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საგამოძიებო სამსახურის უფროსის მიმართვა

საგამოძიებო სამსახური, დაარსებიდან მეთექვსმეტე წელია, წარმატებით ასრულებს მისთვის კანონმდებლობით
დაკისრებულ მოვალეობას, ახორციელებს საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში ჩადენილი დანაშაულის გამოვლენასა და
გამოძიებას, იცავს ბიზნესგარემოს დამნაშავე პირებისა თუ ჯგუფების დანაშაულებრივი ქმედებებისგან.
ქართული სახელმწიფოს ეკონომიკური განვითარებისთვის, ჩვენი სამართალდამცავი უწყება უზრუნველყოფს ყველა
კეთილსინდისიერი და კანონმორჩილი მეწარმისა თუ გადასახადის გადამხდელისთვის მუშაობის თანაბარ პირობებს,
კანონის უზენაესობისა და ადამიანის კონსტიტუციური უფლებების დაცვის გათვალისწინებით.
განვლილ საანგარიშო პერიოდში, საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომელთა თავდაუზოგავი საქმიანობის შედეგად,
შესაძლებელი გახდა ფართომასშტაბიანი საფინანსო-ეკონომიკური დანაშაულების დროული გამოვლენა, გამოძიება და
აღკვეთა, რის შედეგადაც უზრუნველვყავით სახელმწიფო ბიუჯეტის დაცვა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფინანსური
დანაკარგებისგან.
თამამად შეგვიძლია განვაცხადოთ, რომ სწორედ საგამოძიებო სამსახურის მაღალკვალიფიციური გუნდის მიერ
გამოვლენილი და გამოძიებული რეზონანსული საქმეები, შედეგია იმ განსაკუთრებული ნდობისა და რეპუტაციის,
რომლითაც ჩვენი უწყება საზოგადოებაში სარგებლობს. საგამოძიებო სამსახურის ეფექტიან საქმიანობას განსაზღვრავს
წლების განმავლობაში დანერგილი მუშაობის სტანდარტები, მართვის ფორმები და სწორად წარმართული შიდაუწყებრივი
პოლიტიკა.
საგამოძიებო სამსახურში შემავალი სტრუქტურული დანაყოფების მიერ, საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში ჩადენილი
დანაშაულების ანალიტიკურმა და დეტალურმა შესწავლამ, მათზე ინტენსიურმა დაკვირვებამ აჩვენა, რომ რიგ შემთხვევებში
საქმე გვაქვს სამართალდარღვევათა უფრო რთულ და მრავალკომპონენტიან სქემებთან. მიუხედავად აღნიშნული
გამოწვევებისა, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში ვიწრთობით, ვძლიერდებით და ვავითარებთ ეკონომიკური
დანაშაულის გამოვლენისა და გამოძიების ახალ მეთოდებს. ინოვაციურმა და თანამედროვე მიდგომებმა, ასევე თითოეული
ჩვენი თანამშრომლის მუხლჩაუხრელმა მუშაობამ, 2019 წელს შესაძლებელი გახადა გამოგვეძიებინა ისეთი მასშტაბური
და რეზონანსული საქმეები, რომლებმაც საზოგადოებისა და მედიის განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრეს.
ხაზგასმით აღნიშვნას იმსახურებს საგამოძიებო სამსახურის განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. კერძოდ,
საანგარიშო პერიოდში, საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომელთათვის მოეწყო და კომპიუტერული ტექნიკით აღიჭურვა
სასწავლო სივრცე; შეიცვალა და მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა უახლეს ტექნოლოგიებთან თანხვედრაში მყოფი სასერვერო
სისტემა, რომელიც დიდი მოცულობით ინფორმაციის შენახვის საშუალებას იძლევა; განხორციელდა ოპტიკურ-ბოჭკოვანი
საკაბელო სისტემის მოდერნიზება, რაც უზრუნველყოფს ოპერატიულ კავშირს ცენტრალურ და რეგიონულ ოფისებს შორის,
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ზრდის მონაცემთა გადაცემის სიჩქარეს, საიმედოობასა და უსაფრთხოებას; გაფართოვდა და გაიზარდა საგამოძიებო
სამსახურის თანამშრომელთათვის სპეციალურად შექმნილი ონლაინ ბიბლიოთეკა, რომელიც ოპერატიულ-სამძებრო თუ
საგამოძიებო მოქმედებებისთვის საჭირო ინფორმაციის მოძიების და ეფექტიანად გამოყენების უნიკალურ საშუალებას
იძლევა.
2019 წელს უწყებაში წარმატებით განხორციელდა სტაჟირების პროგრამით ახალი თანამშრომლების მიღება, რაც
საგამოძიებო სამსახურის საფინანსო-ეკონომიკურ დანაშაულთან ბრძოლის წინააღმდეგ დადებით შედეგში აისახა.
სამსახურის მიერ მიღწეული შედეგების კიდევ უფრო გასაუმჯობესებლად და მეტი პროგრესისათვის, განათლების
თანამედროვე სტანდარტებისა და მეთოდების გათვალისწინებით, შევიმუშავეთ სპეციალური, დიფერენცირებული
სასწავლო პროგრამა, როგორც სტაჟიორთა, ისე უწყების გამომძიებელთა და ინსპექტორ-გამომძიებელთათვის. პროგრამის
დანერგვა დაგეგმილია 2020 წელს, რაც საშუალებას მისცემს საგამოძიებო სამსახურის მოქმედ თანამშრომლებს
აიმაღლონ კვალიფიკაცია, ხოლო უწყებას დაეხმარება, საკუთარ რიგებში ახალი, ნიჭიერი და კვალიფიციური კადრების
მოზიდვაში.
საანგარიშო პერიოდში, საგამოძიებო სამსახურმა საერთაშორისო პარტნიორებთან - იტალიის რესპუბლიკის ფინანსურ
გვარდიასა და ლიეტუვას რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფინანსური დანაშაულის საგამოძიებო სამსახურთან
გააფორმა ურთიერთგაგების მემორანდუმები. ასევე, სხვა საერთაშორისო კოლეგა უწყებებთან და ორგანიზაციებთან
გააღრმავა ურთიერთთანამშრომლობა სხვადასხვა მიმართულებით. შედეგად, მიღებულმა საერთაშორისო გამოცდილებამ,
ხელი შეუწყო ანალიტიკური საქმიანობის დახვეწასა და გაუმჯობესებას. ამასთანავე, კიდევ უფრო დინამიური გახადა
უწყებებს შორის ინფორმაციის ოპერატიულად გაცვლისა და აქტუალური პრობლემების ეფექტიანად გადაჭრის ერთობლივი
გზების მოძიების პროცესი.
2019 წელს, უწყების ერთ-ერთი უმთავრესი მიღწევაა საგამოძიებო სამსახურის კიდევ ერთი ინიციატივა, ევროპის
ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციასთან (OECD) ერთად „Tax Crime Academy”-ის
ანალოგის - „Eurasia Academy”-ის საქართველოში ჩამოყალიბება. აღნიშნული მასშტაბური და რეგიონისთვის თავისი
შინაარსით სრულიად უნიკალური პროექტი ხელს შეუწყობს აღმოსავლეთ ევროპაში, სამხრეთ კავკასიასა და შუა აზიის
ქვეყნებში, სამართალდამცავთა გადამზადებას საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში ჩადენილი დანაშაულის წინააღმდეგ
ბრძოლაში.
ყოველივე ზემოაღნიშნული დადებითად აისახა ჩვენი სამსახურის მუშაობის სტატისტიკურ შედეგებზე წინა საანგარიშო
პერიოდთან შედარებით. აღსანიშნავია, რომ 2019 წლის განმავლობაში, უწყების საქმიანობის უფრო მეტი ეფექტურობა
გამოვლინდა ისეთ მნიშვნელოვან პარამეტრებში, როგორებიცაა საგამოძიებო სამსახურის მიერ გამოვლენილ დანაშაულთა
და სასამართლოში წარმართულ საქმეთა რაოდენობები.

მსურს განსაკუთრებული, გულწრფელი მადლობა გადავუხადო საგამოძიებო სამსახურის თითოეულ
თანამშრომელს საქმისადმი ერთგულების, გაწეული სამუშაოსა და მაღალი კვალიფიკაციისათვის და იმედი
გამოვთქვა, რომ 2020 წელსაც, ქვეყნის სამსახურში ჩვენი საქმიანობა კვლავ ნაყოფიერი და წარმატებული
იქნება.

სოსო რამიშვილი
საგამოძიებო სამსახურის უფროსი
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საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური

ისტორია
2004 წელს შეიქმნა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული, საფინანსოეკონომიკურ სფეროში ჩადენილ დანაშაულთან ბრძოლისა და საბიუჯეტო თანხების მართლზომიერად
განკარგვის მაკონტროლებელი სამსახური - ფინანსური პოლიცია.
2007 წელს, ფინანსური პოლიცია სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედ საგადასახადო და
საბაჟო დეპარტამენტებთან ერთად ერთ უწყებად - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების
სამსახურად ჩამოყალიბდა.
მოგვიანებით, „საგამოძიებო სამსახურის შესახებ“ 2009 წლის 1-ლი დეკემბრის საქართველოს
კანონის საფუძველზე
განხორციელებული რეორგანიზაციის შედეგად, შემოსავლების სამსახურს
გამოეყო სპეციალური გამოკვლევისა და ექსპერტიზის, საგამოძიებო და ტექნიკური უზრუნველყოფის
დეპარტამენტები, სპეცდანიშნულების რაზმი, რის შედეგადაც შეიქმნა საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს სისტემაში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური.

უფლებამოსილება და ფუნქციები
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება,
სპეციალური
სამართალდამცავი ორგანო - ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური, საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად ებრძვის საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში ჩადენილ დანაშაულებს,
იძიებს სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობით დაქვემდებარებულ საქმეებს და ახორციელებს
საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს.
საგამოძიებო სამსახურის მოვალეობაა ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა, ეკონომიკური
და საგადასახადო დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა, ჯანსაღი ბიზნესგარემოს უზრუნველყოფა და
კეთილსინდისიერი მეწარმეების საქმიანობის მხარდაჭერა. აღნიშნული მოვალეობის შესასრულებლად
უწყება მიმართავს პრევენციულ ზომებს, ატარებს თემატურ რევიზიას, ექსპერტიზას და მაღალ პროფესიულ
დონეზე სრული მოცულობით იძიებს, ავლენს და აღკვეთს დანაშაულს.

„

„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს
კანონის თანახმად, სამსახურის ძირითადი ამოცანებია:
•
•
•
•
•
•

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

საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლები
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საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლები
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საქმიანობა დაფუძნებულია
სამართლიანობის, კანონიერების, ჰუმანიზმის, გამჭვირვალობის, საჯაროობის, პიროვნების პატივისა და
ღირსების დაცვის პრინციპებზე.
უწყება საქმიანობს მთელი ქვეყნის მასშტაბით და ანგარიშვალდებულია საქართველოს მთავრობისა და
ფინანსთა მინისტრის წინაშე.
საგამოძიებო სამსახური დასახული ამოცანების ეფექტიანად განხორციელების მიზნით აქტიურად
თანამშრომლობს როგორც სამართალდამცავ, ისე სხვა საჯარო უწყებებთან. ასევე აქვს მჭიდრო
ურთიერთობა საზოგადოებრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან.
საგამოძიებო სამსახურის საქმიანობა ეფუძნება შემდეგ სამართლებრივ აქტებს:
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•

საქართველოს კონსტიტუცია

•

საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებები და შეთანხმებები

•

საქართველოს კანონი „ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის შესახებ“

•

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი

•

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი

•

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი

•

საქართველოს საბაჟო 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“
წლიური ანგარიში 2019
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„სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო და ტერიტორიული საგამოძიებო ქვემდებარეობის
განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს გენერალური პროკურორის 2019 წლის 23 აგვისტოს №3
ბრძანების თანახმად, საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო ქვემდებარეობას განე-კუთვნება
სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული შემდეგი დანაშაულები:
• 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)
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• ფასიანი ქაღალდების ბაზრის წესების
დარღვევა (სსკ მუხლი 213)
• 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)
• ოკუპირებულ ტერიტორიებზე აკრძალული
ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელება
(მუხლი 3222)

საგამოძიებო სამსახური, მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, დანაშაულზე ოპერატიულად
რეაგირების მიზნით, სისხლის სამართლის საქმის დაქვემდებარების შემთხვევაში, 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)

სტრუქტურა
საგამოძიებო სამსახური კანონით ნაკისრ მოვალეობებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით ახორციელებს.
სამსახური აერთიანებს 10 სტრუქტურულ დანაყოფსა და მათში შემავალ 17 ქვედანაყოფს, რაც
უფლებამოსილებების ეფექტიანად განხორციელების საშუალებას იძლევა.
სამსახურის გამართულ ფუნქციონირებასა და საფინანსო-ეკონომიკური დანაშაულის წინააღმდეგ
ბრძოლას, სწორედ დანაყოფების კოორდინირებული მუშაობა 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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საგამოძიებო სამსახური
საგამოძიებო დეპარტამენტი
დეპარტამენტის საქმიანობა მოიცავს საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში დანაშაულის გამოვლენას,
გამოძიებასა და აღკვეთას. საგამოძიებო დეპარტამენტისთვის, დანაშაულებრივი ქმედებებისა და
კორუფციულ გარიგებათა გამოვლენა-აღკვეთის მიზნით, მნიშვნელოვანია ასევე ოპერატიულ-სამძებრო
საქმიანობა, რომლის შედეგად მოპოვებული ინფორმაციის ანალიზი განაპირობებს გამოძიების ეფექტიანად
წარმართვას.
საგამოძიებო დეპარტამენტი საქმიანობას ახორციელებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით. დეპარტამენტი
აერთიანებს 11 სტრუქტურულ ერთეულს, რომელთა შორისაა 9 ტერიტორიული ქვედანაყოფი:
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•

განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა სამმართველოს ძირითადი ამოცანაა ქვეყნის მასშტაბით,
რთული, მრავალეპიზოდიანი და სხვა კატეგორიის სისხლის სამართლის საქმეების სრული
მოცულობით გამოძიება. დანაშაულების წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში გამოძიების სხვადასხვა
ხერხების, მეთოდების განსაზღვრა და სათანადო ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებების
ორგანიზება

•

საბაჟო წესების დარღვევის წინაღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს ძირითადი ამოცანაა ქვეყნის
მასშტაბით საბაჟო სფეროში ჩადენილი დანაშაულის გამოვლენა, აღკვეთა და გამოძიება. ასევე,
შესაბამისი დანაშაულების ბრძოლის წინააღმდეგ გამოძიების ხერხების, მეთოდების განსაზღვრა
და სათანადო ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებების განხორციელება
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•

თბილისის მთავარი სამმართველო (ქ. თბილისი, 0177, უნივერსიტეტის ქ. 2ა)

•

სამცხე-ჯავახეთის სამმართველო (ქ. ახალციხე, 0800, პ. ნათენაძის ქ. 54)

•

აჭარისა და გურიის სამმართველო (ქ. ბათუმი, 6000, ფიროსმანის ქ. 5ა)

•

ქვემო ქართლის სამმართველო (ქ. რუსთავი, 3700, კოსტავას ქ.36)

•

იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამმართველო (ქ. ქუთაისი, 4600, ჯავახიშვილის ქ. 5)

•

კახეთის სამმართველო (ქ. თელავი, 2200, ერეკლე II გამზ. 16)

•

სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველო (ზუგდიდი, 2100, გამარჯვების ქ. 1;
ფოთი, 4400, წმინდა გიორგის ქ. 4)

•

შიდა ქართლის სამმართველო (ქ. გორი, 1400, ჯორბენაძის ქ. 1)

•

მცხეთა-მთიანეთის სამმართველო (ქ. მცხეთა, 3300, ღვინჯილიას ქ. 5)

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენამდე, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის
ტერიტორიაზე ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებებს ახორციელებს სამსახურის საგამოძიებო
დეპარტამენტის სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველო, ხოლო ყოფილი სამხრეთ ოსეთის
ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე - შიდა ქართლის სამმართველო.

ადმინისტრაცია
ადმინისტრაცია სამსახურის წარმატებული საქმიანობის განმსაზღვრელი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
რგოლია, რომელიც უზრუნველყოფს მასში შემავალი სტრუქტურული ქვედანაყოფების: საერთაშორისო
ურთიერთობების და სამართლებრივი უზრუნველყოფის, ადამიანური რესურსების მართვის,
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოებისა და კანცელარიის გამართულ და შედეგიან
ფუნქციონირებას.
ადმინისტრაცია მუდმივ კოორდინაციას უწევს კანცელარიის მიერ საქმისწარმოებისა და კორესპონდენციის
მიღება-გაგზავნის ორგანიზებას, ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში თანამედროვე სტანდარტების
დანერგვას და საკადრო პოლიტიკის სწორად წარმართვას, საერთაშორისო ურთიერთობების გაღრმავებას,
სამართლებრივ უზრუნველყოფასა და საზოგადოების სისტემატურად და სრულად ინფორმირებას
სამსახურის საქმიანობასთან დაკავშირებით.
სწორედ ადმინისტრაციის მიერ გატარებული სწორი პოლიტიკის შედეგია საანგარიშო პერიოდში,
ყოველდღიური საქმიანობის პარალელურად, წარმატებით განხორციელებული სხვადასხვა პროექტები,
ჩატარებული ღონისძიებები, დაგეგმილი აქტივობები, აგრეთვე სხვადასხვა სოციალური თუ საქველმოქმედო აქციები.
W W W. I S .G E
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სპეციალურ გამოკვლევათა და ექსპერტიზის დეპარტამენტი
სამსახურის სპეციალურ გამოკვლევათა და ექსპერტიზის დეპარტამენტის ძირითადი ამოცანებია სისხლის
სამართლის საქმეებზე სასამართლოს, პროკურორის ან გამომძიებლის გადაწყვეტილების რევიზიის,
ინვენტარიზაციის, შემოწმებისა და ფინანსურ სფეროში სპეციალური გამოკვლევების ჩატარება.
საანგარიშო პერიოდში, საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში ჩადენილი დანაშაულის ფაქტებზე,
გამომძიებელთა მიერ საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის შესაბამისად გამოცემულ
დადგენილებებზე დაყრდნობით, დეპარტამენტის მიერ შედგენილ იქნა თემატური რევიზიის 340 აქტი,
რაც 93 ერთეულით აღემატება 2018 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. აღნიშნული დადებითი შედეგები
განპირობებულია დეპარტამენტის თანამშრომელთა მაღალი პროფესიონალიზმით და კვალიფიკაციით.
სწორედ დეპარტამენტის მიერ შედგენილი თემატური შემოწმების აქტებითაა გამყარებული გამოძიების
შედეგები.
სპეციალურ გამოკვლევათა და ექსპერტიზის დეპარტამენტი საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში, ასევე
უზრუნველყოფს სხვა სახელმწიფო უწყებებისთვის დახმარების გაწევას.
გასულ წელს, სამსახურში მოწყობილი სასწავლო სივრცის გამოყენებით, დეპარტამენტი ინტენსიურად
ახორციელებდა სამსახურის ოპერატიულ-საგამოძიებო დანაყოფების თანამშრომელთა სწავლებას
საგადასახადო კანონმდებლობის მიმართულებით.

ოპერატიულ-ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი
ოპერატიულ-ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის როლი მნიშვნელოვანია სამსახურის
საგამოძიებო უფლებამოსილების განმახორციელებელი დანაყოფებისთვის. საანგარიშო პერიოდში,
დეპარტამენტის უშუალო ჩართულობამ არაერთი წარმატებული ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიების
შედეგი განაპირობა.
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ეკონომიკური დეპარტამენტი
ეკონომიკური დეპარტამენტი აერთიანებ, როგორც ფინანსური აღრიცხვისა და ანგარიშგების, ისე
მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოებს. დეპარტამენტი მასში შემავალი
სტრუქტურული ერთეულების მეშვეობით, წარმატებით ახორციელებს საფინანსო-ეკონომიკური და
ბუღალტრული აღრიცხვის წარმართვასა და ორგანიზებას, აგრეთვე პერიოდულად შესაბამისი ანგარიშების მომზადებას.
კანონმდებლობით დადგენილი წესით, თანამშრომელთა მუშაობის ხელშეწყობის მიზნით, დეპარტამენტი
ქმნის და აუმჯობესებს სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკურ რესურსს. აღნიშნულს მოწმობს საანგარიშო
პერიოდში, დაგეგმილი და განხორციელებული არაერთი წარმატებული პროექტი.

სტატისტიკური აღრიცხვისა და ანალიტიკური სამმართველო
სამსახურის წარმატებული ფუნქციონირებისთვის მნიშვნელოვან რგოლს წარმოადგენს სტატისტიკური
აღრიცხვისა და ანალიტიკური სამმართველო, რომელიც პასუხისმგებელია რისკების შეფასებაზე,
მონაცემთა ბაზებიდან ინფორმაციის მოძიებასა და დამუშავებაზე, ასევე სათანადო ანალიზის საფუძველზე
რეკომენდაციების მომზადებაზე.
გარდა ზემოაღნიშნულისა, სამსახურის ეფექტიანი მუშაობის ხელშეწყობის მიზნით, სამმართველო
უზრუნველყოფს სამსახურის ოპერატიულ-საგამოძიებო ქვედანაყოფებს, კანონით დასაშვები წყაროებიდან
მოპოვებული ინფორმაციითა და სტატისტიკურ-ანალიტიკური მონაცემებით.
საანგარიშო პერიოდში სამმართველოს მიერ დამუშავებული ინფორმაციის საფუძველზე, სამსახურის
საგამოძიებო დეპარტამენტის მიერ გამოძიება დაიწყო 41 სისხლის სამართლის საქმეზე და ბრალი
წარედგინა 8 პირს.
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შიდა ინსპექტირების სამმართველო
სამსახურის შიდა ინსპექტირების
ახორციელებს შემდეგ საქმიანობას:

სამმართველო

მინიჭებული

უფლებამოსილების

ფარგლებში

•

თანამშრომელთა მიერ სამსახურებრივი ეთიკის, დისციპლინური ნორმებისა და კანონიერების
დაცვის სამსახურებრივ კონტროლს

•

დაქვემდებარებულ საქმეებზე საქართველოს სისხლის
სამართლის საპროცესო კოდექსით
დადგენილი წესით გამოძიებას და ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობას

2019 წლის განმავლობაში, სამმართველოს მიერ გატარებულმა პრევენციულმა ღონისძიებებმა
მნიშვნელოვნად შეამცირა სამსახურში დისციპლინური გადაცდომის ფაქტები.

ინფორმაციული ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფის სამმართველო
სამსახურის თანამშრომელთა მუშაობის ხელშეწყობის მიზნით სამმართველო ახორციელებს:
•

ერთიანი კომპიუტერული
ადმინისტრირებას

•

საქმიანობაში თანამედროვე საინფორმაციოსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვას,
ინფორმაციული
ტექნოლოგიებისა
და
კომუნიკაციების
საშუალებით
სამსახურის
გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობას

•

საგადასახადო
მონაცემთა
ელექტრონულ
ბაზასთან მომხმარებლის დონეზე დაკავშირებას,
დამუშავებას, სისტემატიზაციასა და წარმართვას
ცენტრალური და რეგიონალური ოფისების ინტერნეტითა და სამსახურის მონაცემთა ბაზებთან
კავშირით უზრუნველყოფას

•

ქსელის

შექმნა-

ოპერატიული აღრიცხვის სამმართველო
სამმართველო მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სამსახურის ოპერატიული საქმიანობის წარმართვაში.
ოპერატიული აღრიცხვის სამმართველოს ძირითადი ამოცანებია:
•
•

•
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ოპერატიული ინფორმაციის, ოპერატიული აღრიცხვის
საქმეებისა და საიდუმლო თანამშრომელთა აღრიცხვა

სამსახურის
ოპერატიულ-სამძებრო
საქმიანობის
განმახორციელებელი დანაყოფებისთვის მეთოდური
და პრაქტიკული დახმარების გაწევა; საგადასახადო
მონაცემთა ელექტრონულ ბაზასთან მომხმარებლის
დონეზე დაკავშირება, დამუშავება, სისტემატიზაცია და
წარმართვა
სამსახურის საიდუმლო საქმის წარმოების ორგანიზება და სამსახურში საიდუმლო რეჟიმის,
კონსპირაციის დაცვის უზრუნველყოფა და კონტროლი
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სპეციალური დანიშნულების რაზმი
საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სტრუქტურულ ერთეულს წარმოადგენს მაღალ დონეზე
მომზადებული და სათანადოდ აღჭურვილი სპეციალური დანიშნულების რაზმი. ოპერატიულ-საგამოძიებო
დანაყოფების მიერ დანაშაულის გამოვლენა-აღკვეთისას, შესაძლო რისკების თავიდან აცილების მიზნით,
რაზმი დახმარებას უწევს სამსახურის შესაბამის ქვედანაყოფებს. ასევე, დანაშაულებრივი ხელყოფისგან
იცავს სამსახურის შენობა-ნაგებობებს, დანაშაულის ადგილებს, მტკიცებულებებსა და სხვა სპეციალურ
სადგომებს.
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რეზონანსული საქმეები
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა, საანგარიშო პერიოდის
განმავლობაში გატარებული ღონისძიებების შედეგად, არაერთი ფართომასშტაბიანი
დანაშაულებრივი სქემა გამოავლინეს. უწყების მიერ გამოძიებულმა კონტრაბანდის, უკანონო
სამეწარმეო საქმიანობის, ყალბი საანგარიშსწორებო დოკუმენტების, უაქციზო საქონლის შენახვაგადაზიდვა-რეალიზაციის, ფალსიფიკაციის, სხვისი სასაქონლო ნიშნის მართლსაწინააღმდეგო
გამოყენებისა თუ სხვა დანაშაულის ფაქტებმა საზოგადოებაში განსაკუთრებული რეზონანსი
გამოიწვია.
საგამოძიებო სამსახურმა გამოავლინა, აღკვეთა და გამოიძია როგორც საგამოძიებო
ქვემდებარეობას მიკუთვნებული დანაშაულებრივი ქმედებები, ისე საფინანსო-ეკონომიკურ
სამართალდარღვევებთან მჭიდროდ დაკავშირებული სამოხელეო და საკუთრების წინააღმდეგ
მიმართული დანაშაულები.
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ქრთამის აღება (სსკ 338-ე მუხლი)
კორუფციული გარიგება

საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა,
მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით დიდი ოდენობით სახელმწიფო ქონების
თაღლითურად დაუფლების, სახელმწიფო
ქონების გაფლანგვის, განსაკუთრებით დიდი
ოდენობით ქრთამის აღების, სამსახურებრივი
უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების,
გულგრილობის, ყალბი საანგარიშსწორებო
და ოფიციალური დოკუმენტების დამზადებაგამოყენების ფაქტზე პასუხისგებაში მისცეს
11 პირი, რომელთაგან განჩინების საფუძველზე დააკავეს 4 ბრალდებული, მათ შორის ქ. ფოთის
მუნიციპალიტეტის ყოფილი მერი/მოქმედი საკრებულოს თავმჯდომარე.
გამოძიებით დადგინდა, რომ 2015 და 2017 წლებში, ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გაფორმებული
ორი ხელშეკრულება ითვალისწინებდა ქ. ფოთში, მალთაყვის უბანში სანაპირო ზოლის სარეაბილიტაციო
სამუშაოების შესრულებას. სამუშაოების მიმდინარეობისას, კონტრაქტორი კომპანიების ხელმძღვანელებს
შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტებსა და საანგარიშსწორებო დოკუმენტებში შეჰქონდათ
ყალბი, გაზრდილი მონაცემები შესრულებული სამუშაოების მოცულობებთან დაკავშირებით, რა გზითაც,
ისინი მოტყუებით ეუფლებოდნენ სახელმწიფოს კუთვნილ სახსრებს. გამოძიებითვე დადგინდა, რომ
ფოთის მუნიციპალიტეტის ყოფილმა მერმა, სამსახურებრივი უფლებამოსილების განხორციელებისას,
სამუშაოების შემსრულებელს, ქრთამის სახით 170 000 ლარი გამოართვა.
ზემოაღნიშნული დანაშაულებრივი ქმედებების შედეგად, სახელმწიფო ბიუჯეტს მიადგა 547 074 ლარის
ზიანი.
მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებთან ერთად, პასუხისგებაში ასევე მიეცა სამუშაოების შემსრულებელი
ორი კომპანიის ხელმძღვანელი და კერძო საექსპერტო დაწესებულების 2 ექსპერტი, რომლებმაც გასცეს
ყალბი დასკვნები შესრულებული სამუშაოების მოცულობებთან დაკავშირებით.

