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სახელმწიფოს ეკონომიკური განვითარება ქვეყნის ძლიერებისა და წინსვლის საფუძველი და თითოეული მოქალაქის 
კეთილდღეობის, ქვეყნის სტაბილური და თანამიმდევრული განვითარების გარანტიაა. ეკონომიკურად ძლიერ 
სახელმწიფოში თავისუფალი კონკურენტუნარიანი ბიზნესი ქმნის სამუშაო ადგილებს, ავითარებს წარმოებას, იხდის 
გადასახადებს და აფართოებს ქვეყნის ეკონომიკური შესაძლებლობების არეალს. სახელმწიფოს შესაბამისი უწყებების 
პასუხისმგებლობა და ვალდებულება ჯანსაღი ბიზნესგარემოს დაცვა, ხელშემშლელი პროცესების გამოვლენა და 
დანაშაულის აღკვეთაა. საქართველოში ბიზნესის წარმოების გამარტივებისა და ჯანსაღი ბიზნესგარემოს შექმნისათვის 
არაერთი მნიშვნელოვანი რეფორმა და საკანონმდებლო ცვლილება განხორციელდა, დაიხვეწა საგადასახადო სისტემა, 
მოხდა რიგი ეკონომიკური დანაშაულის დეკრიმინალიზაცია, რაც საქართველოს მთავრობის 4-პუნქტიანი რეფორმების 
გეგმის მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო. აღნიშნულმა რეფორმებმა ხელი შეუწყო ქვეყნის ეკონომიკურ წინსვლას. 

საგამოძიებო სამსახურის საქმიანობის მიზანს თითოეული მოქალაქის, კეთილსინდისიერი მეწარმის, ბიზნესსექტორისა 
და სახელმწიფოს ინტერესების დაცვა და ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა წარმოადგენს. ეკონომიკური 
და ფინანსური დანაშაულის გამოვლენით, საგამოძიებო სამსახური საზოგადოებას აწვდის გზავნილს, რომ დანაშაულის 
ჩამდენი ყველა პირი კანონის შესაბამისად დაისჯება.

საგამოძიებო სამსახურის, როგორც სამართალდამცავი უწყების, ავტორიტეტსა და საზოგადოების მხრიდან ნდობის კიდევ 
უფრო მაღალ ხარისხს უზრუნველყოფს მის მიერ სწორად წარმართული პოლიტიკა: უწყების საქმიანობაში დანერგილი 
საერთაშორისო სტანდარტები, თანამშრომელთა კომპეტენცია და საზოგადოებასთან აქტიური კომუნიკაცია. ყოველივე 
ეს სამსახურის საქმიანობის კიდევ უფრო მაღალ ლეგიტიმაციას და ეფექტიანობას განაპირობებს.

საგამოძიებო სამსახურმა დაარსებიდან დღემდე საფინანსო-ეკონომიკურ დანაშაულთან ბრძოლის რთული გზა განვლო. 
დღეს უკვე თამამად შეიძლება ითქვას, რომ მისი საქმიანობა სრულად ეფუძნება კანონიერებისა და სამართლიანობის 

ნებისმიერი თანამედროვე სახელმწიფოსთვის, 
მათ შორის საქართველოსთვის, მთავარ გამოწ
ვევას ჯანსაღი ბიზნესგარემოს ხელშეწყობა 
და შენარჩუნება წარმოადგენს. საფინანსო
ეკონომიკური დანაშაულის სპექტრი ყოველწ
ლიურად ფართოვდება და იცვლება, შესაბამისად, 
იზრდება გამოწვევებიც. საქართ ველოს ფინანსთა 
სამინისტროს საგა მო ძიებო სამსახური არის 
ერთადერთი სამართალ დამცავი უწყება, რომელიც 
ქვეყანაში საფინანსოეკონომიკურ დანაშაულს 
ებრძვის. 

საგამოძიებო სამსახურის უფროსის მიმართვა
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პრინციპებს, არის ეფექტიანი და თანმიმდევრული. უწყებაში მკაფიოდ არის განსაზღვრული საქმიანობის მიმდინარე და 
სამომავლო პრიორიტეტები. 

ეკონომიკურ დანაშაულთან ბრძოლის კომპლექსურობიდან და სპეციფიკიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანია 
საგამოძიებო სამსახურის მუდმივი განვითარება და გაძლიერება. სწორედ ამიტომ, საანგარიშო პერიოდში საგამოძიებო 
სამსახურმა ერთ-ერთ პრიორიტეტად მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება, ოპერატიულ-ტექნიკური და 
ანალიტიკური შესაძლებლობების განვითარება განსაზღვრა. საქართველოში და ზოგადად, რეგიონში ეკონომიკური 
დანაშაულის მზარდი გამოწვევების ფონზე, უწყებამ მუშაობა გაააქტიურა საკადრო პოლიტიკის, თანამშრომელთა 
კვალიფიკაციის ამაღლების, საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და დანაშაულის პრევენციის მიმართულებით. 
გაღრმავდა თანამშრომლობა საერთაშორისო პარტნიორებთან, გააქტიურებულ იქნა შიდაუწყებრივი და უწყებათშორისი 
კოორდინაცია. 

დაბოლოს, წარმოგიდგენთ საგამოძიებო სამსახურის მიერ 2017 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიშს. საანგარიშო 
პერიოდში არაერთი მიმართულებით გვქონდა მნიშვნელოვანი შედეგი, რომლის მიღწევაც წარმოუდგენელი იქნებოდა 
ჩვენი გუნდის, საგამოძიებო სამსახურის თითოეული თანამშრომლის აქტიური მუშაობის გარეშე და ამისთვის მინდა 
მათ მადლობა გადავუხადო. მჯერა, რომ კანონის დაცვით, სამართლიანობისა და პროფესიონალიზმის პრინციპებზე 
დაფუძნებული საქმიანობით საგამოძიებო უწყება კიდევ უფრო გაძლიერდება საფინანსო-ეკონომიკურ დანაშაულთან 
ბრძოლის სფეროში. აქვე აღვნიშნავ, რომ სამსახურის ეფექტიანი საქმიანობის შედეგად, საანგარიშო პერიოდში 
სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ დარიცხულმა თანხამ 124 317 091 ლარი შეადგინა.

საგამოძიებო სამსახურის უფროსი

ლევან გამყრელიძე
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საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში ჩადენილ დანაშა-
ულთან ბრძოლისა და საბიუჯეტო თანხების მართ-
ლზომიერი განკარგვის მაკონტროლებელი სამსა-
ხური 2004 წელს შეიქმნა. 2007 წელს, საქართველოს 
ფინანსთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული 
სამი სამსახური - ფინანსური პოლიცია, საგადასახადო და 
საბაჟო დეპარტამენტები ერთ უწყებად - საქართველოს 
ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურად 
გაერთიანდა. მოგვიანებით კი, 2009 წლის დეკემბერში 
ფინანსთა სამინისტროში განხორციელებული კიდევ 
ერთი სტრუქტურული რეორგანიზაციის შემდეგ შემოსა-
ვლების სამსახურის სპეციალურ გამოკვლევათა და 
ფინანსური ექსპერტიზის, საგამოძიებო და ოპერატიულ-
ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტები და სპეცია-
ლური დანიშნულების რაზმი გაერთიანდა საქვეუწყებო 
დაწესებულების ფარგლებში და საქართველოს ფინანსთა 
სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურად ჩამოყალიბდა. 
2009 წლის 1 დეკემბრიდან ძალაში შევიდა საქართველოს 

კანონი „საგამოძიებო სამსახურის შესახებ“, რომლის 
თანახმადაც შეიქმნა საქართველოს ფინანსთა სამინის-
ტროს სისტემაში შემავალი სახელმწიფო საქვეუ წყებო 
დაწესებულება - საქართველოს ფინანსთა სამინის ტროს 
საგამოძიებო სამსახური. 
საგამოძიებო სამსახურის მთავარ მიზანს ქვეყნის ეკონო-
მიკური განვითარების ხელშეწყობა, ეკონომიკური და 
საგადასახადო დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა, ჯანსაღი 
ბიზნესგარემოს დაცვა და კეთილსინდისიერი მეწარმეების 
საქმიანობის ხელშეწყობა წარმოადგენს. დასახული მიზნის 
მისაღწევად საგამოძიებო სამსახური მაღალ პროფესიულ 
დონეზე, სრული მოცულობით ახორციელებს საგამოძიებო 
მოქმედებებს, სათანადო ექსპერტიზას, დანაშაულის 
პრევენცია-გამოვლენისა და აღკვეთის ღონისძიებებს.
„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო 
სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, 
საგამოძიებო სამსახურის ძირითად ამოცანად და უფლება-
მოსილებად განისაზღვრა:

საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში ჩადენილი დანა შაულის თავიდან აცილება, 

კორუფციულ გარიგე ბათა პრევენცია, გამოვლენა და აღკვეთა;

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით დადგენილი 

ქვემდებარეობის შესაბამისად სრული მოცულობით გამოძიების ჩატარება;

შესაბამისი ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობა დანა შაულის გამოვლენა-

აღკვეთის მიზნით;

ინფორმაციის მოპოვება და გაანალიზება, მისი შემდგომი გამოყენების 

მიზნით;

საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

პრევენცია და გამოვლენა;

საფინანსო-საბიუჯეტო და ფულად საკრედიტო ურთიე რთობების სფეროში 

კანონდარღვევათა ხელშემწყობი მიზეზების გამოვლენა, მათი შესწავლა - 

ანალიზი.

