომლებიც იყვნენ სხვადასხვა კომპანიის ხელმძღვანელები, სისტემატურად
აყალბებდნენ მოქალაქეთა სახელფასო ცნობებს, რომლის თანახმადაც მოქალაქეებს ვითომდა
ერიცხებოდათ სოლიდური ანაზღაურება. შემდგომ კი, აღნიშნული ყალბი დოკუმენტების საფუძველზე,
საბანკო დაწესებულებებიდან კრედიტის უკანონოდ მიღება ხდებოდა.
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საერთაშორისო
თანამშრომლობა

საფინანსო-ეკონომიკური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში
საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარება და შემდგომ, საქმიანობაში
დანერგვა საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს.
სწორედ ამ მიზნით, საანგარიშო პერიოდში, საგამოძიებო სამსახური
მჭიდროდ თანამშრომლობდა სხვადასხვა ქვეყნის კოლეგა უწყებასთან და
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან.
2018 წელს, საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავების, გამოცდილების
გაზიარების და ახალი კავშირების მოძიების მიზნით საგამოძიებო სამსახურმა
არაერთი მნიშვლოვანი აქტივობა განახორციელა.
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გაეროს ნარკოტიკებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის
ოფისის (UNODC) და მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაციის (WCO)
ერთობლივი პროექტი - კონტეინერების კონტროლის პროგრამა (CCP)
საგამოძიებო სამსახური აქტიურად არის
ჩართული გაეროს ნარკოტიკებისა და
დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის
ოფისის (UNODC) და მსოფლიო საბაჟო
ორგანიზაციის (WCO) ერთობლივ
პროექტში - კონტეინერების კონტროლის
პროგრამა
(CCP).
პროგრამის
მიზანია საქონლის უკანონო ბრუნვის
აღკვეთა, საზღვარზე ნარკოტიკული
ნივთიერებების,
სტრატეგიული
და
ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის
აღმოჩენა,
ინტელექტუალური
საკუთრების უფლების დაცვა და პროგრამის მონაწილე ქვეყნებთან თანამშრომლობა. პროგრამის
ფარგლებში შექმნილ სამუშაო ჯგუფებში, ქალაქებში თბილისსა და ფოთში ჩართულია საგამოძიებო
სამსახურის ორი თანამშრომელი.
2018 წელს, საგამოძიებო სამსახურში გაიმართა პროგრამის მმართველი საბჭოს ორი შეხვედრა.
აღნიშნულ ფორმატში განხილულ იქნა პროგრამის მიმდინარეობა, მიღწეული შედეგები და სამომავლო
გეგმები. საანგარიშო პერიოდში, საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლები მონაწილეობდნენ
პროგრამაში ჩართული უწყებების წარმომადგენლებისთვის გამართულ თეორიული და პრაქტიკული
სწავლების კურსში.

აშშ-ის ხაზინის დეპარტამენტი
საგამოძიებო სამსახურის ორგანიზებით,
2018 წელს საქართველოს სხვა
დასხვა სამართალდამცავი უწყების
წარმომადგენლებისთვის
ფინანსური
დანაშაულის
გამოძიების
და
კრიპტოვალუტის კუთხით არსებული
გამოწვევების
შესახებ
ტრენინგი
გაიმართა, რომელსაც აშშ-ის ხაზინის
დეპარტამენტის შიდა შემოსავლების
სამსახურის ექსპერტი უძღვებოდა.
მისი უდიდებულესობის შემოსავლების
და საბაჟო სამსახური (HMRC)
საანგარიშო პერიოდში, გაფორმებული
ურთიერთგაგების
მემორანდუმების
ფარგლებში ინტენსიური გახდა თანამშრომლობა მისი უდიდებულესობის შემოსავლების და საბაჟო
სამსახურთან (HMRC).
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იტალიის რესპუბლიკის ფინანსური გვარდია
საანგარიშო პერიოდში გაღრმავდა ურთიერთობები იტალიის რესპუბლიკის ფინანსურ გვარდიასთან. 2018
წლის ბოლოს დასრულდა იტალიური მხარის შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურები ურთიერთგაგების
მემორანდუმის გაფორმებასთან დაკავშირებით. 2019 წლის მარტში, მხარეებს შორის მემორანდუმი
ოფიციალურად გაფორმდება.