ქრთამის აღება

უწყების თანამშრომლებმა ქრთამის აღების ფაქტზე
დააკავეს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ერთერთი რაიონის გამგეობის სამხედრო განყოფილების
უფროსი. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა,
უკანონო მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით,
სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებითა და კანონის
დარღვევით, მოქალაქეს სამხედრო სავალდებულო
სამსახურში გამოძახების გადავადებისთვის ქრთამის სახით
გამოართვა 700 ლარი.
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ქრთამის აღება

საგამოძიებო
სამსახურის
თანამშრომლებმა ქრთამის აღებისა და
ქრთამის აღებაში დახმარების ფაქტზე
ორი პირი დააკავეს. საგამოძიებო
მოქმედებების
შედეგად დადგინდა,
რომ ბრალდებულმა, სსიპ ეროვნული
სატყეო სააგენტოს შიდა ქართლის
ერთ-ერთი სატყეო უბნის ტყის მცველმა,
უკანონო მატერიალური სარგებლის
მიღების
მიზნით,
სამსახურებრივი
მდგომარეობის გამოყენებით, მის სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავების - ნაძვების
ამოთხრის სანაცვლოდ, მოქალაქეს გამოართვა 4000 ლარი, რა დროსაც დააკავეს ბრალდებული და მისი
თანამონაწილე.

ქრთამის აღება

სამართალდამცავებმა ქრთამის აღების ფაქტზე დააკავეს
შემოსავლების სამსახურის მონიტორინგის დეპარტამენტის
თანამშრომელი. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულს
სამსახურებრივად დაევალა შიდა ქართლის რეგიონში მოქმედ
ერთ-ერთ კომპანიაში სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა
ინვენტარიზაცია, რა დროსაც, მან თანამდებობრივი უფლებამოვალეობების შესრულებისას, უკანონო მატერიალური
გამორჩენის მიღების მიზნით, შესამოწმებელ ობიექტზე
არსებულ დარღვევებზე შესაბამის რეაგირებაზე უარის თქმის
სანაცვლოდ მეწარმისგან ქრთამის სახით აიღო თანხა 1500
ლარის ოდენობით.
ქრთამის აღება

საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ქრთამის
აღების 4 ფაქტზე, სასამართლოს განჩინების
საფუძველზე, დააკავეს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის
4
თანამშრომელი.
გამოძიებით
დადგინდა,
რომ დაკავებულებმა, რომლებსაც ქობულეთის
მუნიციპალიტეტში, თავიანთ სამოქმედო ტერიტორიაზე, ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმდინარეობაზე ევალებოდათ ზედამხედველობა და კონტროლი,
აღნიშნული
სამუშაოების
განმახორციელებელი
კომპანიის წარმომადგენელს, ობიექტზე არსებულ დარღვევებზე, შესაბამის რეაგირებაზე უარის თქმისა
და შესრულებული სამუშაოების აქტებზე ხელმოწერის სანაცვლოდ, ქრთამის სახით გამოართვეს თანხა.
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ყალბი საკრედიტო ან საანგარიშსწორებო ბარათის დამზადება,
გასაღება ან გამოყენება (სსკ 210-ე მუხლი)
ყალბი აქტივების შექმნა-გამოყენება

საგამოძიებო მოქმედებებით დადგინდა, რომ ბრალდებულები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში
რეგისტრირებული კომპანიების მეშვეობით ახორციელებდნენ უსაქონლო ოპერაციებს, რა დროსაც, ისინი
აყალბებდნენ დღგ-ს საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებს, ამასთანავე საგადასახადო დეკლარაციებში
ყალბი მონაცემების შეტანის გზით ქმნიდნენ ყალბ აქტივს დღგ-ში, რომელსაც შემდგომში იყენებდნენ
საქართველოში იმპორტირებული საქონლის, ძირითადად ნავთობპროდუქტების
განბაჟებისთვის
განკუთვნილი გადასახადებისა და მიმდინარე საბიუჯეტო ვალდებულებების დასაფარად. აღნიშნული ყალბი
აქტივი ასევე გამოიყენებოდა საქართველოში იმპორტირებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და
სხვადასხვა დასახელების კვების პროდუქტების განსაბაჟებლად.
ერთ-ერთი
სისხლის
სამართლის
საქმის
ფარგლებში
ჩატარებული
ოპერატიულსამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების
შედეგად, გამოვლინდა და ბრალდებულის
სახით პასუხისგებაში მიეცა 5 მეწარმე სუბიექტი,
რომელთა მიერ განხორციელებული ფიქტიური
გარიგებებისა და ოპერაციების შედეგად, შეიქმნა
47 მლნ ლარზე მეტი ოდენობის ყალბი აქტივი,
საიდანაც შემდგომში 36 მლნ ლარზე მეტი
გამოიყენეს საბაჟოზე საქონლის იმპორტთან
დაკავშირებული მოსაკრებლებისა და სხვა
მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულებების
დასაფარად. გამოძიებამ დაადგინა, რომ დანაშაულებრივ სქემაში მონაწილეობდა 10-ზე მეტი კომპანია.
ყალბი საგადასახადო დოკუმენტის დამზადება-გამოყენება

საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა გამოავლინეს ყალბი საგადასახადო ანგარიშფაქტურების
უშუალოდ
დამამზადებელი,
არაკეთილსინდისიერი
მეწარმე სუბიექტები, რომლებიც უკანონო მატერიალური
სარგებლის მიღების მიზნით, მათი მართვის ქვეშ
მყოფი კომპანიების სახელით, აყალბებდნენ დღგ-ს
ანგარიშფაქტურებს და შესაბამისი თანხის სანაცვლოდ
ასაღებდნენ დაინტერესებულ პირებზე.
საგამოძიებო სამსახურმა, გატარებული ოპერატიულსამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, ერთ
შემთხვევაში დააკავა ორი პირი, რომლებმაც გაწერეს ყალბი საგადასახადო ანგარიშფაქტურა და
სასაქონლო ზედნადები, თითქოსდა მოხდა 2 100 000 ლარის ღირებულების სამშენებლო მასალის
რეალიზაცია, ხოლო მეორე შემთხვევაში, ბრალდებულმა დაამზადა და გაასაღა 200 000 ლარის
ღირებულების ყალბი ანგარიშფაქტურა, რომელშიც აისახა სატრანსპორტო მომსახურების გაწევასთან
დაკავშირებული ფიქტიური ხარჯები.
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ყალბი საგადასახადო დოკუმენტის დამზადება-გამოყენება

სამსახურის თანამშრომელთა მიერ ჯგუფურად ყალბი საგადასახადო დოკუმენტების
დამზადება-გამოყენების ფაქტზე პასუხისგებაში მიეცა 3 პირი. გამოძიებამ დაადგინა,
რომ ბრალდებულებმა საქართველოში
განახორციელეს 110 სმ3 ძრავების მქონე
კვადროციკლების იმპორტი, რომლებიც
საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, საჭიროებდნენ საქართველოს შინაგან
საქმეთა
სამინისტროს
მომსახურების
სააგენტოში რეგისტრაციასა და შესაბამისი
კატეგორიის მართვის მოწმობას. აღნიშნული ტექნიკის გაყიდვის გაადვილებისა და კანონმდებლობით
დადგენილი პროცედურებისთვის გვერდის ავლის მიზნით, აღნიშნულმა პირებმა, ტექნიკის რეალიზაციის
პროცესში, დაამზადეს და გამოიყენეს ყალბი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურები და სასაქონლო
ზედნადებები, თითქოსდა ხდებოდა დაბალი სიმძლავრის - 50 სმ3 ძრავის მქონე კვადროციკლების
რეალიზაცია, რაც თავის მხრივ არ საჭიროებდა რეგისტრაციას.

ყალბი ფულის ან ფასიანი ქაღალდის დამზადება ან გასაღება
(სსკ 212-ე მუხლი)
ყალბი ფულის გასაღება

საგამოძიებო
სამსახურმა
ჩატარებული
ღონისძიებების შედეგად, ყალბი ფულის
გასაღების ფაქტზე დააკავა უცხო ქვეყნის
ორი მოქალაქე, რომლებმაც საქართველოში
შემოიტანეს და ქვემო ქართლის რეგიონში
გაასაღეს 20 ცალი ყალბი 500 ევროიანი
კუპიურა, საერთო ჯამში 10 000 ევროს
ოდენობით.

ყალბი ფულის გასაღება

საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ყალბი
ფულის გასაღების ფაქტზე
ორი პირი დააკავეს.
გამოძიებით
დადგინდა,
რომ
ბრალდებულები,
ქ. თბილისსა და შიდა ქართლის რეგიონში მდებარე
სავაჭრო ობიექტებში სისტემატურად ასაღებდნენ
ყალბ 100 და 200 ლარიან კუპიურებს. საგამოძიებო
მოქმედებების შედეგად დაკავებული პირებისგან
ამოღებულია ჯამში 4 100 ლარის ოდენობის სხვადასხვა
ნომინალის ყალბი კუპიურა.
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საქართველოს საბაჟო საზღვარზე საქონლის გადაადგილებასთან
დაკავშირებული წესის დარღვევა (სსკ 214-ე მუხლი)
ოქროს კონტრაბანდა

საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა, საქართველოს საბაჟო საზღვარზე განსაკუთრებით დიდი
ოდენობით საქონლის გადაადგილებასთან დაკავშირებული წესის დარღვევის ფაქტზე ამხილეს პირი.
ბრალდებულმა საბაჟო გამშვები პუნქტის „სარფი“ გავლით,
საქართველოში მალულად შემოიტანა არადეკლარირებული,
განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ძვირფასი ლითონის
ნაკეთობები.
საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ამოღებულ იქნა 2,5 კგ
ოქროს ნაკეთობები, რომელთა საბაჟო ღირებულება 163 000
ლარს აღემატება.

ტელეფონებისა და ტექსტილის კონტრაბანდა
საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა, შემოსავლების
სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან
კოორდინაციით,
საქართველოს საბაჟო საზღვარზე,
განსაკუთრებით
დიდი
ოდენობით
საქონლის
გადაადგილებასთან დაკავშირებული წესის დარღვევის ორი
ფაქტი გამოავლინეს, რაზეც პასუხისგებაში მიეცა ორი პირი.
გამოძიებით
დადგინდა,
რომ
ერთ
შემთხვევაში,
ბრალდებულმა, თბილისის აეროპორტის გავლით, საბაჟო
კონტროლისაგან მალულად, საქართველოს ტერიტორიაზე
შემოიტანა არადეკლარირებული 163 ცალი მობილური
ტელეფონი, ხოლო მეორე შემთხვევაში, საბაჟო-გამშვები პუნქტის - „სარფი“ გავლით, საქართველოში
შემოიტანა 1914 კგ. არადეკლარირებული ტექსტილის ნაწარმი. ორი ღონისძიების ფარგლებში,
საგამოძიებო უწყების თანამშრომლებმა საერთო ჯამში 161 000 ლარის ღირებულების საქონელი ამოიღეს.
ზეთის კონტრაბანდა და ქრთამის მიცემა

საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა საქართველოს
საბაჟო საზღვარზე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით საქონლის
გადაადგილებასთან დაკავშირებული წესის დარღვევისა და
ქრთამის მიცემის ფაქტზე 3 პირი დააკავეს.
გამოძიებით დადგინდა, რომ დანაშაულში მხილებული პირების
ორგანიზებით, ერთ-ერთი კომპანიის სახელით, ირანის ისლამური
რესპუბლიკიდან საქართველოში სატვირთო ავტომანქანით
შემოიტანეს 36 394 ლარის საბაჟო ღირებულების ძრავის ზეთი.
საბაჟო მოსაკრებლებისგან და შესაბამისი გადასახადებისთვის
თავის არიდების მიზნით, ბრალდებულებმა დეკლარაციაში
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შეიტანეს ყალბი მონაცემები, რომელთა მიხედვითაც ზეთის გატანა თითქოსდა უნდა განხორციელებულიყო სომხეთის რესპუბლიკაში.
დანაშაულებრივი განზრახვით, რეექსპორტის რეჟიმში მოქცეული საქონელი, შემდგომი რეალიზაციისთვის, დანაშაულში მონაწილე პირებმა გამოიტანეს საბაჟო ტერმინალიდან და მალულად გადატვირთეს
სხვა სატვირთო ავტომანქანაში, ხოლო სატვირთო ავტომანქანა, რომელსაც თითქოსდა რეექსპორტით
უნდა გაეტანა საქონელი, მონაცემებში ასახული ტვირთის გარეშე გამოცხადდა საბაჟო გამშვები პუნქტის
„სადახლო-საავტომობილო” კონტროლის ზონაში. გამოძიებით ასევე დადგინდა, რომ ზემოაღნიშნულ
მართლსაწინააღმდეგო ქმედებაში სამსახურებრივი დახმარების მიზნით, ბრალდებულებმა მიმართეს
შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომელს, რომელსაც მსგავსი სახით , შესაბამისი
კონტროლის გარეშე თითოეული ავტომანქანის გატარების შემთხვევაში, ქრთამის სახით შესთავაზეს 500
აშშ დოლარი.