საგამოძიებო სამსახურის უფლებამოსილება 

მიზნები და ამოცანები



10 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური

საგამოძიებო 
სამსახურის საქმიანობის 
სამართლებრივი 
საფუძვლები



11საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური

სამსახურის საგამოძიებო ქვემდებარეობა განსაზღვრულია 
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 7 
ივლისის N34 ბრძანებით. აღნიშნული დოკუმენტით 
ცალსახად არის გამიჯნული, რომელ საგამოძიებო უწყებას 
სისხლის სამართლის რა სახის დანაშაულის გამოძიების 
უფლებამოსილება გააჩნია. ერთ-ერთია საქართველოს 
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურიც, 
რომელსაც სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალის-
წინებულ დაახლოებით 30-მდე სახის დანაშაულზე აქვს 
გამოძიების ჩატარების უფლებამოსილება. მათ შორის 
შეიძლება გამოიყოს ისეთი სახის დანაშაული, როგორიცაა: 
გადასახადისათვის თავის არიდება, უკანონო სამეწარმეო 
საქმიანობა, ფალსიფიკაცია, საბაჟო წესების დარღვევა, 
ყალბი ფულის და საანგარიშსწორებო დოკუმენტების 
დამზადება - გასაღება და ა.შ.

• საქართველოს კონსტიტუცია;

•  საქართველოს კანონი „ფინანსთა სამინისტროს საგამო ძიებო 

სამსახურის შესახებ“;

• საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი;

• საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი;

• საქართველოს საგადასახადო კოდექსი;

•  საქართველოს კანონი „საჯარო დაწესებულებაში ინტე რესთა 

შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

• საქართველოს კანონი „ოპერატიულ-სამძებრო საქმია ნობის შესახებ“;

• საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“;

• საქართველოს კანონი „იარაღის შესახებ“;

• საქართველოს კანონი „პოლიციის შესახებ“;

•  საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებები და 

სამართლებრივი აქტები.

საგამოძიებო სამსახურის საქმიანობა ემყარება კანო-
ნიერების, ჰუმანურობის, სამართლიანობის, საჯაროობის, 
გამჭვირვალობის, პიროვნების პატივისა და ღირსების 
დაცვის პრინციპებს. სამსახური, რომელიც თავის 
საქმიანობას მთელი ქვეყნის მასშტაბით ახო რციელებს, 
ანგარიშვალდებულია საქართველოს მთავ რობისა და 
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის წინაშე. 

საგამოძიებო სამსახურს მასზე დაკისრებული ამოცანების 
განხორ ციელების მიზნით, აქვს კოორდინირებული 
ურთიერთობა საქართველოს სხვადასხვა სახელმწიფო 
უწყებასთან, სამართალდამცავ ორგანოსთან, ადგილო-
ბრივ და საერ თაშორისო ორგანიზაციასთან. 

საგამოძიებო სამსახურის საქმიანობის 

სამართლებრივი საფუძვლები

საგამოძიებო სამსახურის საქმიანობა რეგულირდება შემდეგი სამართლებრივი აქტებით:
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საგამოძიებო სამსახური დაკისრებულ მოვალეობებს საქართველოს მთელ 

ტერიტორიაზე ახორციელებს

• ადმინისტრაცია;

• ეკონომიკური დეპარტამენტი;

• შიდა ინსპექტირების სამმართველო;

• სტატისტიკური აღრიცხვისა და ანალიტიკური 
სამმა რთველო;

• ინფორმაციული ტექნოლოგიებით 
უზრუნველყოფის სამმართველო;

• ოპერატიული აღრიცხვის სამმართველო; 

• საგამოძიებო დეპარტამენტი;

• სპეციალურ გამოკვლევათა და ექსპერტიზის 
დეპარ ტამენტი;

• ოპერატიულ-ტექნიკური უზრუნველყოფის 
დეპარ ტამენტი;

• სპეციალური დანიშნულების რაზმი.

საგამოძიებო სამსახურის სტრუქტურული ერთეულებია:

საგამოძიებო სამსახურის სტრუქტურა

სამსახურის უფროსი

სამსახურის
უფროსის

მოადგილე

ადმინისტრაცია

კანცელარია

ეკონომიკური დეპარტამენტი საგამოძიებო დეპარტამენტი

სამსახურის
უფროსის

მოადგილე

შიდა
ინსპექტირების
სამმართველო

ოპერატიულ-
ტექნიკური

უზრუნველყოფის
დეპარტამენტი

სპეციალური
დანიშნულების

რაზმი
(5 სამმართველო)

 სპეციალურ
გამოკვლევათა და

ექსპერტიზის
დეპარტამენტი

ადამიანური
რესურსების

მართვის
სამმართველო

 მატერიალურ –
ტექნიკური

უზრუნველყოფის
სამმართველო

თბილისის
მთავარი

სამმართველო

განსაკუთრებით
მნიშვნელოვან

საქმეთა
სამმართველო

საბაჟო წესების
დარღვევის
წინააღმდეგ
ბრძოლის

სამმართველო

ინფორმაციული
ტექნოლოგიებით
უზრუნველყოფის
სამმართველო

ოპერატიული

აღრიცხვის

სამმართველო

კახეთის
სამმართველო

მცხეთა–
მთიანეთის

სამმართველო

იმერეთის და
რაჭა–ლეჩხუმის
სამმართველო

სამცხე–
ჯავახეთის

სამმართველო

აჭარის და
გურიის

სამმართველო

ქვემო
ქართლის

სამმართველო

შიდა
ქართლის

სამმართველო

სამეგრელო –
ზემო

სვანეთის
სამმართველო

ფინანსური
აღრიცხვის და
ანგარიშგების
სამმართველოსაერთაშორისო

ურთიერთობების
და სამართლებრივი

უზრუნველყოფის
სამმართველო

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის
სამმართველო

სტატისტიკური
აღრიცხვისა და
ანალიტიკური
სამმართველო

სამსახურის
უფროსის

მოადგილე

სამსახურის
უფროსის

მოადგილე



13საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური

სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტში შემავალი 
რეგიონული სამმართველოების კოორდი ნირე ბული 
მუშაობა ეკონომიკურ დანაშაულთან ბრძოლის ზუსტად 
დაგეგმვისა და ეფექტიანად განხორციელების საშუალებას 
იძლევა.

თბილისის მთავარი სამმართველო და რეგიონული 
სამმართველოები დაკომპლექტებულია მაღალკვა ლი-
ფიციური კადრებით, ოფისები აღჭურვილია თანამე-
დროვე ტექნიკითა და ყველა საჭირო ინვენტარით, რაც 
საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებისთვის ქმნის 
ხელ საყრელ სამუშაო გარემოს.

• საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო დეპარ
ტამენტის განსა კუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა 
სამმარ თველო

(მის: ქ. თბილისი, 0177, უნივერსიტეტის ქუჩა N2ა)
• საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო დეპარ

ტამენტის საბაჟო წესების დარღვევის წინააღმდეგ 
ბრძოლის სამმართველო

(მის: ქ. თბილისი, 0177, უნივერსიტეტის ქუჩა N2ა)
• საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო დეპარტა

მენტის თბილისის მთავარი სამმართველო 
(მის: ქ. თბილისი, 0177, უნივერსიტეტის ქუჩა N2ა)

• საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო დეპარტა
მენტის სამცხეჯავახეთის სამმართველო

(მის: ქ. ახალციხე, 0800, პ. ნათენაძის ქ. N52)
• საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო დეპარ

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

მენტის ქვემო ქართლის სამმართველო
(მის: ქ. რუსთავი, 3700, კოსტავას ქ. N36) 
• საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო დეპარტა

მენტის იმერეთის და რაჭალეჩხუმის სამმართველო
(მის: ქ. ქუთაისი, 4600, ჯავახიშვილის ქ. N5)
• საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო დეპარტა

მენტის კახეთის სამმართველო 
(მის: ქ. თელავი, 2200, ერეკლე მეორეს გამზ. N16)
• საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო დეპარტა

მენტის სამეგრელოზემო სვანეთის სამმართველო
(მის: ქ. ზუგდიდი, 2100, ზ. გამსახურდიას ქ. N45; ქ. ფოთი, 

4400, წმინდა გიორგის ქ. N4)
• საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო დეპარტა

მენტის შიდა ქართ ლის სამმართველო
(მის: ქ. გორი, 1400, ჯორბენაძის ქ. N1)
• საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო დეპარტა

მენტის მცხეთამთიანეთის სამმართველო
(მის: ქ. მცხეთა, 3300, სამხედრო გზატკეცილი N17)

რეგიონული სამმართველოები 

საგამოძიებო სამსახურის სტრუქტურა

აფხაზეთი

იმერეთი

სამეგრელო-
ზემო სვანეთი

გურია

აჭარა სამცხე-
ჯავახეთი

შიდა ქართლი

კახეთი

ქვემო ქართლი

თბილისი

მცხეთა-
მთიანეთი

რაჭა-ლეჩხუმი
ქვემო სვანეთი

საგამოძიებო სამსახურის

რეგიონული სამმართველოები
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ეკონომიკური დანაშაულის სრულყოფილად გამო ძიე ბისთვის კომპლექსური ფაქტორებია გასათვა ლისწინებელი. 
შესაბამისად, საგამოძიებო სამსახურის საგამო ძიებო დეპარტა მენტის გამოძიების მეთოდოლოგია ეყრდნობა 
ოპერატიული და ანალიტიკური ინფორმაციის შესწავლა-განხილვას, ხოლო რელევანტური მასალის შეჯერება-ანალიზის 
შემდეგ, იგეგმება და ხორციელდება საგამოძიებო ღონისძიებები.