ლიეტუვას რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ფინანსური დანაშაულის საგამოძიებო სამსახური
საანგარიშო პერიოდში საგამოძიებო სამსახურში
ვიზიტით იმყოფებოდნენ ლიეტუვას რესპუბლიკის
შინაგან
საქმეთა
სამინისტროს
ფინანსური
დანაშაულის
საგამოძიებო
სამსახურის
ხელმძღვანელები.
მხარეები
შეთანხმდნენ
გასაფორმებელი ურთიერთგაგების მემორანდუმის
შინაარსსა და ტექნიკურ დეტალებზე. მემორანდუმის
ოფიციალური ხელმოწერის ცერემონია 2019 წლის
პირველ ნახევარში იგეგმება.

ბელარუსის რესპუბლიკის სახელმწიფო კონტროლის კომიტეტი
2018 წელს, საგამოძიებო სამსახურმა, გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმების ფარგლებში
გაააქტიურა თანამშრომლობა და გააღრმავა ურთიერთობები ბელარუსის რესპუბლიკის სახელმწიფო
კონტროლის კომიტეტთან.

საერთაშორისო სამართალდაცვითი აკადემია (ILEA)
საგამოძიებო
სამსახურის
თანამშრომლებმა,
ევროპის
ქვეყნების
ეკონომიკური
და
ფინანსური
დანაშაულის
წინააღმდეგ
მებრძოლი
სამართალდამცავი
სამსახურების
წარმომადგენლებთან ერთად მონაწილეობა მიიღეს
საერთაშორისო სამართალდაცვითი აკადემიის
(ILEA), აშშ-ის სახაზინო დეპარტამენტის შიდა
შემოსავლების სამსახურის (IRS) ორგანიზებით
და
აშშ-ის
სახელმწიფო
დეპარტამენტის
ანტინარკოტიკული
და
სამართალდაცვითი
პროგრამების საერთაშორისო ბიუროს (INL)
მხარდაჭერით გამართულ სემინარში, რომელზეც
განხილულ იქნა ეკონომიკური და ფინანსური დანაშაულის წინაღმდეგ ბრძოლის აქტუალური საკითხები,
დანაშაულებრივი გზით მიღებული ფინანსური აქტივების მოძიების და ამოღების მეთოდების, საერთაშორისო
ფინანსური დანაშაულებრივი ქსელების გახსნის, ფულის გათეთრების, თაღლითობის, საჯარო
მოხელეთა კორუფციის თემები და ეკონომიკური დანაშაულის გამოძიების თეორიული და პრაქტიკული
მიმართულებები.
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სამართალდამცავთა სწავლების ევროკავშირის სააგენტო (CEPOL)
2018
წელს,
საგამოძიებო
სამსახურმა
კვლავ განაგრძო ატიური თანამშრომლობა
სამართალდამცავთა სწავლების ევროკავში
რის
სააგენტოსთან
(CEPOL).
უწყების
თანამშრომლები
სისტემატურად
მონაწი
ლეობდნენ აღნიშნული სააგენტოს ორგანიზებით
გამართულ
სემინარებსა და გაცვლით
პროგრამებში, რომელთა მიზანს წარმოადგენს
სხვადასხვა
ქვეყნის
სამართალდამცავ
უწყებებთან თანამშრომლობის გაძლიერება და
წარმატებული გამოცდილების გაზიარება.

თაღლითობის წინააღმდეგ ბრძოლის ევროპის ოფისი (OLAF)
2018 წელს, საგამოძიებო სამსახური აქტიურად თანამშრომლობდა თაღლითობის წინააღმდეგ ბრძოლის
ევროპის ოფისთან (OLAF). სამსახურის თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს თაღლითობის
წინააღმდეგ ბრძოლის ევროპის ოფისის (OLAF) ორგანიზებით გამართულ ყოველწლიურ რიგით 23-ე
სამუშაო შეხვედრაში.