კომერციული მოსყიდვა (სსკ 221-ე მუხლი)
კომერციული მოსყიდვის ფაქტი

საგამოძიებო
სამსახურის
თანამშრომლებმა
კომერციული მოსყიდვის ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს.
გამოძიებით დადგინდა, რომ იმერეთის რეგიონში,
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულმა ერთ-ერთი
კომპანიის მენეჯერმა, უკანონო მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით, შესაბამისი ხელშეკრულების
გაფორმების გარეშე, კომპანიის ბალანსზე არსებული
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების სპეცტექნიკით
სარგებლობის სანაცვლოდ, მოქალაქისგან უკანონოდ
აიღო 4 400 ლარი.

კომერციული მოსყიდვა

საგამოძიებო
უწყებამ
კომერციული
მოსყიდვის ფაქტზე დააკავა სს საქართველოს
რკინიგზის ორი თანამშრომელი. გამოძიებით
დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა, რომელთაც ევალებოდათ სს საქართველოს
რკინიგზის ქვეკონტრაქტორი კომპანიის
მიერ
განხორციელებულ
სამუშაოებზე
ზედამხედველობა, უკანონო მატერიალური
სარგებლის მიღების მიზნით, კომპანიის
დირექტორს სარგებლის სახით გამოართვეს
2 440 ლარი.
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ქონებრივი დაზიანება მოტყუებით, თაღლითობა და უფლებამოსილების
ბოროტად გამოყენება (სსკ 180-ე, 185-ე და 220-ე მუხლები)
მიწის უკანონო გასხვისება

საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ქონებრივი
დაზიანების, სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით დიდი ოდენობით სახელმწიფო ქონების
მოტყუებით დაუფლებისა და უფლებამოსილების
ბოროტად გამოყენების ფაქტზე ერთი პირი ამხილეს.
გამოძიებით დადგინდა, რომ სოციალური სტატუსის
მქონე საწარმოს ფუნქციონირებისთვის, სახელმწიფოს
მიერ, ერთ-ერთ არასამეწარმეო არაკომერციულ
იურიდიულ პირს უზუფრუქტის წესით გადაეცა
ქ. ფოთში მდებარე 4 406 კვ.მ. არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი.
მიუხედავად მიწის ნაკვეთის გადაცემის კონკრეტული მიზნობრიობისა, ბრალდებულმა, სამსახურებრივი
მდგომარეობისა და უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების გზით, უკანონო მატერიალური სარგებლის
მიღების მიზნით, სასაფლაოების მოსაწყობად, მოახდინა 2 226 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის უკანონო რეალიზაცია
სხვადასხვა ფიზიკურ პირზე, რითაც სახელმწიფოს მიაყენა 122 466 ლარის მატერიალური ზიანი.

თაღლითობა და ყალბი დოკუმენტის, ბეჭდის, შტამპის ან ბლანკის
დამზადება, გასაღება ან გამოყენება (სსკ 180-ე და 362-ე მუხლები)
მიწის უკანონოდ დაუფლება

უწყების თანამშრომლებმა ყალბი დოკუმენტების
გამოყენებით, მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების
მიზნით, წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ,
დიდი ოდენობით სახელმწიფო ქონების მოტყუებით
დაუფლების
ფაქტზე,
ბრალდებულის
სახით
პასუხისგებაში მისცა 7 პირი.
გამოძიებით დადგენილია, რომ ბრალდებულებმა,
მიწის ნაკვეთების მიღება-ჩაბარების ყალბი აქტების
გამოყენებით, მოტყუებით დაირეგისტრირეს და
თაღლითურად დაეუფლნენ, თბილისის ზღვის მიმდებარე
ტერიტორიაზე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 9 000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთებს, რომელთა საბაზრო
ღირებულება 164 000 ლარს აღემატება.

მიწის უკანონოდ დაუფლება
საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ყალბი დოკუმენტების დამზადება - გამოყენებით, დიდი
ოდენობით სახელმწიფო ქონების მოტყუებით დაუფლების ფაქტზე, ორი პირი დააკავეს. გამოძიებით
დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა, ყალბი დოკუმენტების გამოყენებით დაარეგისტრირეს მცხეთის
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 170 944 ლარის ღირებულების სახელმწიფოს კუთვნილი
9 198 კვ.მ. მიწის ნაკვეთები.
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მარკირებას დაქვემდებარებული აქციზური საქონლის აქციზური მარკის
გარეშე გამოშვება, შენახვა, რეალიზაცია და გადაზიდვა
(სსკ მე-200 მუხლი)
უაქციზო სიგარეტი

უწყების თანამშრომლებმა მარკირებას დაქვემდებარებული
განსაკუთრებით დიდი ოდენობით თამბაქოს ნაწარმის,
აქციზური მარკის გარეშე შენახვა-გადაზიდვის
ფაქტი
გამოავლინეს, რაზეც ორი პირი დააკავეს.
საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, დანაშაულში
მხილებული პირებისგან ამოღებულია სარეალიზაციოდ
განკუთვნილი სხვადასხვა დასახელების 75 000 კოლოფი
უაქციზო სიგარეტი, რომელთა საბაზრო ღირებულება
290 000 ლარს აღემატება.

უაქციზო სიგარეტი

საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, უაქციზო
საქონლის
შენახვა-რეალიზაციის
ფაქტზე
საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა უცხო
ქვეყნის 3 მოქალაქე დააკავეს. ამოღებულია ე.წ.
ელექტრო სიგარეტის IQOS-თვის განკუთვნილი
„HEETS“-ის ფირმის 12 500 კოლოფი უაქციზო
თამბაქოს ნაწარმი, რომლის საერთო საბაზრო
ღირებულება შეადგენს 75 000 ლარს.

ყალბი აქციზური მარკების დამზადება-გასაღება ან/და გამოყენება
(სსკ მე-200I მუხლი)
ყალბი აქციზური მარკები

საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ყალბი
აქციზური მარკების დიდი ოდენობით დამზადებაგასაღების ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს.
გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა,
უკანონო მატერიალური სარგებლის მიღების
მიზნით, დაამზადა და გაასაღა სიგარეტის ნაწარმის
მარკირებისთვის განკუთვნილი დიდი ოდენობით
ყალბი აქციზური მარკა.
საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ამოღებულია
1545 ცალი ყალბი აქციზური მარკა, აქციზური
მარკების საბეჭდი კომპიუტერული ტექნიკა და
შესაბამისი ტექნიკური დანადგარი.
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ფალსიფიკაცია (სსკ 197-ე მუხლი) და ყალბი აქციზური მარკების
დამზადება, გასაღება ან/და გამოყენება (სსკ მე-200I მუხლი)
ალკოჰოლური სასმელის ფალსიფიკაცია

ოპერატიულ-სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, გამოვლინდა ალკოჰოლური სასმელების
ფალსიფიკაციისა და ყალბი აქციზური მარკების დამზადება-გამოყენების ფაქტი, რაზეც პასუხისგებაში
მიეცა ორი პირი.
გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებს ქ. ბათუმში გააჩნდათ ორი რესტორანი, სადაც უცხოური
წარმოების ბრენდირებულ ბოთლებში აწარმოებდნენ ფალსიფიცირებულ ალკოჰოლურ სასმელს.
დანაშაულებრივი ქმედების შენიღბვის მიზნით, ხდებოდა აღნიშნული სასმელის ნიშანდება მათ მერვე
დამზადებული ყალბი აქციზური მარკებით და
შემდგომი ადგილზე რეალიზაცია.
საგამოძიებო
მოქმედებების
შედეგად
ამოღებულია დიდი ოდენობით ფალსიფიცირებული ალკოჰოლური სასმელი, ყალბი
აქციზური მარკები და მათ დასამზადებლად
განკუთვნილი
პოლიგრაფიული
მასალა.

სასაქონლო (მომსახურების) ნიშნის ან სხვა კომერციული აღნიშვნის
მართლსაწინააღმდეგო გამოყენება (სსკ 196-ე მუხლი)
სხვისი სასაქონლო ნიშნის გამოყენება

საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა აჭარის
რეგიონში, წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ, სხვისი
სასაქონლო ნიშნის მართლსაწინააღმდეგო გამოყენების
ფაქტი გამოავლინეს, რაზეც ორი პირს ბრალი წარედგინა.
გამოძიებით დადგინდა, რომ სარეცხი საშუალებების
რეალიზატორი ერთ - ერთი კომპანიის ხელმძღვანელი
და მისი თანამშრომელი, უკანონო მატერიალური
სარგებლის მიღების მიზნით, ქ. ბათუმში, კუსტარულად
მოწყობილ საამქროში, ახორციელებდნენ იაფფასიანი
სარეცხი ფხვნილების დაფასოებას და მათ რეალიზაციას
ბრენდირებული სარეცხი საშუალებების - „პერსილისა“
და „არიელის“ სამარკო ნიშნის მართლსაწინააღმდეგო გამოყენებით.
საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ამოღებულია სხვისი სასაქონლო ნიშნის გამოყენებით დამზადებული
მზა პროდუქცია დიდი ოდენობით, ასევე, მის დასამზადებლად განკუთვნილი ნედლეული და პოლიგრაფიული
მასალა.
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თაღლითობა (სსკ 180-ე მუხლი), სამსახურებრივი გულგრილობა
(სსკ 342-ე მუხლი) და ყალბი დოკუმენტის, ბეჭდის, შტამპის ან ბლანკის
დამზადება, გასაღება ან გამოყენება (სსკ 362-ე მუხლი)
თაღლითობა, სამსახურებრივი გულგრილობა და ყალბი დასკვნა

საგამოძიებო
სამსახურის
თანამშრომლების
მიერ
ჩატარებული ოპერატიულ-სამძებრო და საგამოძიებო
მოქმედებების შედეგად, დიდი ოდენობით სახელმწიფო
ქონების
თაღლითურად დაუფლების, სამსახურებრივი
გულგრილობისა და ყალბი დოკუმენტის დამზადების
ფაქტებზე პასუხისგებაში მიეცა 4 პირი.
გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ერთ ერთი სამშენებლო კომპანიის ხელმძღვანელმა, ქვემო
ქართლის რეგიონში განახორციელა საცხოვრებელი
კორპუსების სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
რა დროსაც, უკანონო მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით, სამუშაოების შესრულებასთან
დაკავშირებულ დოკუმენტაციაში ხელოვნურად გაზარდა შესრულებული სამუშაოების მოცულობები და
მახასიათებლები, რითაც მართლსაწინააღმდეგოდ დაეუფლა 59 000 ლარს. აღნიშნული სამუშაოების
შესრულებაზე ზედამხედველობა ევალებოდა დამკვეთი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელს, რომელმაც
თავის მხრივ არაჯეროვნად შეასრულა დაკისრებული მოვალეობები და შესაბამისი შემოწმების გარეშე,
ხელმოწერით დაადასტურა შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტები.
გამოძიებით ასევე დადგინდა, რომ შესრულებულ სამუშაოებთან დაკავშირებით ერთ-ერთი კერძო
საექსპერტო დაწესებულების ექსპერტებმა გასცეს ყალბი დასკვნები, თითქოსდა დოკუმენტებში
დაფიქსირებული სამუშაოები შეესაბამებოდა ობიექტებზე ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოებს.

თაღლითობა (სსკ 180-ე მუხლი)
ცხენისა და ვირის ხორცის მოტყუებით გასაღება

საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა
წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ, სხვისი
ქონების მოტყუებით დაუფლების ფაქტზე
ორი პირი ამხილეს. გამოძიებით დადგინდა,
რომ ბრალდებულები, სხვადასხვა რეგიონში,
დაბალ ფასში იძენდნენ ცხენისა და ვირის
ტან-ხორცს, რომლის ტრანსპორტირებაც
ხდებოდა ქ. თბილისში მდებარე ერთ-ერთ
ობიექტზე კუსტარული წესით მოწყობილ
სასაკლაოში, სადაც ყოველგვარი რეგისტრაციისა და სანიტარული ნორმების დაცვის
გარეშე, ახდენდნენ ცხენისა და ვირის
ხორცის დარბილება-დამუშავებას, შემდგომ
კი ასაღებდნენ ბაზრობებსა და სხვადასხვა კვების ობიექტებზე საქონლის ხორცის სახით. საგამოძიებო
მოქმედებების შედეგად, რამდენიმე ობიექტზე ამოღებულ იქნა დიდი ოდენობით ხორცი, რომელიც
ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად, შეიცავდა ცხენის და ვირის დნმ-ს. სასაკლაოში ასევე აღმოჩენილ იქნა
ცხენისა და ვირის სხეულის ნაწილები.
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2019 წლის სტატისტიკა
2019 წელს, საგამოძიებო სამსახურმა ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების დამაბრკოლებელი
ფაქტორების გამოსავლენად მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა, რის შედეგადაც უწყებამ შეძლო
სახელმწიფო ბიუჯეტის დაცვა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფინანსური დანაკარგებისგან.
2019 წელს საგამოძიებო სამსახურის მიერ გამოვლინდა სამართალდარღვევის 1369 ფაქტი, ხოლო
პასუხისგებაში მიეცა 1126 პირი.
საგამოძიებო სამსახურმა 2019 წელს გამოავლინა სამართალდარღვევის 1369 ფაქტი, ხოლო 2018 წელს 1273.
გამოვლენილ სამართალდარღვევათა სხვაობაა 3,63%