საგამოძიებო სამსახურის ადამიანური რესურსები და მატერიალურტექნიკური საშუალებები შესაძლებლობას 
იძლევა, კანონის სრული დაცვით, სიზუსტითა და ოპერატიულობით მოხდეს კონკრეტული დანაშაულის გამოვლენა 
და მისი გამოძიება, დანაშაულებრივი სქემების გახსნა, დამნაშავე პირთა და დანაშაულებრივ პროცესში 
მონაწილეთა ვინაობის დადგენა, კანონმდებლობის შესაბამისად და გამოძიების საერთაშორისო სტანდა რტების 
გათვალისწინებით, საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელება, გამოძიების პროცესში ადამიანის უფლე ბების 
დაცვა.

გამოძიება
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საგამოძიებო დეპარტამენტი

საგამოძიებო სამსახურის ერთ  ერთ მთავარ სტრუქ
ტურულ ერთეულს წარმოადგენს საგამოძიებო 
დეპარტამენტი, რომლის ძირითადი ამოცანებია: 

კომპეტენციის ფარგლებში დანაშაულის პრევენცია, 
გამოვლენა, სრული მოცულობით გამოძიების ჩატა
რება, დანაშაულის გამოვლენა  აღკვეთის მიზნით 
შესაბამისი ოპერატიულ  სამძებრო საქმიანობა.

საგამოძიებო დეპარტამენტი 11 სტრუქტურულ ქვედა-
ნაყოფს აერთიანებს, კერძოდ:

• განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა სამმა-
რთველო, 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 ოპერატიულ-სამძებრო 
ღონისძიებების ორგანიზება - განხორციელება, 
შესაბა  მისად, კომპეტენციის ფარგლებში სისხლის 
სამართლის საქმეებზე გამოძიების წარმოება; 

• საგამოძიებო დეპარტამენტის შემადგენლობაშია 9 
ტერიტორიული ქვედანაყოფი (თბილისის მთავარი 
სამმართველო; ქვემო ქართლის სამმართველო; 
კახეთის სამმართველო; მცხეთა-მთიანეთის სამ მა-
რ თველო; შიდა ქართლის სამმართველო; სამცხე-
ჯავახეთის სამმართველო; იმე რე თის და რაჭა-
ლეჩხუმის სამმართველო; სამეგ რელო-ზემო სვანეთის 
სამმართველო; აჭარის და გურიის სამმართველო), 
რომლის ძირითადი ამოცანებია სამოქმედო 
ტერიტორიაზე საფინანსო-ეკონომიკურ სფე როში 
ჩადენილი დანაშაულისა და სამართალდარღვევების 
გამოვლენა-აღკვეთა.

ზემოაღნიშნული სტრუქტურული ქვედანაყოფების 
ფუნქციასა და უფლებამოსილებას წარმოადგენს: 
დანაშაულის შესახებ განცხადებებისა და შეტყობინებების 
მიღება და მათზე რეაგირება; საფინანსო-ეკონომიკურ 
სფეროში ჩადენილი დანაშაულის გახსნა, მისი ყოველ-
მხრივი, სრული და ობიექტური გამოძიება; საქართველოს 
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით მათთვის 
მინიჭებული უფლებამოსილების განხორ ციელება; 
დანაშაულის გამოვლენა-აღკვეთის მიზნით ოპერატიულ-
სამძებრო საქმიანობა.

სტატისტიკური აღრიცხვისა და 
ანალიტიკური სამმართველო

სტატისტიკური აღრიცხვისა და ანალიტიკური სამმართ
ველოს ძირითადი ამოცანაა: დანაშაულის, ასევე 
მასში მონაწილე პირების და სამართალდარღვევების 
აღრიცხვასისტემატიზაცია და სტატისტიკური ანა
ლიზი; სახელმწიფო დაწესებულებებიდან, ასევე კანო
ნით დასაშვები წყარო ებიდან სამსახურის ფუნქცი
ონირებისათვის საჭირო ინფორმაციის მოძიება, 
დამუშავება და ოპერა ტიულსაგამოძიებო ორგანოე
ბისათვის მიწოდება; საგა მო ძიებო დეპარტამენტის 
ქვედანაყოფების მიერ გაწეუ ლი საქმიანობის 
ანგარიშების დამუშავება და კომპეტენციის ფარგლებში 
სისტემატიზაცია  ანალიზი. 

გამოძიება
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საანგარიშო პერიოდში საგამოძიებო სამსახურის სპეცია-
ლურ გამოკვლევათა და ექსპერტიზის დეპარ ტამენტის 
თანამშრომლები სამართალდარღვევათა გამოვლენის 
მიზნით აქტიურად მონაწილეობდნენ სხვადასხვა მონაცე-
მთა ბაზაში არსებული ინფორმაციის დამუშავებასა და 
გაანალიზებაში. 

ამასთან, საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომელთა 
კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, აღნიშნული დეპარ-
ტამენტის მიერ ჩატარდა ტრენინგები სხვადასხვა მიმარ-
თულებით, კერძოდ:

• მოგების გადასახადის ესტონური მოდელი;

• გადასახადების ადმინისტრირების საინფორმაციო 
სისტემა;

• სსიპ შემოსავლების სამსახურის ელექტრონული სის-
ტემა;

• „ტრანსფერ ფრაისინგი“ - საერთაშორისო კონტრო-
ლირებადი ოპერაციები.

გამოძიება

სპეციალურ გამოკვლევათა და ექსპერტიზის დეპარტამენტი

საგამოძიებო სამსახურის ერთერთი სტრუქტურული ერთეულია სპეციალურ გამოკვლევათა და ექსპერტიზის 
დეპარტამენტი, რომელიც სამსახურის წარმოებაში არსებულ სისხლის სამართლის საქმეებზე რევიზიას, 
ინვენტარიზაციას, შემოწმებას, ფინანსურ სფეროში სპეციალურ გამოკვლევებსა და სათანადო ექსპერტიზას 
ახორციელებს. აღნიშნული სამუშაოები გამოძიების სრულფასოვნად ჩატარებას უწყობს ხელს.
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 სპეციალური 
 დანიშნულების რაზმი 

სპეციალური დანიშნულების რაზმის ძირითადი ამო
ცანაა:

• ოპერატიულ-საგამოძიებო დანაყოფების მიერ დანა-
შაულის და სამართალდარღვევების გამოვლენა-
აღკვე თისას, საგამოძიებო მოქმედების ჩატარებისას 
და სხვა ამოცანების განხორციელებისას დახმარების 
აღმოჩენა. 

• სპეციალური დანიშნულების რაზმი უზრუნველყოფს 
სამსახურის შენობა-ნაგებობების, დანაშაულის 
ადგილების, მტკიცებულებებისა და სხვა სპეციალური 
სადგომების დაცვას დანაშაულებრივი ხელყოფისგან; 

• განგაშის შემთხვევაში სამსახურის ხელმძღვანელობისა 
და თანამშრომლების სამსახურის შენობიდან ევაკუ-
აციის ორგანიზებას.

ოპერატიულ-ტექნიკური 
უზრუნველყოფის დეპარტამენტი

ოპერატიულტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტა
მენტის, როგორც ოპერატიულსამძებრო ორგანოს, 
ძირი  თადი ამოცანაა ოპერატიულსაგამოძიებო ორგა
ნო ების ოპერატიულტექნიკური უზრუნველყოფა. აღნი-
შ ნული დეპა რ ტამენტი, ოპერა ტიულ-სამძებრო ღონის-
ძიებებს ახორციელებს სპეციალური საშუალებებისა და 
სპეცი ალიზებული ქვედანაყოფების მეშვეობით.

გამოძიება
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საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავების 
მიზნით 2017 წელს საგამოძიებო სამსახურმა განახორ
ციელა მთელი რიგი აქტივობები:

• დასრულდა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული 
საჯარო სამსახურების დაძმობილების (ე.წ. „თვი-
ნინგი“) ორწლიანი პროექტი „საქართველოს 
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის 
შესაძლებლობების გაძლიერება“. აღნიშნული 
პროექტის ფარგლებში უცხოელი ექსპერტების 
მიერ განხორციელდა სამსახურის საქმიანობის 
მრავალმხრივი შეფასება, შემუშავდა კონკრეტული 
რეკომენდაციები. განსაკუთრებული ყურადღება 
დაეთმო სამსახურის ორგანიზაციული სტრუქტურის 
გაძლიერებას და არსებული საკანონმდებლო 
ბაზის დახვეწა-სრულყოფას. უნდა აღინიშნოს, 
რომ რეკომენდაციების გარკვეული ნაწილი უკვე 
შესრულებულია.