კამდენის აქტივების მოძიების უწყებათშორისი ქსელი (CARIN)
2018 წელს, გაგრძელდა აქტიური თანამშრომლობა კამდენის აქტივების მოძიების უწყებათშორის
ქსელთან (CARIN), რომელიც წარმოადგენს სამართალდამცავი და სისხლისსამართლებრივი დევნის
განმახორციელებელი ორგანოების პრაქტიკოსი სპეციალისტების არაფორმალურ ქსელს. ინფორმაციის
გაცვლის და გამოცდილების გაზიარების მიზნით, აღნიშნულ ქსელში ჩართულნი არიან საგამოძიებო
სამსახურის თანამშრომლებიც.

საანგარიშო პერიოდში, საგამოძიებო სამსახურის საქმიანობით და გამოცდილებით
დაინტერესდა უკრაინული მხარე:
საგამოძიებო სამსახურის საქმიანობის სპეციფიკის და განხორციელებული რეფორმების გაცნობის და
გამოცდილების გაზიარების მიზნით საგამოძიებო სამსახურში იმყოფებოდა უკრაინის დელეგაცია,
უკრაინის რესპუბლიკის უმაღლესი რადას საგადასახადო და საბაჟო პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარის
ხელმძღვანელობით.
საანგარიშო პერიოდში, უკრაინაში
გაიმართა საერთაშორისო ფორუმი
„უკრაინის ფინანსური და საბაჟო
უსაფრთხოება:
საერთაშორისო
თანამშრომლობა
ჰარმონიზებულ
ევროპულ სივრცეში“. ფორუმზე
სახელმწიფოს ფინანსური და საბაჟო
უსაფრთხოების
უზრუნველყოფის
კუთხით გასატარებელი ღონისძიებები
და
მეთოდოლოგია, ქვეყანაში
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საქონლის უკანონო ბრუნვის აღკვეთის და საბაჟო დანაშაულთან ბრძოლის სფეროში საერთაშორისო
თანამშრომლობის თანამედროვე მეთოდები და მიმდინარე ტენდენციები განიხილეს. ფორუმში
მონაწილეობდა საგამოძიებო სამსახურის წარმომადგენელი, რომელმაც დამსწრე საზოგადოებას
საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების საქართველოში არსებული
მეთოდები, განხორციელებული რეფორმები და საგამოძიებო სამსახურის საქმიანობის სპეციფიკა და
პრიორიტეტები გააცნო.
საანგარიშო პერიოდში, განხორციელდა სხვადასხვა ქვეყნის ეკონომიკური დანაშაულის წინააღმდეგ
ბრძოლის სამსახურების წარმომადგენლების და ექსპერტების ვიზიტები როგორც ქალაქ თბილისში, ასევე
საქართველოს რეგიონებში.
2018 წელს, საგამოძიებო სამსა
ხური აქტიურად აგრძელებდა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის სამართალდამცავ ორგანოსთან ურთიერ
თობას
საგადასახადო და ფინანსურ დანა
შაულ
თან ბრძოლის თანამედროვე
გამოწვევების, მათი გადაჭრის მექა
ნიზმების განხილვის, გამოცდილების
გაზიარების, ახალი კავშირების დამყა
რების (პარტნიორი ორგანიზაციების
მოძიების)
და
თანამშრომლობის
გაღრმავების კუთხით.

საკანონმდებლო ცვლილება

2018 წელს საგამოძიებო სამსახური განისაზღვრა კომპეტენტურ
ორგანოდ შემდეგ საერთაშორისო შეთანხმებაში:

„საქართველოს მთავრობასა და ისლანდიის
მთავრობას შორის დანაშაულის წინააღმდეგ
ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ“
შეთანხმება;
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სამსახურის განვითარების
პრიორიტეტები
ყოველი უწყების წარმატებულ საქმიანობას და მიღწეულ დადებით შედეგს საქმიანობის სწორად
განსაზღვრული პოლიტიკა და პრიორიტეტები, მოქნილი და ეფექტიანი სტრუქტურა, კვალიფიციური
კადრები და სხვა მნიშვნელოვანი კომპონენტის ერთობლიობა განაპირობებს.
2018 წელს საგამოძიებო სამსახურმა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა უწყების განვითარებისა
და გაძლიერებისთვის. საანგარიშო პერიოდში ძირითადი აქცენტები გაკეთდა თანამშრომელთა
კვალიფიკაციის ამაღლებაზე, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლებაზე, საკადრო პოლიტიკაზე,
თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ახალი პროგრამების დანერგვაზე.
სამსახურის ძირითადი მიმართულებების განვითარება ხელს უწყობს საზოგადოებაში საგამოძიებო
სამსახურს, აღიქმებოდეს როგორც კომპეტენტური, სამართლიანი, პასუხისმგებლიანი და საქმიანობის
მაღალი სტანდარტის მქონე უწყება.