•

საგამოძიებო
გამოავლინა სამართალდარღვევის 1369 ფაქტი,
სისხლისსამსახურმა
სამართლის საქმეები2019
ს რაოდენწელს
ობა
ხოლო 2018 წელს 1273. გამოვლენილ სამართალდარღვევათა სხვაობაა 3,63%
სისხლის სამართლის საქმეების რაოდენობა

1,193

1,273

1,369

2 0 1 7 წე ლ ი

2 0 1 8 წე ლ ი

2 0 1 9 წე ლ ი
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ი ს ხ ლ ი ს ს ა მ ა რ თ ლ ე ბ რ ი ვი დ ე ვნ ა 1 1 2 6 პ ი რ ი ს , ხ ო ლ ო 2 0 1 8 წ ე ლ ს 8 2 6 პ ი რ ი ს მ ი მ ა რ თ დ ა ი წ ყ ო . ს ხ ვა ო ბ ა მ შ ე ა დ გ ი ნ ა
15. 3 7 %
კვე თ ი ს ღ ო ნ ი ს ძ ი ე ბ ა გ ა მ ო ყ ე ნ ე ბ ულ ი ქ ნ ა 5 9 2 პ ი რ ი ს , ხ ო ლ ო 2 0 1 8 წ ე ლ ს 4 1 0 პ ი რ ი ს მ ი მ ა რ თ . ს ხ ვა ო ბ ა მ წ ი ნ ა წ ე ლ თ ა ნ
შ ედ არ ებ ი თ 18 . 16% შ ეად გ ი ნ ა

•

2019 წელს სისხლისსამართლებრივი დევნა
1126 პირის, ხოლო 2018 წელს 826 პირის
მიმართ დაიწყო. სხვაობამ
15.37%
შეადგინა.
2017 წელი
2018 წელი
2019 წელი
ჯამ ი:

•

•

2019
წელს
აღკვეთის
ღონისძიება
878
826
1,126
2,830
გამოყენებულ იქნა 592 პირის, ხოლო 2018
დ ე ნ ო ბ ა , რო მ ე ლ თა მ ი მ ა რთ გ ა მ ო ყე ნ ე ბ ულ ი ი ქ ნ ა ა ღ კ ვ ე თი ს ღ ო ნ ი ს ძ ი ე ბ ა
599
410
592
1,601
წელს 410 პირის მიმართ. სხვაობამ წინა
წელთან შედარებით 18.16% შეადგინა.

დ ე ნ ო ბ ა , რო მ ლ ე ბ ზ ე ც დ ა ი წ ყო ს ი ს ხ ლ ი ს ს ა მ ა რთლ ე ბ რი ვ ი დ ე ვ ნ ა

2019 წელს სისხლისსამართლებრივი დევნა 1126 პირის, ხოლო 2018 წელს 826 პირის მიმართ დაიწყო.
სხვაობამ შეადგინა 15.37%
2019 წელს აღკვეთის ღონისძიება გამოყენებულ იქნა 592 პირის, ხოლო 2018 წელს 410 პირის მიმართ.
სხვაობამ წინა წელთან შედარებით 18.16% შეადგინა

პირთა რაოდენობა, რომლებზეც დაიწყო
სისხლისსამართლებრივი დევნა

2019 წელს გამოძიება შეწყდა სისხლის
სამართლის 162 საქმეზე; ხოლო
სისხლისსამართლებრივი დევნა შეწყდა
10 პირის მიმართ.

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

2019 წელს გამოძიება შეწყდა სისხლის სამართლის 162 საქმეზე; ხოლო სისხლისსამართლებრივი დევნა შეწყდა
10 პირის მიმართ.

პირთა რაოდენობა, რომლებზეც შეწყდა
სისხლისსამართლებრივი დევნა

საქმეთა რაოდენობა, რომელზედაც შეწყდა გამოძიება

პირთა რაოდენობა, რომელთა მიმართ გამოყენებული
იქნა აღკვეთის ღონისძიება

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

პირთა რაოდენობა, რომლებზეც დ აიწყო სისხლისსამართლებრივი დ ევნა

პირთა რაოდენობა, რომელთა მიმართ გამოყენებული იქნა აღკვეთის ღონისძიება

878

826

599

2 0 1 7 წე ლ ი

•

1,126

314

592

410

272
15

2 0 1 8 წე ლ ი

2 0 1 7 წე ლ ი

2 0 1 9 წე ლ ი

2019 წელს აღკვეთის ღონისძიების სახით
გამოყენებული იყო: პატიმრობა 200,
გირაო 391, შეთანხმება გაუსვლელობისა
და სათანადო ქცევის შესახებ ერთი პირის
მიმართ.

162
2

16

10

2 0 1 8 წე ლ ი

2 0 1 9 წე ლ ი

•

2019 წელს სასამართლოში წარიმართა
სისხლის სამართლის 756 საქმე, ხოლო
2018 წელს სასამართლოში წარმართულ
საქმეთა რაოდენობამ შეადგინა 618,
შესაბამისად, სასამართლოში წარმართულ
სისხლის სამართლის საქმეთა სხვაობა
2019 წელს სასამართლოში წარიმართა სისხლის სამართლის 756 საქმე.
2018 წელს სასამართლოში წარმართულ საქმეთა რაოდენობამ შეადგინა 618, შესაბამისად, სასამართლოში
10,04%.
წარმართუწარმოადგენს
ლ სისხლის სამართლის საქმეთ
ა სხვაობა წარმოადგენს 10,04%.

2 019 წელ ს ს ა ს ა მ ა რ თლ ო შ ი წა რ ი მ ა რ თა ს ი ს ხლ ი ს ს ა მ ა რ თლ ი ს 7 5 6 ს ა ქ მ ე .

9 წ ე ლ ს ა ღ კ ვ ე თ ი ს ღ ო ნ ი ს ძ ი ე ბ ი ს ს ა ხ ი თ გ ა მ ო ყ ე ნ ე ბ უ ლ ი ი ყ ო : პ ა ტ ი მ რ ო ბ ა 2 0 0 , გ ი რ ა ო 3 9 1 , ხ ე ლ წ ე რ ი ლ ი გ ა უ ს ვ2
ლ0ე1ლ
სას დსაასამართლოში წარმართულ საქმეთა რაოდენობამ შეადგინა 618, შესაბამისად , სასამართლოში წარმართულ
8 ოწბეილ
სა თ ა ნა დო ქ ც ე ვ ის შე სა ხ ე ბ 1
ს ი ს ხ ლ ი ს ს ა მ ა რ თ ლ ი ს ს ა ქ მ ე თ ა ს ხ ვა ო ბ ა წ ა რ მ ო ა დ გ ე ნ ს 1 0 , 0 4 % .
2 0 1 8 წ ე ლ ს - პა ტ ი მ რ ობა 6 3 , გ ი რ ა ო 3 4 5 , პი რ ა დ ი თ ა ვ დ ე ბობა 2 პი რ ი ს მ ი მ ა რ თ
2 0 1 7 წ ე ლ ს - პა ტ ი მ რ ობა 1 5 0 , პა ტ ი მ რ ობა 4 4 8 , პი რ ა დ ი თ ა ვ დ ე ბობა 1 პი რ ი ს მ ი მ ა რ თ

2017 წელი

აპატიმრება

ირაო

ირადი თავდებობა

•

#

2018 წელი

2019 წელი

150

63

20010

448

345

391

1

2

სასამართ413
ლ ო შ ი წ ა რმ ა რთულ ს ა ქ მ ე თა რა ო დ ე ნ ო ბ ა
1,184

2018 წელს - პატიმრობა 63, გირაო 345,
პირადი თავდებობა ორი პირის მიმართ.

ელწერილი გაუსვლელობის და სათანადო ქცევის შესახებ

•

ჯა მ ი :

1

3
1

2019 წელს აღკვეთის ღონისძიების სახით გამოყენებული იყო: პატიმრობა 200,
გირაო 391, ხელწერილი გაუსვლელობისა და სათანადო ქცევის შესახებ 1 ;
2018 წელს - პატიმრობა 63, გირაო 345, პირადი თავდებობა 2 პირის მიმართ
2017 წელს - პატიმრობა 150, პატიმრობა 448, პირადი თავდებობა 1 პირის მიმართ

2017 წელს - პატიმრობა 150, გირაო 448,
პირადი თავდებობა ერთი პირის მიმართ.
დაპატიმრება
გ ირაო

დაპატიმრება

გირაო

448

345

2 0 1 7 წელ ი

30

2019 წელი

ჯამ ი:

579

618

756

1,953

სასამართლოში წარმართულ საქმეთა რაოდენობა

სასამართლოში წარმართულ საქმეთა რაოდენობა

ხელწერილი გაუსვლელობის და სათანადო ქცევის შესახებ

1

2018 წელი

პირადი თავდებობა
პირადი თავდებობა

შეთანხმება გაუსვლელობის და სათანადო ქცევის შესახებ

150

2017 წელი

63

2
2 0 1 8 წე ლ ი
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579

618

756
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1
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#

1
3

4
5
6

7

პატიმრობა

შეთანხმება გაუსვლელობისა და სათანადო ქცევის შესახებ

8
9

10

2019 წელს გამოვლენილი დანაშაულის სტატისტიკა საქართველოს
სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლების მიხედვით:

•

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლი (თაღლითობა)
2019 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის 68 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დევნა 76 პირის მიმართ დაიწყო.

•

2018 წელს აღნიშნული კატეგორიის დანაშაულის 55 ფაქტი გამოვლინდა, ხოლო
სისხლისსამართლებრივი დევნა
დაიწყო.
გამოძ83
იებიპირის
ს დაწყებმიმართ
ა

•

2017 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის 93 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დევნა 114 პირის მიმართ დაიწყო.

სისხლისსამართლებრივი დევნა

გამოძიების დაწყება
სისსხლისსამართლებრივი დევნა

93

114

2 0 1 7 წე ლ ი

55

83

2 0 1 8 წე ლ ი
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76
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საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსის 182-ე მუხლი (მითვისება ან
გაფლანგვა)

საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსის 185-ე მუხლი (ქონებრივი
დაზიანება მოტყუებით)

•

2019 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
168 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დევნა 107 პირის მიმართ დაიწყო.

•

2019 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
7 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დევნა 53 პირის მიმართ დაიწყო.

•

2018 წელს აღნიშნული კატეგორიის
დანაშაულის 214 ფაქტი გამოვლინდა, ხოლო
სისხლისსსამართლებრივი დევნა 76 პირის
მიმართ დაიწყო.

•

2018 წელს აღნიშნული კატეგორიის
დანაშაულის ორი ფაქტი გამოვლინდა,
ხოლო სისხლისსსამართლებრივი დევნა
ერთი პირის მიმართ დაიწყო.

•

2017 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
181 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დევნა 90 პირის მიმართ დაიწყო.

•

2017 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
5 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დევნა 4 პირის მიმართ დაიწყო.

გამოძიების დაწყება
სისსხლისსამართლებრივი დევნა

181

•

•

•

214
90

76

2 0 1 7 წე ლ ი

2 0 1 8 წე ლ ი

გამოძიების დაწყება
სისსხლისსამართლებრივი დევნა

168

2018 წელს აღნიშნული კატეგორიის
დანაშაულისერთი ფაქტი გამოვლინდა,
ხოლო სისხლისსსამართლებრივი დევნა
ერთი პირის მიმართ დაიწყო.
2017 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
2 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დევნა ორი პირის მიმართ დაიწყო.
გამოძიების დაწყება
სისსხლისსამართლებრივი დევნა

2

2 0 1 7 წე ლ ი
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•

2

1
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7
2 0 1 9 წე ლ ი

საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსის 192-ე მუხლი (უკანონო
სამეწარმეო საქმიანობა)
2019 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
115 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დევნა 127 პირის მიმართ დაიწყო.

•

2018 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
82 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დევნა 68 პირის მიმართ დაიწყო.

•

2017 წელს აღნიშნული კატეგორიის
დანაშაულის 67 ფაქტი გამოვლინდა, ხოლო
სისხლისსამართლებრივი დევნა 99 პირის
მიმართ დაიწყო.

გამოძიების დაწყება
სისსხლისსამართლებრივი დევნა

3
1

5

2 0 1 9 წე ლ ი

საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსის 186-ე მუხლი (წინასწარი
შეცნობით დანაშაულებრივი გზით
მოპოვებული ნივთის შეძენა ან გასაღება)
2019 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
3 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დევნა ერთი პირის მიმართ დაიწყო.

2

53
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•

საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსის 1921-ე მუხლი (უკანონო
საგანმანათლებლო საქმიანობა)
2019 წელს გამოძიება დაიწყო
სისხლის სამართლის 2 საქმეზე, ხოლო
სისხლისსამართლებრივი დევნა არ
დაწყებულა.

•

საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსის 194-ე მუხლი (უკანონო
შემოსავლის ლეგალიზაცია (ფულის
გათეთრება))
2019 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
3 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დევნა 19 პირის მიმართ დაიწყო.

•

2018 წელს გამოძიება დაიწყო
სისხლის სამართლის 3 საქმეზე, ხოლო
სისხლისსამართლებრივი დევნა არ
დაწყებულა.

•

2018 წელს გამოძიება დაიწყო
სისხლის სამართლის 7 საქმეზე, ხოლო
სისხლისსამართლებრივი დევნა არ
დაწყებულა.

•

2017 წელს აღნიშნული კატეგორიის
დანაშაულის ერთი ფაქტი გამოვლინდა,
ხოლო სისხლისსამართლებრივი დევნა არ
დაწყებულა.

•

2017 წელს აღნიშნული კატეგორიის
დანაშაულის 7 ფაქტი გამოვლინდა, ხოლო
სისხლისსამართლებრივი დევნა 8 პირის
მიმართ დაიწყო.