საერთაშორისო თანამშრომლობა

საფინანსო - ეკონომიკური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებისა და 
დანერგვის მიზნით საგამოძიებო სამსახური მჭიდროდ თანამშრომლობს საზღვარგარეთის ქვეყნების შესაბამის 
უწყებებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. 

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების ფარგლებში, ევროკავშირის წევრი 
ქვეყნების შესაბამისი სამსახურების მუშაობის თანამედროვე სტანდარტებთან დაახლოების მიზნით უწყებაში 
ეტაპობრივად განხორციელდა რეფორმები. 

საანგარიშო პერიოდში საგამოძიებო სამსახურის გამომძიებლები მონაწილეობდნენ როგორც ქვეყნის შიგნით, 
ასევე ქვეყნის გარეთ გამართულ საერთაშორისო ტრენინგებში, ფორუმებსა და კონფერენციებში. განხორ-
ციელდა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ეკონომიკური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სამსახურების წარმო-
მადგენლების და ექსპერტების ვიზიტები როგორც თბილისში, ასევე საქართველოს რეგიონებში. 

უცხოელ კოლეგებთან ორმხრივი შეხვედრების ფორმატში, აქტიურად მიმდინარეობს პრიორიტეტული საკით-
ხების განხილვა, გამოცდილების ურთიერთგაზიარება და მსჯელობა გამო ძიების თანამედროვე მეთოდოლოგიის 
დანერგვის მნიშვნე ლობაზე. საგამოძიებო სამსახურისთვის პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს უწყებაში 
ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებით გამოძიების და ოპერატიული საქმიანობის წარმართვის, ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების ეფექტიანად გამოყენების და კომპლექსური დანაშაულის გამოვლენა-პრევენციის შესაბამისი 
ღონისძიებების გააქტი ურება. 

• გაღრმავდა მსოფლიო ბანკთან საქმიანი ურთი ე-
რთობები, გააქტიურდა კონტაქტები ნიდერლანდების 
სამეფოს ფინანსთა სამინისტროს კრიმინალურ 
საგამოძიებო სამსახურთან (FIOD), მისი უდიდე-
ბულესობის შემოსავლებისა და საბაჟო სამსახურთან 
(HMRC), ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების 
შიდა შემოსავლების სამსახურთან (IRS). 2018 
წელს საგამოძიებო სამსახური კვლავ აქტიურად 
გააგრძელებს აღნიშნულ უწყებებთან სხვადასხვა 
მიმართულებით თანამშრომლობას. 

• საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა მონაწი-
ლეობა მიიღეს მე-5 საერთაშორისო ფორუმში „გადა-
სახადი და დანაშაული“, რომელიც ეკონომიკური 
თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის 
(OECD) და მისი უდიდებულესობის შემოსავლებისა 
და საბაჟო სამსახურის (HMRC) ორგანიზებით 
გაერთიანებულ სამეფოში, ქალაქ ლონდონში 
გაიმართა. 

 ფორუმზე საგამოძიებო სამსახურის უფროსი ლევან 
გამყრელიძე პრეზენტაციით წარსდგა და საქარ-
თველოში საგადასახადო და საგამოძიებო ორგანოების, 
ასევე ანტიკორუფციული უწყებების თანამშრომლობის 
საკითხებზე ისაუბრა. მოხსენებაში ხაზგასმით აღინიშნა 
გაეროს ნარკოტიკებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ 
ბრძოლის ოფისისა (UNODC) და მსოფლიო საბაჟო 
ორგანიზაციის (WCO) ერთობლივი პროექტის - 
კონტეინერების კონტროლის პროგრამის (CCP) 
მნიშვნელობა. 
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 პრეზენტაციის ფარგლებში, დამსწრე კოლეგა უწყებების 
წარმომადგენლები გაეცნენ საგამოძიებო სამსახურის 
მიერ გამოძიებულ ერთ-ერთ სისხლის სამართლის 
საქმეს, რომელიც საჯარო მოხელეების ხელშეწყობითა 
და უშუალო მონაწილეობით, კერძო კომპანიების მიერ 
დიდი ოდენობით გადასახადების თავის არიდებას 
და ბიუჯეტის კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხების 
მითვისებას ეხებოდა. აღნიშნულმა საქმემ, მისი 
მნიშვნელობიდან გამომდინარე, მსოფლიო ბანკის 
მხრიდან დიდი ინტერესი გამოიწვია და საქმის 
შესახებ ინფორმაცია მსოფლიო ბანკის ყოველწლიურ 
ანგარიშში აისახა.

 საერთაშორისო ფორუმი „გადასახადი და დანაშაული“ 
წარმოადგენს საუკეთესო პლატფორმას მსოფლიოს 
სხვადასხვა ქვეყნის სამართალდამცავი ორგანოების 
წარმომადგენლებისთვის საგადა სახადო და ფინანსურ 
დანაშაულთან ბრძოლის თანამედროვე გამოწვევებისა 
და მათი გადაჭრის მექანიზმების განხილვის, 
გამოცდილების გაზიარების, ახალი კავშირების 
დამყარების და თანამშრომლობის გაღრმავების 
კუთხით.

• საგამოძიებო სამსახური პირველად მოხვდა ევროპის 
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების 
ორგანიზაციის (OECD) გამოცემაში „საგადასახადო 
და სხვა ფინანსური დანაშაულის ბრძოლის საქმეში 
ეფექტური უწყებათაშორისი თანამშრომლობა“, 
სადაც დეტალური ინფორმაციაა წარმოდგენილი 
საქართველოს და სხვა ქვეყნების სამართალდამცავი 
უწყებების საქმიანობის, მიზნებისა და გამოწვევების 
შესახებ.

• საგამოძიებო სამსახური აქტიურად ჩაერთო გაეროს 
ნარკოტიკებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის 
ოფისის (UNODC) და მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაციის 
(WCO) ერთობლივ პროექტში - კონტეინერების 
კონტროლის პროგრამა (CCP). 

 კონტეინერების კონტროლის პროგრამის მიზანს 
საქონლის უკანონო ბრუნვის აღკვეთა, საზღვარზე 
ნარკოტიკული ნივთიერებების, სტრატეგიული და 
ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის აღმოჩენა, 
ინტელექტუალური საკუთრების უფლების დაცვა და 

პროგრამის მონაწილე ქვეყნებთან თანამშრომლობა 
წარმოადგენს. საგამოძიებო სამსახურთან ერთად 
პროგრამაში ჩართულია საქართველოს ფინანსთა 
სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის საბაჟო 
დეპარტამენტი, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს 
ცენტრალური კრიმინალური პოლიციისა და 
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტები.

• საგამოძიებო სამსახურმა გაააქტიურა თანამ-
შრომლობა სამართალდამცავთა სწავლების ევრო-
კავშირის სააგენტოსთან (CEPOL). აღნიშნული 
სააგენტო ყოველწლიურად ახორციელებს გაცვლით 
პროგრამებს, რომლის მიზანია სხვადასხვა ქვეყნის 
სამართალდამცავ უწყებებთან თანამშრომლობის 
გაძლიერება და წარმატებული გამოცდილების გაზი-
არება. 

 საანგარიშო პერიოდში უწყების თანამშრომლები 
გაცვლით პროგრამების ფარგლებში იმყოფებოდნენ 
პოლონეთსა და ბულგარეთში. გარდა ამისა, 
ისინი აქტიურად არიან ჩართული CEPOL-ის მიერ 
ორგანიზებულ სემინარებში და აქვთ შეუზღუდავი 
წვდომა მის ელექტრონულ ბიბლიოთეკაზე. 

• საგამოძიებო სამსახური აგრძელებს აქტიურ 
თანამ შრომლობას კამდენის აქტივების მოძი-
ების უწყებათშორის ქსელთან (CARIN), რომე-
ლიც წარმოადგენს სამართა ლდამცავი და სისხ-
ლისსამართლებრივი დევნის განმა ხო რციე ლებელი 
ორგანოების პრაქტიკოსი სპეცია ლისტების არაფორ-
მალურ ქსელს. მასში გაერთიანებული არიან 
54 ქვეყნის პოლიციისა და იუსტიციის ორგანოს 
წარმომადგენლები. ქსელის მიზანს წარმოადგენს 
საერთაშორისო მასშტაბით კრიმინალური გზით მოპო-
ვებული აქტივების მოძიება, დაყადაღება, ამოღება და 
კონფისკაცია.