თანამშრომელთა გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება
თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, პროფესიული დონის ზრდა და გადამზადება საგამოძიებო
სამსახურის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. შესაბამისად, 2018 წელს განსაკუთრებული აქცენტი
აღნიშნული მიმართულებით გაკეთდა.
საანგარიშო პერიოდში, საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლები მონაწილეობდნენ როგორც ქვეყნის
შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ გამართულ საერთაშორისო ტრენინგებში, სემინარებში, ფორუმებსა და
კონფერენციებში. მსგავსი ტიპის ღონისძიებებში მონაწილეობა ხელს უწყობს თანამშრომელთა ცოდნის
სრულყოფას და მზაობას ახალი გამოწვევების დასაძლევად. ყოველივე ეს, საგამოძიებო სამსახურის
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ეფექტიან საქმიანობას, განვითარებას და გაძლიერებას განაპირობებს.
საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომელთა პროფესიული გადამზადება და კვალიფიკაციის ასამაღლებელი
სწავლებები საერთაშორის სტანდარტების შესაბამისად შემუშავებული პროგრამების და ტრენინგების
საშუალებით ხორციელდებოდა. სხვადასხვა მიმართულებით ჩატარდა 16 ტრენინგი, რომელიც მიზნად
ისახავდა თანამშრომელთა, მეტწილად გამომძიებელთა გადამზადებას როგორც თეორიულ, ასევე
პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებში.

პრაქტიკულმა და თეორიულმა ტრენინგებმა საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებს წარმატებული
საქმიანობისთვის აუცილებელი უნარების გამომუშავების, საკუთარი შესაძლებლობების უკეთ წარმოჩენის,
ცოდნის გაღრმავების და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარების საშუალება მისცა.
2018 წელს, საგამოძიებო სამსახურში ადგილობრივი და მოწვეული სპეციალისტების მიერ ჩატარდა
ტრენინგების რამდენიმე სესია სხვადასხვა თემაზე. კერძოდ:
•

გადასახადების ადმინისტრირების საინფორმაციო სისტემა;

•

სსიპ შემოსავლების სამსახურის ელექტრონული სისტემა;

•

სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონული სისტემა;

•

საგამოძიებო სამსახურის ელექტრონული სისტემა (Taxinfo);

•

საგამოძიებო სამსახურის ახალი პროგრამა (App-Server);

•

საბაჟო მონაცემთა სისტემა (Asycuda);

•

საგადასახადო აუდიტის ჩატარების სპეციფიკა;

•

საგადასახადო კოდექსში განხორციელებული ცვლილებები.

საანგარიშო
პერიოდში,
უწყების
თანამშრომლებმა
მონაწილეობა
მიიღეს
საგამოძიებო
სამსახურისორგანიზებთა და
სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის მხარდაჭერით გამართულ
ტრენინგებში:
•

ლიდერობა და მართვა;

•

საქმიანი მოლაპარაკებების მართვა;

•

სტრესის მართვა;

•

მენეჯმენტი სამართალდამცავებისთვის.

2018 წელს,
საგამოძიებო სამსახურის
წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს
საზღვარგარეთ, კერძოდ: საფრანგეთში,
ჩეხეთში,
პოლონეთში,
თურქეთში,
უნგრეთში, იტალიაში, სამხრეთ კორეაში,
44
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ბულგარეთსა და უკრაინაში გამართულ ტრენინგებსა და სწავლებებში, კონფერენციებსა და სემინარებში.
ზემოაღნიშნული ღონისძიებების ძირითად თემებს წარმოადგენდა:
•

ახალ საფრთხეებთან და გამოწვევებთან დაკავშირებულ გარემოებათა ანალიზი და რეკომენდაციათა
შემუშავება;