გამოძიების დაწყება
სისსხლისსამართლებრივი დევნა

3

•

•

•

19

2

1
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გამოძიების დაწყება
სისსხლისსამართლებრივი დევნა
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7

2018 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
4 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დევნა 11 პირის მიმართ დაიწყო.
2017 წელს აღნიშნული კატეგორიის
დანაშაულის 12 ფაქტი გამოვლინდა, ხოლო
სისხლისსამართლებრივი დევნა 8 პირის
მიმართ დაიწყო.
გამოძიების დაწყება
სისსხლისსამართლებრივი დევნა

12

8
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•

7

3
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საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსის 196-ე მუხლი (სასაქონლო
(მომსახურების) ნიშნის ან სხვა
კომერციული აღნიშვნის
მართლსაწინააღმდეგო გამოყენება)
2019 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
12 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დევნა 9 პირის მიმართ დაიწყო.

•

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.
გამოძიების დაწყება
სისსხლისსამართლებრივი დევნა

11

4
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საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსის 1951-ე მუხლი (სახელმწიფო
შესყიდვებში მონაწილეობის წესის
დარღვევა)
2019 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
4 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დევნა ერთი პირის მიმართ დაიწყო.

8

4
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1

7
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საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსის 197-ე მუხლი (ფალსიფიკაცია)
•

2019 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
20 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დევნა 20 პირის მიმართ დაიწყო.

•

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.

•

საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსის 198-ე მუხლი (ადამიანის
სიცოცხლისთვის ან ჯანმრთელობისათვის
საშიში პროდუქციის დამზადება, შემოტანა
ან რეალიზაცია)
2019 წელს გამოძიება დაიწყო
სისხლის სამართლის 2 საქმეზე, ხოლო
სისხლისსამართლებრივი დევნა არ
დაწყებულა.

•

2018 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
3 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დევნა 2 პირის მიმართ დაიწყო.

•

2017 წელს აღნიშნული კატეგორიის
დანაშაულის 4 ფაქტი გამოვლინდა,
ხოლო სისხლისსამართლებრივი დევნა
ერთი პირის მიმართ დაიწყო.

გამოძიების დაწყება
სისსხლისსამართლებრივი დევნა

გამოძიების დაწყება
სისსხლისსამართლებრივი დევნა
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11
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21
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2018 წელი
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1
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2
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2
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საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსის მე-200 მუხლი ( მარკირებას
დაქვემდებარებული აქციზური საქონლის
აქციზური მარკის გარეშე გამოშვება, შენახვა,
რეალიზაცია ან გადაზიდვა)

•

•

2019 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
256 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დევნა 231 პირის მიმართ დაიწყო.

2019 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
5 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დევნა 5 პირის მიმართ დაიწყო.

•

•

2018 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
110 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დევნა 92 პირის მიმართ დაიწყო.

2018 წელს გამოძიება სისხლის
სამართლის ერთ საქმეზე, ხოლო
სისხლისსამართლებრივი დევნა ერთი პირის
მიმართ დაიწყო.

•

2017 წელს აღნიშნული კატეგორიის
დანაშაულის 102 ფაქტი გამოვლინდა, ხოლო
სისხლისსამართლებრივი დევნა 93 პირის
მიმართ დაიწყო.

•

2017 წელს აღნიშნული კატეგორიის
დანაშაულის 8 ფაქტი გამოვლინდა, ხოლო
სისხლისსამართლებრივი დევნა 12 პირის
მიმართ დაიწყო.

გამოძიების დაწყება
სისსხლისსამართლებრივი დევნა

93

2 0 1 7 წელ ი

110

231

92

2 0 1 8 წელ ი

წლიური ანგარიში 2019

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

გამოძიების დაწყება
სისსხლისსამართლებრივი დევნა
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საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური

•

•

•

საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსის 2051-ე მუხლი (ქონების გადამალვა
მოჩვენებითი ან/და თვალთმაქცური
გარიგებით)

საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსის 208-ე მუხლი (კრედიტის
უკანონოდ მიღება)
•

2019 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
18 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დევნა 9 პირის მიმართ დაიწყო.

2019 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
54 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დევნა 43 პირის მიმართ დაიწყო.

•

2018 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
27 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დევნა 33 პირის მიმართ დაიწყო.

2018 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
77 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დევნა 40 პირის მიმართ დაიწყო.

•

2017 წელს აღნიშნული კატეგორიის
დანაშაულის 30 ფაქტი გამოვლინდა, ხოლო
სისხლისსამართლებრივი დევნა 38 პირის
მიმართ დაიწყო.

2017 წელს აღნიშნული კატეგორიის
დანაშაულის 44 ფაქტი გამოვლინდა, ხოლო
სისხლისსამართლებრივი დევნა 40 პირის
მიმართ დაიწყო.

გამოძიების დაწყება
სისსხლისსამართლებრივი დევნა

გამოძიების დაწყება
სისსხლისსამართლებრივი დევნა

44

40

2 0 1 7 წე ლ ი

•

•

•

27

33

2018 წელი

18

30

9

2 0 1 9 წე ლ ი

38

2 0 1 7 წე ლ ი

77

40

2 0 1 8 წე ლ ი

54

43

2 0 1 9 წე ლ ი

საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსის 210-ე მუხლი (ყალბი საკრედიტო
ან საანგარიშსწორებო ბარათის დამზადება,
გასაღება ან გამოყენება)

•

2019 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
223 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დევნა 222 პირის მიმართ დაიწყო.

2019 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
44 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დევნა 23 პირის მიმართ დაიწყო.

•

2018 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
202 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დევნა 143 პირის მიმართ დაიწყო.

2018 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
86 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დევნა 16 პირის მიმართ დაიწყო.

•

2017 წელს აღნიშნული კატეგორიის
დანაშაულის 55 ფაქტი გამოვლინდა, ხოლო
სისხლისსამართლებრივი დევნა 24 პირის
მიმართ დაიწყო.

2017 წელს აღნიშნული კატეგორიის
დანაშაულის 240 ფაქტი გამოვლინდა, ხოლო
სისხლისსამართლებრივი დევნა 178 პირის
მიმართ დაიწყო.
გამოძიების დაწყება
სისსხლისსამართლებრივი დევნა

240

178

2 0 1 7 წე ლ ი

202

143

2 0 1 8 წე ლ ი

საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსის 212-ე მუხლი (ყალბი ფულის ან
ფასიანი ქაღალდის დამზადება, ან გასაღება)

გამოძიების დაწყება
სისსხლისსამართლებრივი დევნა

223 222
55
2 0 1 9 წე ლ ი

86
24

2 0 1 7 წე ლ ი
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44

23
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•

•

•

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის
214-ე მუხლი ( საქართველოს საბაჟო
საზღვარზე საქონლის გადაადგილებასთან
დაკავშირებული წესის დარღვევა)

•

2019 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
98 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დევნა 102 პირის მიმართ დაიწყო.

•

2018 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
111 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დევნა 98 პირის მიმართ დაიწყო.

2018 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
114 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დევნა 22 პირის მიმართ დაიწყო.

•

2017 წელს აღნიშნული კატეგორიის
დანაშაულის 106 ფაქტი გამოვლინდა, ხოლო
სისხლისსამართლებრივი დევნა 22 პირის
მიმართ დაიწყო.

2017 წელს აღნიშნული კატეგორიის
დანაშაულის 79 ფაქტი გამოვლინდა, ხოლო
სისხლისსამართლებრივი დევნა 70 პირის
მიმართ დაიწყო.
გამოძიების დაწყება
სისსხლისსამართლებრივი დევნა

79

70

2 0 1 7 წე ლ ი

•

•

•

111

98

2 0 1 8 წელ ი

გამოძიების დაწყება
სისსხლისსამართლებრივი დევნა

98

22
2 0 1 7 წე ლ ი

2 0 1 9 წელ ი

129

114

106

102

22
2 0 1 8 წე ლ ი

16
2 0 1 9 წე ლ ი

საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსის 220-ე მუხლი (უფლებამოსილების
ბოროტად გამოყენება)

•

2019 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
9 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დევნა 6 პირის მიმართ დაიწყო.

2019 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
4 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დევნა 11 პირის მიმართ დაიწყო.

•

2018 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
13 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დევნა 8 პირის მიმართ დაიწყო.

2018 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
2 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დევნა 6 პირის მიმართ დაიწყო.

•

2017 წელს აღნიშნული კატეგორიის
დანაშაულის 3 ფაქტი გამოვლინდა, ხოლო
სისხლისსამართლებრივი დევნა 5 პირის
მიმართ დაიწყო.

2017 წელს აღნიშნული კატეგორიის
დანაშაულის 7 ფაქტი გამოვლინდა,
ხოლო სისხლისსამართლებრივი დევნა არ
დაწყებულა.
გამოძიების დაწყება
სისსხლისსამართლებრივი დევნა

7

2 0 1 7 წე ლ ი
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საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსის 218-ე მუხლი (გადასახადისთვის
თავის არიდება)
2019 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
129 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დევნა 16 პირის მიმართ დაიწყო.

13

8

2 0 1 8 წე ლ ი
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საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდეექსის 2201-ე მუხლი (გულგრილობა)

გამოძიების დაწყება
სისსხლისსამართლებრივი დევნა

9

6
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საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსის 221-ე მუხლი (კომერციული
მოსყიდვა)

საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსის 332-ე მუხლი(სამსახურებრივი
უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება)

•

2019 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
33 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დევნა 28 პირის მიმართ დაიწყო.

•

2019 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
3 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დევნა 7 პირის მიმართ დაიწყო.

•

2018 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
26 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დევნა 17 პირის მიმართ დაიწყო.

•

2018 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
6 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დევნა 2 პირის მიმართ დაიწყო.

•

2017 წელს აღნიშნული კატეგორიის
დანაშაულის 7 ფაქტი გამოვლინდა, ხოლო
სისხლისსამართლებრივი დევნა 6 პირის
მიმართ დაიწყო.

•

2017 წელს აღნიშნული კატეგორიის
დანაშაულის 9 ფაქტი გამოვლინდა, ხოლო
სისხლისსამართლებრივი დევნა 19 პირის
მიმართ დაიწყო.

გამოძიების დაწყება
სისსხლისსამართლებრივი დევნა
26

7

6

2 0 1 7 წე ლ ი

გამოძიების დაწყება
სისსხლისსამართლებრივი დევნა
33

17

2 0 1 8 წე ლ ი

28

9
2 0 1 9 წე ლ ი

2 0 1 7 წე ლ ი

საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსის 338-ე მუხლი (ქრთამის აღება)
•

2019 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
26 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დევნა 14 პირის მიმართ დაიწყო.

•

2018 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
18 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დევნა 8 პირის მიმართ დაიწყო.

•

2017 წელს აღნიშნული კატეგორიის
დანაშაულის 19 ფაქტი გამოვლინდა, ხოლო
სისხლისსამართლებრივი დევნა 10 პირის
მიმართ დაიწყო.

გამოძიების დაწყება
სისსხლისსამართლებრივი დევნა

19

10

2 0 1 7 წე ლ ი

18

8

2 0 1 8 წე ლ ი

19
6

2

2 0 1 8 წე ლ ი

7

3

2 0 1 9 წე ლ ი

საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსის 339-ე მუხლი (ქრთამის მიცემა)
•

2019 წელს გამოძიება სისხლის
სამართლის ერთ საქმეზე, ხოლო
სისხლისსამართლებრივი დევნა 4 პირის
მიმართ დაიწყო.

•

2018 წელს აღნიშნული კატეგორიის
დანაშაულის ფაქტი საგამოძიებო სამსახურის
მიერ არ გამოვლენილა.

•

2017 წელს აღნიშნული კატეგორიის
დანაშაულის ფაქტი საგამოძიებო სამსახურის
მიერ არ გამოვლენილა.

გამოძიების დაწყება
სისსხლისსამართლებრივი დევნა

26

4

14

2 0 1 9 წე ლ ი

1
2 0 1 7 წე ლ ი

W W W. I S .G E

2 0 1 8 წე ლ ი

2 0 1 9 წე ლ ი

წლიური ანგარიში 2019

37

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური

საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსის 342-ე მუხლი (სამსახურებრივი
გულგრილობა)
•

•

•

2019 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
3 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დევნა 7 პირის მიმართ დაიწყო.
2018 წელს გამოძიება სისხლის
სამართლის ერთ საქმეზე, ხოლო
სისხლისსამართლებრივი დევნა 9 პირის
მიმართ დაიწყო.
2017 წელს აღნიშნული კატეგორიის
დანაშაულის 8 ფაქტი გამოვლინდა, ხოლო
სისხლისსამართლებრივი დევნა 17 პირის
გამოძიების დაწყება
სისსხლისსამართლებრივი დევნა

8

17

2 0 1 7 წე ლ ი
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საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსის 362-ე მუხლი (ყალბი
დოკუმენტების, ბეჭდის, შტამპის ან ბლანკის
დამზადება, გასაღება ან გამოყენება)
•

2019 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
44 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დევნა 155 პირის მიმართ დაიწყო.

•

2018 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის
45 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი
დევნა 107 პირის მიმართ დაიწყო.