საერთაშორისო თანამშრომლობა
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2017 წელს საგამოძიებო სამსახური განისაზღვრა კომპე ტენტურ ორგანოდ შემდეგ 
საერთაშორისო შეთანხმებებში:

საქართველოს მთავრობასა და იორდანიის ჰაშემიტური სამეფოს მთავრობას 

შორის დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ;

საქართველოს მთავრობასა და პაკისტანის ისლამური რესპუბლიკის მთავრობას 

შორის დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ;

საქართველოს მთავრობასა და სერბეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის 

დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ;

საქართველოს მთავრობასა და ბრაზილიის ფედე რაციული რესპუბლიკის მთავრო-

ბას შორის დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ;

საქართველოსა და ევროპის პოლიციის სამსახურს შორის ოპერატიული და 

სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ. 

2017 წელს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურსა და ბელარუსის 

რესპუბლიკის სახელმწიფო კონტროლის კომიტეტს შორის გაფორმდა ურთიერთგაგების 

მემორანდუმი, რომლის ფარგლებშიც მხარეებს საშუალება ექნებათ, გაცვალონ ინფორმაცია, 

გამართონ კონსულტაციები, შეიმუშაონ რეკომენდაციები და წინადადებები ეკონომიკურ სფეროში 

ჩადენილი დანაშაულის გამოსავლენად, გაუზიარონ ერთმანეთს გამოცდილება, ჩაატარონ 

ერთობლივი კონფერენციები, სემინარები და სამუშაო შეხვედრები. ასევე გაატარონ ერთობლივი 

ღონისძიებები აღნიშნულ სფეროში ჩადენილი დანაშაულის პრევენციის, გამოვლენისა და 

აღკვეთის მიზნით. 

საერთაშორისო შეთანხმებები

საერთაშორისო თანამშრომლობა

ბელარუსის რესპუბლიკის კოლეგა 

უწყებასთან გაფორმებული მემორანდუმი
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საკადრო პოლიტიკა
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საკადრო პოლიტიკა

საანგარიშო პერიოდში საგამოძიებო სამსახურში განხორციელდა სტრუქტურული რეორგანიზაცია და შიდასაკადრო 
ცვლილებები, რომლის შედეგად, უწყების საქმიანობა უფრო მეტად მოქნილი და ეფექტიანი გახდა. პრიორიტეტად 
განისაზღვრა თანამშრომელთა მოტივაციის ამაღლება და ადამიანური რესურსების მართვის თანამედროვე 
მიდგომების დანერგვა. საკადრო პოლიტიკა დაეფუძნა ადამიანურ რესურსებზე ზრუნვას, საგამოძიებო და 
ადმინისტრაციულ სფეროში დასაქმებული თანამშრომლების პროფესიულ განვითარებას, კვალიფიკაციის 
ამაღლებას, მათი უნარ-ჩვევების, მოტივაციის, გამოცდილების, პროფესიონალიზმისა და გამოძიებული საქმეების 
გათვალისწინებით წახალისება-დაწინაურების პრინციპებს. 

სტაჟირება

საგამოძიებო სამსახურისათვის ერთ-ერთი პრიორი-
ტეტული მიმართულება უწყებაში პროფესიონალი და 
მაღალკვალიფიციური კადრების დასაქმებაა. ამასთან, 
გრძელვადიან პერსპექტივაში, საფინანსო-ეკონომიკურ 
დანაშაულთან ეფექტიანი ბრძოლის განსახორციელებლად 
სამსახურისთვის მნიშვნელოვანია, მოიზიდოს შესაბამისი 
განათლების მქონე მოტივირებული ახალგაზრდები, 
მისცეს მათ უმაღლეს სასწავლებელში მიღებული 
თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების საშუალება, 
რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებას და 
საჭირო უნარ-ჩვევების გამომუშავებას. 

უკვე წლებია, საგამოძიებო სამსახურში ახალი კადრების 
მოზიდვის მიზნით ხორციელდება სტაჟირების პროგრამა. 

საანგარიშო პერიოდში სტაჟირების პროგ რამაში 39 
ახალგაზრდა ჩაერთო. მათ თეორიული და პრაქტიკული 
სწავლების კურსი სსიპ ფინანსთა სამინისტროს 
აკადემიასა და საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო 
დეპარტამენტის თბილისის და რეგიონულ დანაყოფებში 
გაიარეს. პროგრამის დასრულების შემდეგ, 28 სტაჟიორს 
სერთიფიკატი გადაეცა, ხოლო მათ შორის წარმატებული 
22 სტაჟიორი საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომელი 
გახდა. 

ბოლო წლების განმავლობაში, სტაჟირების პროგრა
მაში 248 ახალგაზრდა მონაწილეობდა, მათგან 132 
სტაჟიორი საგამოძიებო სამსახურში დასაქმდა.
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თანამშრომელთა კვალიფიკაცია და თანამედროვე სტანდარტები

საგამოძიებო სამსახურის მიზანია, აღნიშნული უწყება საზოგადოებაში აღიქმებოდეს როგორც სამართლიანი, 
დამოუკიდებელი, პასუხისმგებლობის მქონე, კომპეტენტური, პოლიტიკური ზეგავლენისგან თავისუფალი და 
დემოკრატიული ღირებულებების მატარებელი უწყება, რაც სამსახურის საქმიანობის მაღალ ლეგიტიმაციას 
უზრუნველყოფს. 

აღნიშნული მიზნის მიღწევა უწყებაში კვალიფიციური და პროფესიონალი კადრების, ასევე თანამედროვე მიდგომებისა 
და ტექნოლოგიების დანერგვის გარეშე წარმოუდგენელია. საანგარიშო პერიოდში განსაკუთრებული აქცენტები გაკეთდა 
თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლებასა და პროფესიული დონის ზრდაზე.

საკადრო პოლიტიკა
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რეზონანსული საქმეები
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2017 წელს საგამოძიებო სამსახურმა საფინანსოეკონომიკური სახის დანაშაულთან 
ბრძოლა მნიშვნელოვნად გაააქტიურა რამდენიმე მიმართულებით. საგამოძიებო სამსახურის 
თანამშრომლებმა გამოავლინეს და აღკვეთეს კონტრაბანდის, თაღლითობის, უკანონო 
სამეწარმეო საქმიანობის, სხვისი სასაქონლო ნიშნის მართლსაწინააღმდეგო გამოყენების, 
ფალსიფიკაციის, უაქციზო საქონლისა და სხვა სახის არაერთი დანაშაული. 

წარმოგიდგენთ რამდენიმე საქმეს, რომელთა მასშტაბმა და მნიშვნელობამ საზოგადოებაში 
განსაკუთრებული ინტერესი და რეზონანსი გამოიწვია.

რეზონანსული საქმეები

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

მედიკამენტების კონტრაბანდა

გატარებული ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებებისა და 
საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, საქართველოს საბაჟო 
საზღვარზე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით საქონლის 
გადაადგილებასთან დაკავშირებული წესის დარღვევის, 
ასევე განსაკუთრებით დიდი ოდენობის ფსიქოტროპული 
ნივთიერების უკანონო შენახვა-გადაზი დვის ფაქტზე 
დაკავებულ იქნა აზერბაიჯანის ერთი მოქალაქე.

გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული, მისივე 
მართვის ქვეშ არსებული მსუბუქი ავტომანქანით 
საქართველოს საბაჟო საზღვარზე საბაჟო გამშვებ პუნქტ 
„წითელი ხიდის“ გავლით ცდილობდა აზერბაიჯანის 
რესპუბლიკაში განსაკუთრებით დიდი ოდენობის (საერთო 
ჯამში 62 000 ლარის საბაჟო ღირებულების) სხვადასხვა 
დასახელების მედიკამენტი მალულად გადაეტანა. 
საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, ასევე ამოღებულია 
716 ფირფიტა ფსიქოტროპული ნივთიერების - 
პრეგაბალინის შემცველი მედიკამენტი (ლირიკა). 

ოქროს ნაკეთობების კონტრაბანდა

საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა გატარებული 
ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო 
მოქმედებების შედეგად, წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის 
მიერ, საქართველოს საბაჟო საზღვარზე საქონლის 
გადა ად გილებასთან დაკავშირებული წესის დარღვევის 
ფაქტზე, ორი პირი ამხილეს.

ბრალდებულებმა, საბაჟო გამშვებ პუნქტ „სარფის“ 
გავლით, საქართველოს საბაჟო საზღვარზე საბაჟო 
კონტროლისგან მალულად, სატვირთო ავტომანქანით 
არადეკლარირებული, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 
ოქროს ნაწარმი შემოიტანეს.

საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, საერთო ჯამში 
ამოღებულია 10 კგ - მდე ოქროს ნაკეთობები, რომლის 
საბაჟო ღირებულება 610 000 ლარს აღემატება.
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ეთილის სპირტის კონტრაბანდა

გატარებული ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებებისა 
და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგინდა, 
რომ საქართველოში იმპორტის რეჟიმით შემოტანილ 
იქნა დაახლოებით 28 000 ლიტრი ეთილის სპირტი, 
რომელიც, სახელმწიფოს მიერ დადგენილი შესაბამისი 
საბაჟო მოსაკრებლისა და გადასახადის გადახდისაგან 
თავის არიდების მიზნით, ბრალდებულებმა რეექსპორტის 
რეჟიმში მოაქციეს. რეექსპორტის განხორციელების 
ნაცვლად, მათ იმპორტირებული სპირტი მალულად 
გადაიტანეს ერთ-ერთ ღვინის ქარხანაში განთავსებულ 
ავზებში, შემდგომში მისი უკანონო რეალიზაციის მიზნით.

საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლების მიერ ამოღე-
ბულ იქნა საბაჟო წესის დარღვევით იმპორტირებული 28 
000 ლიტრი ეთილის სპირტი, ასევე მისი გადატანისთვის 
გამოყენებული სატრანსპორტო საშუალება. ჩატარებული 
ექსპერტიზის თანახმად, უკანონოდ იმპორტირებული 
სპირტის საბაზრო ღირებულება 347 388 ლარს შეადგენს.

პნევმატური, სასიგნალო და ცეცხლსასროლი იარაღის 
კონტრაბანდა

გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა, საქართ-
ველოს სახელმწიფო საზღვარი საბაჟო გამშვებ პუნქტ 
„სარფის“ გავლით, გადმოკვეთა. საბაჟოზე წარდ-

გენილი დოკუმენტების თანახმად, „DAF“-ის მარკის 
სატვი რთო ავტომანქანით ვითომდა სამშენებლო 
მასალების ტრანსპორტირებას ახდენდა. შემოწმებისას 
აღმოჩნდა, რომ ავტომობილში სპეციალურად მოწყო-
ბილი სამალავით, საბაჟო კონტროლისგან მალუ ლად, 
ბრალდებული დეკლარირებას დაქვემდებარებული 
დიდი ოდენო ბით საქონლის, კერძოდ, პნევმატური 
და სასიგნალო იარაღის, ცეცხლსასროლი სანადირო 
თოფების, ვაზნებისა და იარაღის სათადარიგო ნაწილების 
საქართველოში შემოტანას ცდილობდა. 

მარკირებას დაქვემდებარებული აქციზური 
საქონლის აქციზური მარკის გარეშე გამო-
შვება, შენახვა, რეალიზაცია და გადაზიდვა 
(საქართველოს სისხლის სამართლის კო-
დე ქსის მე-200 მუხლი)

უაქციზო სიგარეტის შენახვაგადაზიდვარეალიზაცია

გატარებული ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებებისა 
და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად სამეგრელოს 
რეგი ონში, კერძოდ, ქალაქ ფოთში გამოვლინდა პირთა 
ჯგუფი, რომელიც უკანონო მატერიალური სარგებლის 
მიღების მიზნით ახორციელებდა დანაშაულებრივი გზით 
მოპოვებული, მარკირებას დაქვემდებარებული აქციზური 
საქონლის - სიგარეტის აქციზური მარკის გარეშე შენახვა-
გადაზიდვა-რეალიზაციას.

რეზონანსული საქმეები
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დანაშაულის  ფაქტზე დაკავებულ იქნა ოთხი პირი, 
რომლებიც განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უაქციზო 
სიგარეტის რეალიზაციას ადგილობრივ ბაზარზე 
ახდენდნენ. აღნიშ ნული ქმედებით ბრალდებულები 
მნიშვნელოვან ზიანს აყენებდნენ როგორც სახელმწიფო 
ბიუჯეტს - მიუღებელი გადასახადის სახით, ასევე 
ბიზნესსექტორს, კერძოდ, აღნიშნული ბიზნესით 
დაკავებულ მეწარმე სუბიექტებს.

საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ამოღებულია 
უცხოური წარმოების 160 000 კოლოფი უაქციზო 
სიგარეტი, რომლის საბაზრო ღირებულებაც 416 000 
ლარს შეადგენს. აღნიშნული რაოდენობის სიგარეტის 
ოფიციალურ სამოქალაქო ბრუნვაში მოქცევის შემთხ-
ვევაში სახელმწიფო ბიუჯეტი 270 000 ლარზე მეტი თანხით 
შეივსებოდა.

თაღლითობა (საქართველოს სისხლის სა-
მა რ თლის კოდექსის 180-ე მუხლი)

სახელმწიფოს ქონების მოტყუებით დაუფლება

საგამოძიებო სამსახურმა, გატარებული რამდენიმეთვიანი 
ინტენსიური საგამოძიებო მოქმედებების შედე-
გად, წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ, ყალბი 
დოკუმენტების გამოყენებით, სახელმწიფოს კუთვნილი 
დიდი ოდენობით ქონების თაღლითურად დაუფლების 
ფაქტზე, ბრალდებულის სახით, 14 პირი პასუხისგებაში 
მისცა. 

ბრალდებულებმა სხვადასხვა პერიოდში დაამზადეს 1997-
1998 წლებით დათარიღებული ყალბი მიღება-ჩაბარების 
აქტები, რომლის თანახმადაც, სახელმწიფოსგან საკუთ-
რებაში გადაეცათ მიწის ნაკვეთები. გაყალბებული 
დოკუმენტების გამოყენებით ბრალდებულმა პირებმა 
საკუთრებში დაირეგისტრირეს სოფლებში - ნატახტარში, 
საგურამოსა და დიღომში არსებული მიწის ფართობი, 
საერთო ჯამში - 45 650 მ2. მართლსაწინააღმდეგოდ 
დაუფლებული ქონების ღირებულება დაახლოებით ერთ 
მილიონ ლარს შეადგენს.

მოქალაქეთა თანხების მოტყუებით დაუფლება

საგამოძიებო სამსახურის მიერ გატარებული ოპერატიულ-
სამძებრო ღონისძიებისა და საგამოძიებო მოქმედებების 
შედეგად დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა მოიპოვეს 
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
იძულებით გადაადგი ლებულ პირთა ნდობა და მოტყუებით 
დაარწმუნეს ისინი, რომ საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 
განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს თანამშ-
რომლის დახმარებით შესაბამისი თანხის გადახდის 
შემთხვევაში საკუთრებაში გადასცემდნენ დევნილთათვის 
განკუთვნილ საცხოვრებელ ფართს, ასევე დაეხმა-
რებოდნენ სახელმწიფოს მიერ უსასყიდლოდ გადასაცემი 
საცხოვრებელი ბინის რიგგარეშედ მიღებაში. აღნიშნული 
გზით ბრალდებულები მოტყუებით დაეუფ ლნენ საერთო 
ჯამში 14 100 აშშ დოლარს. 

აღნიშნულ საქმეზე, დიდი ოდენობით ფულადი თანხის 
თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე ხუთი პირი პასუხის-
გებაში მიეცა.

რეზონანსული საქმეები
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მითვისება (საქართველოს სისხლის სამარ-
თლის კოდექსის 182-ე მუხლი)

სახელმწიფო ქონების მართლსაწინააღმდეგო მითვი სება 

საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა გატარებული 
ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო 
მოქმედებების შედეგად, დიდი ოდენობით სახელმწიფო 
ქონების მითვისებისა და მოტყუებით დაუფლების ფაქტზე, 
მხილებულ იქნა სამშენებლო კომპანიის ხელმძღვანელი, 
რომელმაც ახალციხის მუნიციპალიტეტის დაკვეთით 
განხორციელებული საგზაო ინფრასტრუქტურის სამუშა-
ოების დროს, უკანონო მატერიალური სარგებლის 
მიღების მიზნით, ხელოვნურად გაზარდა შესრულებული 
სამუშაოების მოცულობა და მართლსაწინააღმდეგოდ 
დაეუფლა 130 785 ლარს. 

სასაქონლო (მომსახურების) ნიშნის ან 
სხვა კომერციული აღნიშვნის მართლ საწი-
ნაა ღმდეგო გამოყენება (საქართველოს 
სისხლის სამართლის კოდექსის 196-ე მუხ-
ლი)

სასაქონლო ნიშნის მართლსაწინააღმდეგო გამოყენება

საგამოძიებო სამსახურის მიერ გატარებული ოპერა-
ტიულ-სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქ-
მე დებების შედეგად ქალაქ თბილისსა და გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში გამოვლინდა არარეგისტრირებული 
ორი საწარმო, სადაც წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ, 
სასაქო ნლო ნიშნის მართლსაწინააღმდეგო გამოყენებით 
ხდებოდა სხვისი სასაქონლო ნიშნით უკანონოდ 
ნიშანდებული დიდი ოდენობით სარეცხი საშუალებების 
(„ABC“, „პერსილი“, „არიელი“, „კალგონი“, „ფეირი“, 
„ფენა“, „გუტა“, „დომესტოსი“) უკანონო წარმოება.

საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, ამოღებულ იქნა 
სარეცხი საშუალებების დასამზა დებლად განკუთვნილი 
დიდი ოდენობით ქიმიური ნივთი ერებები, ეტიკეტები, 
ბოთლები, ტექნიკური მოწ ყობი ლობები, ასევე სარეალი-
ზაციოდ გამზადებული, სხვისი სასაქონლო ნიშნით 
უკანონოდ ნიშანდებული 2000 ერთეულამდე სხვადასხვა 
დასახელების სარეცხი საშუალება.