•

ეკონომიკური უსაფრთხოება;

•

საფინანსო-ეკონომიურ სფეროში გამოვლენილ სამართალდარღვევებთან - კონტრაბანდასთან,
საგადასახადო და კორუფციულ დანაშაულთან ბრძოლის მეთოდები და სამართლებრივი პროცედურები,

•

ინტელექტუალური საკუთრების უფლების დაცვა და მეკობრეობის წინააღმდეგ ბრძოლა;

•

ფინანსური დანაშაულის გამოძიების ტექნიკა;,

•

იურიდიული პირების პასუხისმგებლობა;

•

დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული ქონების უკან დაბრუნება;

•

კიბერდანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა;

•

ელექტრონული მტკიცებულებების მოპოვება;

•

კრიპტოვალუტა და ე.წ. „დარქვები“.

საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლები აქტიურად მონაწილეობდნენ საქართველოში აშშ-ის საელჩოს,
ევროკავშირისა და ევროსაბჭოს მხარდაჭერით გამართულ კონფერენციებში, ტრენინგებსა და სემინარებში.
საანგარიშო პერიოდში პროფესიული გადამზადების და კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სწავლება
საგამოძიებო სამსახურის 98 თანამშრომელმა გაიარა.

სტაჟირების პროგრამა
საგამოძიებო სამსახურისთვის ერთ-ერთი მნიშ
ვნელოვანი პროექტია სტაჟირების პროგრამა, რომელიც
უწყებაში ახალი კადრების მოზიდვის მიზნით წლებია
ხორციელდება. სტაჟირება საუკეთესო შესაძლებლობაა
იმ ახალგაზრდებისთვის, ვისაც სურს კარიერა და
პროფესიული საქმიანობა
დაუკავშიროს ფინანსთა
სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურს - უწყებას,
რომელიც ქვეყანაში საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში
ჩადენილ დანაშაულს ებრძვის. პროგრამის სასწავლო
კურსი ორ მიმართულებას - თეორიულ და პრაქტიკულ
სწავლებას მოიცავს.
აღსანიშნავია, რომ ყოველწლიურად იზრდება უწყებაში
სტაჟირების გავლის და შესაბამისად, საგამოძიებო
სამსახურში დასაქმების მსურველთა რიცხვი, რაც
იმას ნიშნავს, რომ ახალგაზრდებს გააზრებული აქვთ
საგამოძიებო სამსახურის როლი და მნიშვნელობა
ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობაში.
2018 წელს პირველად, სტაჟირება იყო ანაზღაურებადი,
რაც დამატებითი სტიმული გახდა დაინტერესებული
ახალგაზრდებისთვის.
საანგარიშო პერიოდში, სტაჟირების პროგრამაში ჩართვის მსურველი 846 აპლიკანტიდან შეირჩეული
ყველაზე წარმატებული 35 ახალგაზრდა სტაჟირების თეორიულ კურსს სსიპ ფინანსთა სამინისტროს
აკადემიაში, ხოლო პრაქტიკულ სწავლებას საგამოძიებო სამსახურის თბილისის და რეგიონების ოფისებში
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გადის. პროგრამის
დასაქმდებიან.

დასრულების შემდგომ, წარმატებული სტაჟიორები საგამოძიებო სამსახურში

აღსანიშნავია, რომ სტაჟირების გზით დასაქმებული თანამშრომლები დღეს, უკვე მენეჯერულ პოზიციებზე
არიან როგორც საგამოძიებო სამსახურში, ასევე სხვა სამართალდამცავ უწყებებში.
ბოლო წლების განმავლობაში, სტაჟირების პროგრამაში მონაწილეობა მიიღო საერთო ჯამში 248
ახალგაზრდამ, მათგან წარმატებული 132 სტაჟიორი საგამოძიებო სამსახურში დასაქმდა.