•

2017 წელს აღნიშნული კატეგორიის
დანაშაულის 34 ფაქტი გამოვლინდა, ხოლო
სისხლისსამართლებრივი დევნა 72 პირის
მიმართ დაიწყო.
გამოძიების დაწყება
სისსხლისსამართლებრივი დევნა

9

2 0 1 8 წე ლ ი
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უწყებათაშორისი თანამშრომლობა
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური, ეკონომიკური და სხვადასხვა
კატეგორიის დანაშაულის წინააღმდეგ ერთიანი პოლიტიკის შემუშავების მიზნით სხვადასხვა
ფორმატში ინტენსიურად თანამშრომლობს სახელმწიფო უწყებებთან.
სამსახური ჩართულია ქვემოთ ჩამოთვლილი საბჭოებისა და კომისიების მუშაობაში:

40

•

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 1-ლი,
მე-2, მე-4, მე-5 და მე-9 პუნქტებით გათვალისწინებული სარგებლობის ლიცენზიების გაცემის
საკითხების განმხილველი უწყებათაშორისი კომისია
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საერთაშორისო თანამშრომლობა

საანგარიშო პერიოდში სამსახურის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს კვლავ
სხვადასხვა ქვეყნის კოლეგა უწყებასა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მჭიდრო
და ეფექტიანი თანამშრომლობა წარმოადგენდა. უწყებამ შეძლო საერთაშორისო
გამოცდილების სხვადასხვა მიმართულებით გაზიარება და იმ გამოწვევების დაძლევა,
რომლებიც საფინანსო-ეკონომიკური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში
დანაშაულის ხერხების დახვეწასთან ერთად ჩნდება. საერთაშორისო თანამშრომლობის
გაღრმავების, საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებისა და ახალი კონტაქტების მოძიების
მხრივ, 2019 წლის წარმატებულ მოვლენათაგან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია
რამდენიმე ქვეყნის მოწინავე კოლეგა უწყებასთან თანამშრომლობის სამართლებრივ
ჩარჩოებში მოქცევა.
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საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ურთიერთთანამშრომლობის
მემორანდუმი გააფორმა ისეთ სახელოვან კოლეგა უწყებასთან, როგორიცაა იტალიის რესპუბლიკის
ფინანსური გვარდია

მემორანდუმს, რომელიც ეკონომიკური და ფინანსური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში
ორმხრივ თანამშრომლობას ითვალისწინებს, წინ არაერთი სამუშაო შეხვედრა და ვიზიტი უძღოდა,
რომელთა ფარგლებში კოლეგა უწყებებს შორის თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაღრმავდება საფინანსოეკონომიკურ სფეროში ჩადენილ დანაშაულთან ბრძოლის, ინფორმაციის გაცვლისა და თანამშრომელთა
კვალიფიკაციის ამაღლების მიმართულებით.
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ურთიერთთანამშრომლობის
მემორანდუმი გააფორმა ლიეტუვას
რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფინანსური
დანაშაულის საგამოძიებო სამსახურთან

მემორანდუმი ითვალისწინებს მხარეებს შორის ეკონომიკურ სფეროში ჩადენილი დანაშაულის
გამოვლენის, აღკვეთისა და გამოძიების მიზნით თანამშრომლობის გაძლიერებას. მემორანდუმის
გაფორმებასთან ერთად მხარეები ასევე შეთანხმდნენ თაღლითობის წინააღმდეგ ბრძოლის ევროპულ
ოფისთან (OLAF) თანამშრომლობის გაღრმავებაში დახმარებაზე.
წარმატებული იყო აგრეთვე უწყების დასავლელ პარტნიორებთან თანამშრომლობა. სამსახურის
საქმიანობის პრიორიტეტების განსაზღვრისა და მათი ანალიზის გათვალისწინებით, გაღრმავდა
ურთიერთობები როგორც უკვე არსებულ პარტნიორებთან, ასევე მოხდა ახალი კონტაქტების მოძიება და
სამომავლო თანამშრომლობის მიმართულებების ორმხრივი შეხვედრების ფორმატში განხილვა.
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თანამშრომლობის ახალი ეტაპი დაიწყო საგამოძიებო სამსახურსა და ლატვიის რესპუბლიკის
შემოსავლების სახელმწიფო სამსახურის საგადასახადო და საბაჟო პოლიციის დეპარტამენტს შორის

მხარეებმა
გააძლიერეს
ერთობლივი
მუშაობა საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში
არსებული ორმხრივი თანამშრომლობის,
ანალიტიკური საქმიანობის დახვეწისა
და გაუმჯობესების, ასევე ინფორმაციის
ოპერატიულად გაცვლისა თუ საფინანსოეკონომიკური დანაშაულის წინააღმდეგ
ბრძოლის ერთობლივი გზების მოძიების
მიმართულებით.

პოლონეთის ეროვნული პოლიცია საგამოძიებო სამსახურის წარმატებული საქმიანობით დაინტერესდა

მხარეებს შორის შეხვედრაზე განიხილეს
ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის ეფექტური
თანამშრომლობის გზები და სამომავლო
გეგმები. დაიგეგმა ურთიერთთანამშრომლობის
კონკრეტული მიმართულებები, მათ შორის:
დანაშაულის აღკვეთა-გამოვლენის პროცესში
პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების
მეთოდოლოგია, გადასახადისგან თავის არიდების სქემები, სახელმწიფო შესყიდვების
სფეროში დანაშაულის გამოვლენა, აქციზური საქონლის არალეგალური ბრუნვის აღკვეთა და ოპერატიულსამძებრო საქმიანობაში ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება.

ახალ საფეხურზე გადავიდა თანამშრომლობა საგამოძიებო სამსახურსა და ბელარუსის რესპუბლიკის
სახელმწიფო კონტროლის კომიტეტს შორის
ორმხრივი სამუშაო შეხვედრების შედეგად
კიდევ უფრო გაფართოვდა სამოქმედო არეალი,
რომელიც, კოლეგა უწყებებს შორის გაფორმებული
ურთიერთგაგების მემორანდუმის საფუძველზე
მოიცავდა ორი ქვეყნის სამართალდამცავ უწყებას
შორის გამოცდილების გაზიარებას საფინანსოეკონომიკურ სფეროში ჩადენილი დანაშაულის
აღკვეთა-გამოვლენისა და გამოძიების მიმართულებით.
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გაფართოვდა მრავალწლიანი წარმატებული ურთიერთობა მისი უდიდებულესობის შემოსავლების და
საბაჟო სამსახურთან (HMRC)
უწყება წლებია წარმატებულად თანამშრომლობს მისი
უდიდებულესობის შემოსავლების და საბაჟო სამსახურთან
(HMRC). საანგარიშო პერიოდში ასევე საფუძველი ჩაეყარა
თანამშრომლობას
დიდი
ბრიტანეთის
ცენტრალური
კრიმინალური პოლიციის საერთაშორისო დაზვერვის და
ოპერაციების დეპარტამენტთან, ასევე გაერთიანებული
სამეფოს და ჩრდილოეთ ირლანდიის შემოსავლების და
საბაჟო დეპარტამენტთან.
საანგარიშო პერიოდში სამსახური კვლავ აქტიურად თანამშრომლობდა ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს
პარტნიორთან აშშ-ის საელჩოსთან
მიმდინარე წელს აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის გამოძიების ფედერალური ბიუროს
(FBI) ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის კრიმინალური
გამოძიების დეპარტამენტის, საქართველოში
აშშ-ის საელჩოს გამოძიების ფედერალური
ბიუროსა (FBI) და აშშ-ის საელჩოს სამართლის
დარგში ატაშეს ოფისის წარმომადგენლები
დაინტერესდნენ უწყების წარმატებული საქმიანობითა და პრიორიტეტებით. მხარეებმა განიხილეს ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორებიცაა:
ამერიკის შეერთებულ შტატებში საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომელთა გადამზადება, კვალიფიკაციის
ამაღლება და ამერიკელი კოლეგების გამოცდილების გაზიარება. აქტიურად მიმდინარეობდა ფულის
გათეთრებასთან დაკავშირებული კონკრეტული საკითხების შესახებ ინფორმაციის გაცვლა.
უწყების წარმომადგენლები ასევე აქტიურად მონაწილეობდნენ საერთაშორისო სამართალდაცვითი
აკადემიის (ILEA) და აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანტინარკოტიკული და სამართალდაცვითი
პროგრამების საერთაშორისო ბიუროს (INL) მხარდაჭერით გამართულ სემინარებში.
ტაჯიკეთის დელეგაცია საგამოძიებო სამსახურში
ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის
ორგანიზაციის (OSCE), კორუფციის წინააღმდეგ
ბრძოლის პროგრამის ფარგლებში, საგამოძიებო
სამსახურს ტაჯიკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის აპარატის, საგარეო საქმეთა სამინისტროს,
ანტიკორუფციული სამსახურის, გენერალური
პროკურატურისა და ეუთოს წარმომადგენლები
ეწვივნენ. ვიზიტის მიზანს იმ ინოვაციური და
ეფექტური გზების გაცნობა წარმოადგენდა,
რომელთა მეშვეობით საგამოძიებო სამსახური
წარმატებით ებრძვის საფინანსო-ეკონომიკურ
დანაშაულს.
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სომხეთის დელეგაციის ვიზიტი
სომხეთის
რესპუბლიკის
სახელმწიფო
შემოსავლების
კომიტეტის
დელეგაციის
საქართველოში ვიზიტის დროს დაისახა
სამომავლო
ურთიერთთანამშრომლობის
გეგმები. მხარეებმა ერთმანეთს გააცნეს
წარმატებული
გამოცდილება,
როგორც
საფინანსო-ეკონომიკური და საგადასახადო
დანაშაულის, ასევე ოპერატიულ-სამძებრო
საქმიანობის სფეროში. მხარეებმა ასევე
განსაზღვრეს სამომავლო თანამშრომლობის
პრიორიტეტული მიმართულებები.

პარტნიორობა უკრაინის რესპუბლიკის სახელმწიფო ფისკალურ სამსახურთან

უკრაინის
რესპუბლიკის
სახელმწიფო
ფისკალურ სამსახურთან თანამშრომლობის
ფარგლებში ჩატარებული შეხვედრებისა
და ფორუმების მიზანს წარმოადგენდა
სამომავლო თანამშრომლობის გაღრმავება.
ასევე, დაიგეგმა უკრაინის რესპუბლიკის
სახელმწიფო
ფისკალური
სამსახურის
ეროვნულ უნივერსიტეტსა და საქართველოს
ფინანსთა
სამინისტროს
საგამოძიებო
სამსახურს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება.
საანგარიშო პერიოდში სამსახური კვლავ აქტიურად თანამშრომლობდა საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან და აქტიურ მონაწილეობას იღებდა არაერთ პროექტში, სასწავლო კურსსა თუ სამუშაო
შეხვედრაში

•

სისტემატურად მონაწილეობდა სამართალდამცავთა სწავლების ევროკავშირის სააგენტოს
(CEPOL) ორგანიზებით გამართულ ღონისძიებებში

•

ინფორმაციის გაცვლისა და გამოცდილების გაზიარების კუთხით აქტიურად იყო ჩართული
კამდენის აქტივების მოძიების უწყებათაშორის ქსელში (CARIN)
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ტრენინგები ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში
ხელშეწყობა“

- „ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის

საანგარიშო
პერიოდში
სამსახური
ჩაერთო ევროკავშირის ტექნიკური
დახმარების პროექტში, რომლის მიზანია
ხელი
შეუწყოს
სამართალდამცავ
უწყებებს ორგანიზებული დანაშაულის
წინააღმდეგ ბრძოლაში, გააღრმავოს
საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობა რისკის ანალიზისა და
მასზე დაფუძნებული სამართლებრივი
საქმიანობის საფუძველზე.
პროექტში
ჩართული
საგამოძიებო
სამსახურის თანამშრომლები გაივლიან
გადამზადების
კურსს,
აიმაღლებენ
კვალიფიკაციას და მიიღებენ ევროპულ
გამოცდილებას დანაშაულთან ეფექტიანი
ბრძოლის უზრუნველყოფისთვის, მათ
შორის, კვლევის, ანალიტიკური და სტრატეგიული დაგეგმვის, სამართლებრივი მექანიზმების გაძლიერებისა
და დანაშაულის პრევენციის მიმართულებით.

თანამშრომლობა ევროპის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციასთან
(OECD)
სამსახური წლებია მონაწილეობს
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და
განვითარების ორგანიზაციის (OECD)
მიერ გამართულ ღონისძიებებში.
საანგარიშო
პერიოდში
უწყების
აქტიური ჩართულობით საფუძველი
ჩაეყარა
რეგიონისთვის
ისეთ
მნიშვნელოვან პროექტს, როგორიცაა
“Eurasia
Academy“-ს
საქართველოში დაფუძნება. “Eurasia
Academy“-ს მიზანია ღონისძიებებისა
და ტრენინგების ციკლების ორგანიზება, რომელებშიც მონაწილეობას მიიღებენ აღმოსავლეთ ევროპის,
შუა აზიისა და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები, რაც ხელს შეუწყობს კვალიფიციური კადრების გადამზადებას
და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებას საფინანსო-ეკონომიკური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის
სფეროში.
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კონტეინერების კონტროლის პროგრამა (CCP)

საანგარიშო პერიოდში დადებითად შეფასდა გაეროს ნარკოტიკების და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის
ოფისისა (UNODC) და მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაციის (WCO) ერთობლივი პროექტის – კონტეინერების
კონტროლის პროგრამა (CCP).
პროგრამაში, რომლის მიზანიც საქონლის უკანონო ბრუნვის აღკვეთა, საზღვარზე ნარკოტიკული
ნივთიერებების, სტრატეგიული და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის აღმოჩენა და ინტელექტუალური
საკუთრების უფლების დაცვაა, საგამოძიებო სამსახურის ორი თანამშრომელია ჩართული.
გასული წელი პროგრამის ეფექტიან მუშაობასთან ერთად, მისი წევრების არაერთ სასწავლო კურსში
მონაწილეობითა და სხვადასხვა მიმართულებით მათი კვალიფიკაციის ამაღლებით იყო გამორჩეული.

2019 წელს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური კომპეტენტურ ორგანოდ განისაზღვრა
შემდეგ საერთაშორისო შეთანხმებებში:

საქართველოს მთავრობასა და სლოვენიის რესპუბლიკის მთავრობას
შორის დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ.
საქართველოსა და ჩეხეთის რესპუბლიკას შორის დანაშაულთან ბრძოლაში
თანამშრომლობის შესახებ.

საქართველოს მთავრობასა და სერბეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის
დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ.
საქართველოს მთავრობასა და ტაჯიკეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის
დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ.