ყალბი საკრედიტო ან საანგარიშსწორებო 
ბარათის დამზადება, გასაღება ან გა მო-
ყენება (საქართველოს სისხლის სამარ-
თლის კოდექსის 210-ე მუხლი)

ყალბი საგადასახადო ანგარიშფაქტურის დამზადება
გასაღება

საგამოძიებო სამსახურის მიერ გატარებული ოპერატიულ-
სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების 
შედეგად, მხილებული იქნა მეწარმე, რომელმაც დაამზადა 
და გაასაღა ყალბი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა, 
რომლის თანახმადაც ერთ-ერთ კომპანიას ვითომდა 
გაუწია 498 000 ლარის ღირებულების საკონსულტაციო 
მომსახურება.

რეზონანსული საქმეები
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უკანონო სამეწარმეო საქმიანობა (სისხლის 
სამართლის კოდექსის 192-ე მუხლი)

სავალდებულო ნებართვის გარეშე მოქ მედი სამორინე 

საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლების მიერ 
გატარებული ოპერატიულ - სამძებრო ღონისძიებებისა 
და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად აჭარის 
რეგიონში შესაბამისი სავალდებულო ნებართვის გარეშე 
მოქმედი სამორინე გამოვლინდა, სადაც აზარტული და 
მომგებიანი თამაშები სისტემურ-ელექტრონული ფორმით 
მიმდინარეობდა.
გამოძიებით დადგინდა, რომ ხელვაჩაურის მუნიციპა-
ლიტეტის ერთ-ერთ სოფელში, პირთა ჯგუფი დიდი 
ოდენობით შემოსავლის მიღების მიზნით, შესაბამისი 
ნებართვის გარეშე, ორგანიზებას უწევდა აზარტული 
და მომგებიანი თამაშების (სათამაშო ბორ ბალი - ე.წ. 
„რულეტკა“, ტოტალიზატორი და ბინგო) სისტემურ-
ელექტრონული ფორმით ჩატარებას. აღნიშ ნული 
უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის შედეგად სახელმწიფო 
ბიუჯეტისთვის მიყენებულმა ზიანმა 390 000 ლარი 
შეადგინა.

სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბო-
რო ტად გამოყენება (საქართველოს სის-
ხლის სამართლის კოდექსის 332-ე მუხლი)

სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამო
ყენება 
საგამოძიებო სამსახურის მიერ გატარებული ოპერატიულ-
სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების 
შედეგად დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა სამსახუ-
რებრივი მოვალეობების შესრულებისას გამოავ ლინეს 
სამეწარმეო საქმიანობისათვის განკუთვნილი საქონლის 
სასაქონლო ზედნადების გარეშე ტრანსპორტირების 
ფაქტი, რაზეც კანონის შესაბამისად, მეწარმის მიმართ 
უნდა გაფორმებულიყო ადმინისტრაციული სამართა-
ლდარღვევის აქტი 10 000 ლარით დაჯარიმების 
თაობაზე. ამის მაგივრად, ბრალდებულებმა ბოროტად 

გამოიყენეს სამსახურებრივი უფლებამოსილება და 
მეწარმე სუბიექტისათვის გამორჩენის მიღების მიზნით 
გამოვლენილ კანონდარღვევის ფაქტზე არ განახო-
რციელეს კანონმდებლობით გათვალისწინებული 
შესაბამისი რეაგირება, აღნიშნული ქმედებით კი 
სახელმწიფო ბიუჯეტს ზიანი მიადგა. 

აღნიშნულ ფაქტზე ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების 
სამსახურის სამი თანამშ რომელი მიეცა სისხლის 
სამართლის პასუხისგებაში.

კომერციული მოსყიდვა (საქართველოს სისხ-
ლის სამართლის კოდექსის 221-ე მუხლი)

კომერციული მოსყიდვა 

გატარებული ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებებისა და 
საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მხილებულ იქნა 
ხონის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის დირექტორი, რომე-
ლმაც სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით, 
პირადი გამორჩენის მიღების მიზნით, ორგანიზაციის 
ბალანსზე არსებული მუნიციპალიტეტის კუთვნილი საგზაო 
ტექნიკით - გრეიდერით სარგებლობის სანაცვლოდ 
ფიზიკურ პირს ხელშეკრულების გაფორმების გარეშე 
უკანონოდ გამოართვა 2 000 ლარი. 

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

ქრთამის აღება 
გატარებული ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებისა და 
საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ქრთამის აღების 
ფაქტზე დაკავებულ იქნა დუშეთის მუნიციპალიტეტის 
მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვი-
თარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსა ხურის 
უფროსი, რომელმაც უკანონო მატერიალური გამორჩენის 
მიღების მიზნით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყავის 
აპარატების დადგმის ნებართვის გაცემის სანაცვლოდ 
მოქალაქეს ქრთამის სახით გამოართვა 2 800 ლარი.

რეზონანსული საქმეები
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2017 წლის სტატისტიკა
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 საგამოძიებო სამსახურის მიერ გაწეული 
საქმიანობის შედეგად 2017 წელს გამოვლინდა 
სამართალდარღვევის 1 193, ხოლო 2016 წელს 1 
024 ფაქტი. შესაბამისად, სხვაობამ 7.62% შეადგინა.

1,024

2016 წელი

1,193

2017 წელი

სისხლის სამართლის საქმეები

 2017 წლის განმავლობაში, სისხლის სამართლის 
88 საქმე ქვემდებარეობით სხვადასხვა ორგანოში 
გადაიგზავნა. 

 საანგარიშო პერიოდში სისხლისსამართლებრივი 
დევნა 878 პირის, ხოლო 2016 წელს 720 პირის 
მიმართ დაიწყო. შესაბამისად, სხვაობამ 9.89% 
შეადგინა.

720

500

878

599

2016 წელი 2017 წელი

პირთა რაოდენობა რომლთა მიმართაც დაიწყო
სისხლისსამართლებრივი დევნა

პირთა რაოდენობა რომელთა მიმართაც
გამოყენებულ იქნა აღკვეთის ღონისძიება

 2017 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის 314 
საქმეზე, ხოლო სისიხლისსამართლებრივი დევნა 
15 პირის მიმართ შეწყდა. 2016 წელს გამოძიება 
სისხლის სამართლის 248 საქმეზე იქნა შეწყვეტილი.

2017 წლის სტატისტიკა

 2017 წელს სასამართლოში წარიმართა სისხლის 
სამართლის 579 საქმე. 2016 წელს სასამართლოში 
წარიმართული საქმეების რაოდენობამ 461 
შეადგინა. შესაბამისად, სხვაობა 11.35% შეადგენს. 

461

579

2016 წელი 2017 წელი

სასამართლოში წარმართულ საქმეთა
რაოდენობა

 2017 წელს აღკვეთის ღონისძიება გამოყენებულ 
იქნა 599 პირის, ხოლო 2016 წელს 500 პირის 
მიმართ. შესაბამისად, სხვაობამ შეადგინა 9.01%.

• პატიმრობა – 150 (25.04%)

• გირაო – 448 (74.8%)

• პირადი თავდებობა – 1 (0.16%)

146

354

150

448

1

წელი წელი

პატიმრობა

გირაო

პირადი თავდებობა

პირთა რაოდენობა რომელთა მიმართაც გამოყენებულ იქნა
აღკვეთის ღონისძიება

248

23

314

15

2016 წელი 2017 წელი

საქმეთა რაოდენობა რომლებზეც
შეწყდა წინასწარი გამოძიება

პირთა რაოდენობა რომელთა მიმართაც შეწყდა
სისხლისსამართლებრივი დევნა



33საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური

 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180ე 
მუხლით (თაღლითობა) 2017 წელს გამოძიება 
დაიწყო სისხლის სამართლის 93 საქმეზე. სისხლის
სამართლებრივი დევნა 114 პირის მიმართ იქნა 
დაწყებული. 2016 წელს აღნიშნული კატეგორიის 
დანაშაულის 82 ფაქტი გამოვლინდა. შესაბამისად, 
სხვაობამ 6.29% შეადგინა.

114

8282
93

2016 წელი 2017 წელი

სისხლისსამართლებრივი დევნა

გამოძიების დაწყება

180-ე მუხლი (თაღლითობა)

 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 182ე 
მუხლით (მითვისება ან გაფლანგვა) 2017 წელს 
გამოძიება სისხლის სამართლის 181 საქმეზე, 
ხოლო სისხლისსამართლებრივი დევნა 90 პირის 
მიმართ დაიწყო. 2016 წელს აღნიშნული კატეგორიის 
დანაშაულის 196 ფაქტი გამოვლინდა. შესაბამისად, 
სხვაობამ -3.98% შეადგინა.