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა
საანგარიშო პერიოდში, საგამოძიებო სამსახურში მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის, სამუშაო პირობების
გაუმჯობესების და ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით არაერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა.
ადმინისტრაციულ შენობაში განხორციელდა სარემონტო სამუშაოები, განახლდა საგამოძიებო სამსახურის
ტერიტორიაზე არსებული შენობა-ნაგებობები, მოწესრიგდა საპარკინგე სივრცე, აგრეთვე ჩატარდა
გამწვანების სამუშაოები;

განახლდა კომპიუტერული ტექნიკა, შეიცვალა და გაძლიერდა სასერვერო სისტემა, რომელიც თან
ხვედრაშია უახლეს ტექნოლოგიებთან და დიდი მოცულობით ინფორმაციის შენახვის საშუალებას იძლევა;
ავტოპარკის განახლების მიზნით საგამოძიებო სამსახურმა 40 ერთეული მსუბუქი, მათ შორის, 10 ერთეული
ჰიბრიდული ავტომობილი შეიძინა. ახალი ავტომობილები მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სამსახურის
საქმიანობას და ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებების სათანადო დონეზე განხორციელებას. ამასთან,
შემცირდება ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციაზე გასაწევი ხარჯები.

კომპიუტერული, ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფა
თანამედროვე მსოფლიოს ნებისმიერი ორგანიზაციის, საჯარო უწყების თუ კერძო კომპანიის განვითარება
წარმოუდგენელია თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიების, სრულყოფილი საინფორმაციო ბაზების,
კომპიურტერული უზრუნველყოფის გარეშე. ელექტრონული პროგრამები მკვეთრად ამცირებს
მატერიალურ, დროისა და ადამიანური რესურსების დანახარჯებს. უწყებაში მსგავსი სიახლეების დანერგვა
ხარისხიანი და ეფექტიანი მუშაობის საშუალებას იძლევა.
2018 წელს საგამოძიებო სამსახურში დაინერგა ელექტრონული საქმისწარმოების დოკუმენტბრუნვის
განახლებული პროგრამა. ელექტრონული მმართველობის სტანდარტების დანერგვამ უფრო ოპერატიული
გახადა ინფორმაციის გაცვლა, გაამარტივა დოკუმენტების დამუშავება, აღრიცხვა და შესაბამისი
რეაგირების განხორციელება. მნიშვნელოვნად დაჩქარდა სხვადასხვა უწყებასთან ელექტრონული
დოკუმენტების მიმოცვლა.
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საანგარიში პერიოდში, საგამოძიებო სამსახურში დაინერგა ახალი კომპიუტერული პროგრამა, რომლის
მეშვეობითაც ხორციელდება გადასახადის გადამხდელთა შესახებ ერთიანი ანალიტიკური ანგარიშის
მომზადება საგადასახადო, საბაჟო, სამეწარმეო რეესტრის და საგამოძიებო სამსახურის მონაცემთა
ბაზების საფუძველზე. აღნიშნული პროგრამა მნიშვნელოვნად ამარტივებს გადამხდელის შესახებ
საგადასახადო და სარეგისტრაციო მონაცემების ერთდროულ მოძიებას სხვადასხვა მონაცემთა ბაზაში,
რითაც მნიშვნელოვნად უმჯობესდება საგამოძიებო სამსახურის ანალიტიკოსთა მიერ ინფორმაციის
დამუშავების ხარისხი.
ზემოაღნიშნული პროგრამების ტექნიკური უზრუნველყოფისთვის, 2018 წელს დამონტაჟდა უახლესი
სერვერული მოწყობილება, რომელიც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მონაცემთა დამუშავების
მოცულობას და შენახვის საიმედოობას.