საქართველოს მთავრობასა და ფინეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის
დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ.
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პრიორიტეტები

ყოველი უწყების წარმატებულ საქმიანობასა და შედეგს, სხვა მნიშვნელოვან კომპონენტებთან ერთად
განსაზღვრავს სწორი საკადრო პოლიტიკა, პრიორიტეტები, თანამშრომელთა კვალიფიკაცია და
მოქნილი სტრუქტურა. საგამოძიებო სამსახურის მიერ 2019 წელს გადადგმულმა ნაბიჯებმა უწყება
კიდევ უფრო გააძლიერა და განავითარა.
საანგარიშო პერიოდში, სწორად შერჩეულმა პრიორიტეტებმა და აქცენტებმა, საზოგადოების წინაშე,
საგამოძიებო სამსახური წარმოაჩინა, როგორც მომავალზე და განვითარებაზე ორიენტირებული
კომპეტენტური, მაღალი ნდობისა და სტანდარტების მატარებელი სამართალდამცავი უწყება.
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თანამშრომელთა გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება
ჩვენი უწყების უცვლელ პრიორიტეტს წარმოადგენს
თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლებაზე ზრუნვა.
2019 წელს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა
მონაწილეობა მიიღეს როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე
მის
ფარგლებს
გარეთ
გამართულ
საერთაშორისო
ტრენინგებში, სემინარებში, ფორუმებსა და კონფერენციებში.
პრაქტიკული და თეორიული ტრენინგების გავლამ, უწყების
თანამშრომლებს ცოდნის გაღრმავების, წარმატებული
საქმიანობისთვის აუცილებელი უნარების გამომუშავების,
საკუთარი შესაძლებლობების უკეთ წარმოჩენისა და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარების
საშუალება მისცა.
საგამოძიებო სამსახურის მიერ ორგანიზებული, ექვსთვიანი ანაზღაურებადი სტაჟირების ფარგლებში
შერჩეულმა კანდიდატებმა მიიღეს თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა, ასევე გაეცნენ საგამოძიებო
სამსახურის საქმიანობის სპეციფიკას და შეიძინეს საჯარო მოხელისთვის საჭირო გამოცდილება. სტაჟირების პირველი სამი თვე მოიცავდა თეორიულ კურსს ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში, ხოლო მეორე
სამი თვე - პრაქტიკულ ნაწილს საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის თბილისისა და
რეგიონულ ქვედანაყოფებში. პროგრამის დასასრულს, 22-მა სტაჟიორმა დადებითი შეფასება დაიმსახურა
და უწყებაში ვაკანტურ თანამდებობაზე დაინიშნა.
2019 წელს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომელთათვის ადგილობრივი და მოწვეული სპეციალისტების
მიერ ჩატარებული სასწავლო პროგრამები და კურსები მოიცავდა ისეთ თემებს, როგორებიცაა:

•

კორუფციის, ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლისა და
პრევენციის სისტემების გაუმჯობესება საქართველოში

•

საქართველო კონტრაფაქციისა და მეკობრეობის წინააღმდეგ

•

უკანონო ვაჭრობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი და პრაქტიკული საკითხები

•

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში კიბერდანაშაულის საკითხები

•

ანტიკორუფციული ღონისძიებები სახელმწიფო შესყიდვებში

•

ლიდერობა და მართვა

•

იურიდიული პირების სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა (Corporate Criminal
Liability)

•

ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის ხელშეწყობა

•

კრიზისების მართვა და კრიზისულ სიტუაციებში კომუნიკაცია საქართველოს კონტექსტში

•

სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული სისტემა და ეროვნული ვარჯიშების ხელშეწყობის
პროგრამა

•

კიბერუსაფრთხოების საფუძვლები საჯარო სექტორში დასაქმებულთათვის (CYSEC)

•

დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ევროკავშირის სამოქმედო გეგმა
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საგანმანათლებლო და საინფორმაციო შეხვედრების ფარგლებში, უწყებამ ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის სტუდენტური გაერთიანების “E Pluribus Unum” წარმომადგენლებს
უმასპინძლა. სტუმრებმა ინფორმაცია მიიღეს სამსახურის სტრუქტურის, საქმიანობის, საფინანსოეკონომიკური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში არსებული გამოწვევებისა და თანამშრომელთა მიერ ქვეყნის ეკონომიკური სტაბილურობისა და განვითარებისათვის გაწეული სამსახურის
შესახებ.

სპეციალიზებული კურსი
საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში,
უწყებამ
შეიმუშავა
სპეციალური, დიფერენცირებული
სასწავლო პროგრამა, როგორც
სტაჟიორთა, ისე უწყების გამომძიებელთა და ინსპექტორ-გამომძიებელთათვის.
განათლების
თანამედროვე სტანდარტებისა და
მეთოდების
გათვალისწინებით
შექმნილი პროგრამის დანერგვა
დაგეგმილია 2020 წელს, რომლის
ამოქმედება ერთის მხრივ დაეხმარება უწყებას მოიზიდოს საკუთარ რიგებში ახალი, ნიჭიერი და
კვალიფიციური კადრები, ხოლო მეორეს მხრივ საშუალებას მისცემს საგამოძიებო სამსახურის მოქმედ
თანამშრომლებს, აიმაღლონ კვალიფიკაცია.

ონლაინ ბიბლიოთეკა
უკვე ერთი წელია, რაც სატესტო რეჟიმში
ფუნქციონირებს საგამოძიებო სამსახურში
დანერგილი,
შიდა
სამსახურებრივი
სარგებლობისთვის
განკუთვნილი
ელექტრონული ბაზა - ონლაინ ბიბლიოთეკა.
სამსახურებრივი
მოვალეობების
განხორციელების პროცესში, ონლაინ ბიბლიოთეკის რესურსი საჭირო ინფორმაციის
მოძიებისა და ეფექტიანად გამოყენების
უნიკალურ
საშუალებას
იძლევა.
ონლაინ

ბიბლიოთეკა

მოიცავს

როგორც

სამართლებრივ, ისე საცნობარო-შემეცნებით და ანალიტიკურ ინფორმაციას, ამასთანავე ხელს
უწყობს დროისა და ადამიანური რესურსის ეფექტიან გამოყენებას. ეტაპობრივი განახლების
ფარგლებში, ბიბლიოთეკა კიდევ უფრო გაფართოვდა სამსახურის თანამშრომელთა რეკომენდაციების
გათვალისწინებით. ელექტრონული ბიბლიოთეკა განკუთვნილია იმ თანამშრომელთათვის, რომლებიც
საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში ახორციელებენ ოპერატიულ-სამძებრო და საგამოძიებო
მოქმედებებს.
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კომპიუტერული, პროგრამული და ტექნიკური უზრუნველყოფა
მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში ორგანიზაციების,
სახელმწიფო უწყებებისა თუ კერძო კომპანიების
განვითარება წარმოუდგენელია თანამედროვე, ციფრული
ტექნოლოგიების,
სრულყოფილი
საინფორმაციო
ბაზებისა და კომპიუტერული უზრუნველყოფის გარეშე.
დღესდღეობით, უწყებაში 2019 წელს მოდერნიზებული,
კომუნიკაციის ახალი, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი საკაბელო
სისტემა უზრუნველყოფს საიმედო და უსაფრთხო კავშირს
საგამოძიებო სამსახურის ცენტრალურ და რეგიონალურ
ოფისებს შორის და ზრდის მონაცემთა გადაცემის სიჩქარეს.
საანგარიშო წელს შეიცვალა და მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა უახლეს ტექნოლოგიებთან თანმხვედრი
სასერვერო სისტემა, რომელიც დიდი მოცულობით ინფორმაციის შენახვის საშუალებას იძლევა.
სამსახურის თანამშრომლებისთვის მოეწყო და კომპიუტერული ტექნიკით აღიჭურვა სასწავლო სივრცე,
ხოლო ცენტრალური შენობის სარემონტო სამუშაოების მიმდინარეობისას განახლდა შიდა კომპიუტერული
ქსელი.
უწყებაში დაინერგა კომპიუტერული პროგრამა, რამაც მნიშვნელოვნად გააიოლა სამსახურის ბალანსზე
რიცხული ინვენტარის აღრიცხვა.

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა
საანგარიშო პერიოდში, საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომელთა სამუშაო პირობების
გასაუმჯობესებლად, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გასაახლებლად და ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად
მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა, კერძოდ:

•

განხორციელდა სარემონტო სამუშაოები ადმინისტრაციულ შენობაში

•

განახლდა ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ნაგებობები

•

მოწესრიგდა ავტოსადგომი უწყების თანამშრომლებისა და სტუმრებისათვის

•

ჩატარდა გამწვანების სამუშაოები

•

განახლდა კომპიუტერული ტექნიკა

წლიური ანგარიში
საგამოძიებო სამსახურის მიერ გაწეული საქმიანობის
შესახებ 2018 წლის ანგარიშის პრეზენტაციას სხვადასხვა
სახელმწიფო დაწესებულებებისა და სამართალდამცავი
უწყებების პირველი პირები და წარმომადგენლები
დაესწრნენ. გამართულ ღონისძიებაზე, დაკისრებული
მოვალეობების
კეთილსინდისიერი
შესრულებისა
და
წარმატებული საქმიანობისთვის, ვადამდელი სპეციალური
წოდებებითა და მადლობის სიგელებით დაჯილდოვდა საგამოძიებო სამსახურის 138 თანამშრომელი.
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კომუნიკაცია

საზოგადოებასა და მედიასთან ურთიერთობა
2019 წლის პრიორიტეტულ მიმართულებათა შორის შედეგიანი აღმოჩნდა საზოგადოებასთან
ურთიერთობისა და სტრატეგიული კომუნიკაციის ფარგლებში ჩატარებული სამუშაოები. ტელე და
რადიო მედიასაშუალებები თუ საინფორმაციო სააგენტოები ყოველკვირეულ რეჟიმში ავრცელებდნენ უწყების მიერ მიწოდებულ გეგმიურ ბიულეტენებს, აგრეთვე ფოტო, ვიდეო თუ ბეჭდურ
სიახლეებს. 2019 წელს, სამსახურის მიერ გავრცელებული პრესრელიზებისა და ახალი ამბების
საერთო რაოდენობამ 135 შეადგინა.
მედიასაშუალებებთან ინტენსიურმა თანამშრომლობამ კიდევ უფრო გაზარდა უწყების ცნობადობა
და აამაღლა ნდობა სამსახურის საქმიანობის მიმართ.
პარალელურად, სამსახურის ადმინისტრაციის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველომ,
საჯაროობისა და ღიაობის პრინციპების გათვალისწინებით, გაააქტიურა კომუნიკაცია რეგიონულ
მედიასაშუალებებთან.
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მათი ინფორმირებულობის ერთ-ერთ ეფექტურ საკომუნიკაციო არხს წარმოადგენს სოციალური ქსელები. აღნიშნული რესურსის მაქსიმალური
ათვისებისა და გამოყენების შედეგია სამსახურის ყოველკვირეული, სხვადასხვა ფორმატის
სიახლეების მიმართ ვიზიტორთა და გვერდების მიმდევართა სიმრავლე და ინტერესი.
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ქართულ-ინგლისური ვებგვერდი, რომელიც ვიზიტორებს საშუალებას მისცემს მიიღონ ამომწურავი
ინფორმაცია უწყების საქმიანობის, სტრუქტურის, სამართლებრივი საფუძვლების, სიახლეებისა და
საერთაშორისო ურთიერთობების შესახებ.
ამასთანავე, ახალი ვებ-რესურსი ადაპტირებული და ინტეგრირებული იქნება უწყების Youtube გვერდთან,
რაც ასევე ხელს შეუწყობს ვიზიტორებს, ოპერატიულად მიიღონ სამსახურთან დაკავშირებული სხვადასხვა
ინფორმაცია.
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სოციალური და სპორტული აქტივობები
სამსახურის ინიციატივითა და ჩართულობით რეგულარულად ტარდება სხვადასხვა სახის სოციალური
თუ სპორტული აქტივობები. უწყება წლების განმავლობაში აქტიურად თანამშრომლობს „სოლიდარობის
ფონდთან“, რომლის მიზანს 22 წლამდე ონკოლოგიური დაავადების მქონე ბავშვებისა და ახალგაზრდების დახმარება წარმოადგენს.
სამსახურმა საშობაო და საახალწლო სოციალური აქტივობები განახორციელა, რომლის ფარგლებში,
სამსახურის თანამშრომლებმა დახმარება გაუწიეს გორის რაიონის საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე
სოფლებში - გუგუტიანთკარში, ზარდიაანთკარსა და კოშკაში მცხოვრებ მრავალშვილიან ოჯახებს.
სოციალურად დაუცველ და შეჭირვებულ მოქალაქეებს, უწყების სახელით, სხვადასხვა დახმარებებთან
ერთად გადაეცათ პროდუქტი, პირველადი მოხმარების საგნები, ტანისამოსი და საბავშვო ავეჯი.
მოტივაციის ასამაღლებლად და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის მიზნით, სამსახურის
ინიციატივით გაიმართა საგაზაფხულო და საშემოდგომო საფეხბურთო ჩემპიონატები. ტურნირის
გამარჯვებულებს სახელობით თასებთან ერთად გადაეცათ სიგელები.
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•

2019 წლის გიორგი რეხვიაშვილის
სახელობის ტურნირი, საქართველოს
თასი ძალისმიერ სამჭიდში, I ადგილი,
დიპლომი, 75 კგ. წონითი კატეგორია

•

საქართველოს ღია ჩემპიონატი, წოლჭიმი,
დიპლომი, III ადგილი, 74 კგ. წონითი
კატეგორია

•

საგამოძიებო სამსახურის საგაზაფხულო
და საშემოდგომო, საფეხბურთო შიდა
ჩემპიონატები, I ადგილი - სპეციალური
დანიშნულების რაზმი
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საქართველო ფინანსთა სამინისტროს
საგამოძიებო სამსახური
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