ონლაინ ბიბლიოთეკა
საგამოძიებო სამსახურში შემუშავდა და 2018 წელს სატესტო რეჟიმში ფუნქციონირება დაიწყო
შიდასამსახურებრივი სარგებლობისათვის განკუთვნილმა ონლაინ ბიბლიოთეკამ. ეს ახალი პროდუქტი
წარმოადგენს საგამოძიებო სამსახურის უკვე არსებული საინფორმაციო პორტალის დამატებით
ფუნქციონალს.
ონლაინ ბიბლიოთეკა, რომელიც მოიცავს როგორც სამართლებრივი, ასევე საცნობარო-შემეცნებითი
და ანალიტიკური ხასიათის სხვადასხვა ინფორმაციის ფართო სპექტრს, განკუთვნილია სამსახურის
იმ თანამშრომლებისთვის, რომლებიც საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში ახორციელებენ
როგორც ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობას, ასევე მონაწილეობენ საგამოძიებო მოქმედებებში. ახალ
საინფორმაციო რესურსზე ხელმისაწვდომობა მათ საშუალებას აძლევს დამატებითი დროის ხარჯვის გარეშე
შეძლონ საჭირო ინფორმაციის მოძიება და გამოყენება სამსახურებრივი მოვალეობების განხორციელების
პროცესში.
ონლაინ ბიბლიოთეკა სისტემატურად განახლდება და თანამშრომლები ინფორმაციით სარგებლობას
ონლაინ-რეჟიმში შეძლებენ. ეს ხელს შეუწყობს როგორც დროის, ასევე ადამიანური რესურსის ეფექტიან
გამოყენებას.
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საზოგადოებასთან ურთიერთობა
და სტრატეგიული კომუნიკაცია
2018 წელს, საგამოძიებო სამსახურისთვის ერთ-ერთ პრიორიტეტად
კვლავ რჩებოდა საზოგადოებასთან
კომუნიკაცია, საქმიანობის
საჯაროობა და გახსნილობა.
საანგარიშო პერიოდში, უწყებამ კიდევ უფრო გააქტიურა მუშაობა
საზოგადოებასთან ურთიერთობის და სტრატეგიული კომუნიკაციის
მიმართულებით, რაც მოქალაქეებში საგამოძიებო სამსახურის
ცნობადობის ზრდას, ნდობის ამაღლებას, საქმიანობის შესახებ
საზოგადოების უკეთ ინფორმირებას და დანაშაულის პრევენციას
ისახავდა მიზნად.
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საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობა
თანამედროვე ტექნოლოგიების ეპოქაში, ინფორმაციის
მიღება-გავრცელების ტრადიციულ მეთოდებთან ერთად,
საუკეთესო და სწრაფი საშუალება ელექტრონული მედია
და სოციალური ქსელებია. შესაბამისად, ყველა საჯარო
თუ კერძო ორგანიზაცია ცდილობს საზოგადოებასთან
ურთიერთობის გაუმჯობესების მიზნით მაქსიმალურად
გააქტიუროს კომუნიკაციის აღნიშნული არხები.
2018 წელს, საზოგადოების ინფორმირებულობის
და დანაშაულის პრევენციის მიზნით,
საგამოძიებო
სამსახურის ოფიციალურ ვებგვერდზე (http://www.
is.ge/), სოციალურ ქსელებში არსებულ Facebook-ისა
(https://www.facebook.com/sagamodziebo/) და Twitter-ის (https://twitter.com/ISMOFGEO) გვერდებზე,
ასევე Youtube-ის არხზე (https://www.youtube.com/
user/sagamodziebo) პროაქტიულად ხორციელდებოდა
ყველა სიახლის, სისხლისსამართლებრივი ქმედების
გამოვლენის შესახებ ინფორმაციის, ფოტო და
ვიდეომასალის გათავსება.
საანგარიშო პერიოდში, საგამოძიებო სამსახურის Facebook-ის გვერდის მომხმარებელთა რაოდენობა 11 204დან (1.01.18) 13 209 -მდე (31.12.18) გაიზარდა.
2018 წელს, საგამოძიებო სამსახურმა გაააქტიურა კომუნიკაცია როგორც ცენტრალურ, ასევე რეგიონულ
მედია-საშუალებებთან.
საანგარიშო პერიოდში ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა საზოგადოებასთან
ურთიერთობის მიმართულებით რამდენიმე პრიორიტეტი განსაზღვრა, კერძოდ: სამსახურის საქმიანობის
შესახებ ცნობადობის გაზრდა, საფინანსო - ეკონომიკური დანაშაულის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების
ამაღლება და მოქალაქეებთან (მიზნობრივ აუდიტორიასთან) აქტიური კომუნიკაცია.
აღნიშნული პრიორიტეტების შესაბამისად, 2018 წელს საგამოძიებო სამსახურმა სხვადასხვა სახის აქტივობა
განახორციელა.
•

საანგარიშო პერიოდში საგამოძიებო სამსახურის წარმომადგენლებმა უწყების საქმიანობის გაცნობის
და შესაბამისი განათლების მქონე, მოტივირებული ახალგაზრდების საგამოძიებო სამსახურში
დასაქმებით დაინტერესების მიზნით შეხვედრები გამართეს როგორც სახელმწიფო, ასევევ კერძო
უმაღლესი სასწავლებლების იურიდიული და ეკონომიკური ფაკულტეტის სტუდენტებთან;
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•

დანაშაულის პრევენციის და საზოგადოების ინფორმირების მიზნით,
საანგარიშო პერიოდში
მომზადდა და სოციალურ ქსელში განთავსდა საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო ქვემდებარეობით
გათვალისწინებული სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისი მუხლებით გათვალისწინებული
დანაშაულის შესახებ 56 საინფორმაციო ბანერი;

•

2018 წელს, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოში მოქალაქეთა 393 სატელეფონო ზარი
და 100-მდე ელექტრონული წერილი შემოვიდა. თითოეულ მათგანზე მოხდა შესაბამისი რეაგირება.

საანგარიშო პერიოდში, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის მოთხოვნათა
შესაბამისად, საგამოძიებო სამსახურმა, საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის მიზნით მიღებულ 20 წერილს,
კანონით დადგენილი წესით გასცა პასუხი.

შიდა კომუნიკაცია, ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა და
სპორტული აქტივობა
საანგარიშო პერიოდში, საგამოძიებო სამსახურმა გააქტიურა მუშაობა შიდა კომუნიკაციის გაუმჯობესების,
თანამშრომელთა კმაყოფილების ზრდისა და ორგანიზაციული კულტურის გაძლიერების კუთხით.
2018 წელს, ჩატარდა თანამშრომელთა კმაყოფილების კვლევა, რომლის შედეგების გათვალისწინებაც
შემდგომი აქტივობების და სამუშაო პროცესის დაგეგმვის დროს მოხდა.
საანგარიშო პერრიოდში, მოეწყო არაერთი ღონისძიება თანამშრომლებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის
პოპულარიზაციის მიზნით. ჩატარდა საგაზაფხულო და საშემოდგომო შიდა საფეხბურთო ჩემპიონატები.
საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს მარათონებსა და სხვა სპორტულ
აქტივობებში.
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2018 წელი განსაკუთრებით წარმატებული იყო საგამოძიებო სამსახურის სპეციალური დანიშნულების
რაზმის თანამშრომლებისთვის, რომლებიც აქტიურად მონაწილეობდნენ სპორტის სხვადასხვა სახეობაში
საქართველოს პირად და გუნდურ ჩემპიონატებსა და ტურნირებში.
•

2018 წლის საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატი კრივში - მე-3 ადგილი;

•

2018 წლის ევროპის ღია ჩემპიონატი ძალისმიერ სამჭიდში - მე-2 ადგილი;

•

სახელმწიფო სტრუქტურებს შორის სამსახურებრივ-საშტატო იარაღიდან სროლის ჩემპიონატი გუნდური პირველი ადგილი;

•

საგამოძიებო სამსახურის საგაზაფხულო და საშემოდგომო შიდა საფეხბურთო ჩეპიონატები - პირველი
ადგილი.
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საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური

სოციალური თანადგომა
2018 წელს, საგამოძიებო სამსახური აქტიურად იყო ჩართული საქველმოქმედო აქციებსა და სოციალურ
პროექტებში.

52

•

საგამოძიებო სამსახურსა და სოლიდარობის ფონდს შორის გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში,
უწყებების თანამშრომლების მიერ ყოველთვიურად ირიცხება თანხა აღნიშნულ ფონდში სიმსივნით
დაავადებული ბავშვებისა და მოზარდების დასახმარებლად.

•

საგამოძიები სამსახური აქტიურად თანამშრომლობს სისხლის გადასხმის საქალაქო სადგურთან.
უწყების თანამშრომლები ჩართულნი არიან სისხლის უანგარო დონორის აქციაში - „გაიღე სისხლი,
გადაარჩინე სიცოცხლე“;

•

საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომელთა ინიციატივით და ორგანიზებით ყოველწლიურად
ხორციელდება სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული ოჯახებს დახმარება;
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