196

101

181

90

2016 წელი 2017 წელი

სისხლისსამართლებრივი დევნა

გამოძიების დაწყება

182-ე მუხლი (მითვისება ან გაფლანგვა)

 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 
189ე მუხლით (საავტორო, მომიჯნავე 
უფლების მფლობელისა და მონაცემთა ბაზის 
დამამზადებლის უფლების ხელ ყოფა) 2017 წელს 
გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის 3 საქმეზე. 
სისხლისსამართლებრივი დევნა არ დაწყებულა. 
2016 წელს აღნიშნული კატეგორიის დანაშაული 
არ გამოვლენილა. შესაბამისად, სხვაობა 100%-ს 
შეადგენს. 
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189-ე მუხლი (საავტორო, მომიჯნავე უფლების მფლობელისა და
მონაცემთა ბაზის დამამზადებლის უფლების ხელყოფა)

 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 192ე 
მუხლით (უკანონო სამეწარმეო საქმიანობა) 2017 
წელს გამოძიება სისხლის სამართლის 67 საქმეზე, 
ხოლო სისხლისსამართლებრივი დევნა 99 პირის 
მიმართ დაიწყო. 2016 წელს აღნიშნული კატეგორიის 
დანაშაულის 21 ფაქტი გამოვლინდა. შესაბამისად, 
სხვაობამ 52.27% შეადგინა.
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192-ე მუხლი (უკანონო სამეწარმეო საქმიანობა)

2017 წლის სტატისტიკა

საანგარიშო პერიოდში ძირითად მიმართულებას წარმოადგენდა სამეწარმეო 
და ფისკალურ სფეროში ჩადენილი დანაშაულის გამოვლენა და მისი გამომწვევი 
მიზეზების აღმოფხვრა.
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 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1951 
მუხლით (სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწი
ლეობის წესის დარღვევა) 2017 წელს გამოძიება 
სისხლის სამართლის 12 საქმეზე დაიწყო. სისხლის
სამართლებრივი დევნა 8 პირის მიმართ იქნა 
დაწყებული. 2016 წელს აღნიშნული კატეგორიის 
დანაშაულის 1 ფაქტი გამოვლინდა. შესაბამისად, 
სხვაობამ 84.62% შეადგინა. 
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195  მუხლი (სახელმწიფო შესყიდვებში
მონაწილეობის წესის დარღვევა)

1

 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 
196ე მუხლით (სასაქონლო (მომსახურების) 
ნიშნის ან სხვა კომერციული აღნიშვნის მართლ
საწინააღმდეგო გამო ყენება) 2017 წელს გამო
ძიება სისხლის სამართლის 18 საქმეზე, ხოლო 
სისხლისსამართლებრივი დევნა 7 პირის მიმართ 
დაიწყო. 2016 წელს აღნიშნული კატეგორიის 
დანაშაულის 6 ფაქტი იქნა გამოვლენილი. შესაბამისად, 
სხვაობამ 50% შეადგინა.
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196-ე  მუხლი (სასაქონლო (მომსახურების) ნიშნის ან სხვა
კომერციული აღნიშვნის მართლსაწინააღმდეგო გამოყენება)

 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 197ე 
მუხლით (ფალსიფიკაცია) 2017 წელს გამოძიება 
დაიწყო სისხლის სამართლის 10 საქმეზე. 
სისხლისსამართლებრივი დევნა 11 პირის მიმართ 
იქნა დაწყებული. 2016 წელს აღნიშნული კატეგორიის 
დანაშაულის 15 ფაქტი გამოვლინდა. შესაბამისად, 
სხვაობამ -20% შეადგინა. 
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197-ე მუხლი (ფალსიფიკაცია)

 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 
198ე მუხლით (ადამიანის სიცოცხლისათვის 
ან ჯანმრთელობისათვის საშიში პროდუქციის 
დამზადება, შემოტანა ან რეალიზაცია) 2017 წელს 
გამოძიება სისხლის სამართლის 4 საქმეზე, ხოლო 
სისხლისსამართლებრივი დევნა 1 პირის მიმართ 
დაიწყო. 2016 წელს აღნიშნული კატეგორიის 6 ფაქტი 
იქნა გამოვლენილი. შესაბამისად, სხვაობამ -20% 
შეადგინა.

1

44

6

2016 წელი 2017 წელი

სისხლისსამართლებრივი დევნა

გამოძიების დაწყება

198-ე მუხლი (ადამიანის სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის
საშიში პროდუქციის დამზადება, შემოტანა ან რეალიზაცია)

2017 წლის სტატისტიკა
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 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მე200 
მუხლით (მარკირებას დაქვემდებარებული აქციზური 
საქონლის აქციზური მარკის გარეშე გამოშვება, 
შენახვა, რეალიზაცია ან გადაზიდვა) 2017 წელს 
გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის 102 
საქმეზე. სისხლისსამართლებრივი დევნა 92 პირის 
მიმართ იქნა დაწყებული. 2016 წელს აღნიშნული 
კატეგორიის დანაშაულის 37 ფაქტი გამოვლინდა. 
შესაბამისად, სხვაობამ 46.76% შეადგინა.
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მე-200 მუხლი (მარკირებას დაქვემდებარებული აქციზური
საქონლის აქციზური მარკის გარეშე გამოშვება, შენახვა,

რეალიზაცია ან გადაზიდვა)

  საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 
208ე მუხლით (კრედიტის უკანონოდ მიღება) 
2017 წელს გამოძიება სისხლის სამართლის 30 
საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი დევნა 
38 პირის მიმართ დაიწყო. 2016 წელს აღნიშნული 
კატეგორიის დანაშაულის 16 ფაქტი იქნა გამოვლენილი 
შესაბამისად, სხვაობამ 30.43% შეადგინა. 
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208-ე მუხლი (კრედიტის უკანონოდ მიღება)

 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 210ე 
მუხლით (ყალბი საკრედიტო ან საანგარიშსწორებო 
ბარათის დამზადება, გასაღება ან გამოყენება) 2017 
წელს გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის 240 
საქმეზე. სისხლისსამართლებრივი დევნა 178 პირის 
მიმართ იქნა დაწყებული. 2016 წელს აღნიშნული 
კატეგორიის დანაშაულის 190 ფაქტი გამოვლინდა. 
შესაბამისად, სხვაობამ 11.63% შეადგინა. 
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210-ე მუხლი (ყალბი საკრედიტო ან საანგარიშსწორებო ბარათის
დამზადება, გასაღება ან გამოყენება)

 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 
212ე მუხლით (ყალბი ფულის ან ფასიანი 
ქაღალდის დამზადება ან გასაღება) 2017 წელს 
გამოძიება სისხლის სამართლის 55 საქმეზე, 
ხოლო სისხლისსამართლებრივი დევნა 24 პირის 
მიმართ დაიწყო. 2016 წელს აღნიშნული კატეგორიის 
დანაშაულის 51 ფაქტი იქნა გამოვლენილი. 
შესაბამისად, სხვაობამ 3.77% შეადგინა.
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212-ე მუხლი (ყალბი ფულის ან ფასიანი ქაღალდის
დამზადება ან გასაღება)

2017 წლის სტატისტიკა
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 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 
214ე მუხლით (საქართველოს საბაჟო საზღვარზე 
საქონლის გადაადგილებასთან დაკავშირებული 
წესის დარღვევა) 2017 წელს გამოძიება 
დაიწყო სისხლის სამართლის 79 საქმეზე. 
სისხლისსამართლებრივი დევნა 70 პირის მიმართ 
იქნა დაწყებული. 2016 წელს აღნიშნული კატეგორიის 
დანაშაულის 103 ფაქტი გამოვლინდა. შესაბამისად, 
სხვაობამ -13.19% შეადგინა.
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214-ე მუხლი (საქართველოს საბაჟი საზღვარზე საქონლის
გადაადგილებასთან დაკავშირებული წესის დარღვევა)

 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 218ე 
მუხლით (გადასახადისათვის თავის არიდება) 2017 
წელს გამოძიება სისხლის სამართლის 106 საქმეზე, 
ხოლო სისხლისსამართლებრივი დევნა 22 პირის 
მიმართ დაიწყო. 2016 წელს აღნიშნული კატეგორიის 
დანაშაულის 149 ფაქტი იქნა გამოვლენილი. 
შესაბამისად, სხვაობამ -16.86% შეადგინა. 
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218-ე მუხლი (გადასახადისათვის თავის არიდება)

 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 332ე 
მუხლით (სამსახურებრივი უფლებამოსილების 
ბოროტად გამოყენება) 2017 წელს გამოძიება 
დაიწყო სისხლის სამართლის 9 საქმეზე. სისხლის
სამართლებრივი დევნა 19 პირის მიმართ იქნა 
დაწყებული. 2016 წელს აღნიშნული კატეგორიის 
დანაშაულის 2 ფაქტი გამოვლინდა. შესაბამისად, 
სხვაობამ 63.64% შეადგინა.
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332-ე მუხლი (სამსახურებივი უფლებამოსილების
ბოროტად გამოყენება)

 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 333ე 
მუხლით (სამსახურებრივი უფლებამოსილების 
გადამეტება) 2017 წელს გამოძიება სისხლის 
სამართლის 3 საქმეზე დაიწყო. სისხლის სამართ
ლებრივი დევნა არ დაწყებულა. 2016 წელს 
აღნიშნული კატეგორიის დანაშაულის 1 ფაქტი იქნა 
გამოვლენილი. შესაბამისად, სხვაობამ 50% შეადგინა.

3

1

2016 წელი 2017 წელი

სისხლისსამართლებრივი დევნა

გამოძიების დაწყება

333-ე მუხლი (სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება)

2017 წლის სტატისტიკა

 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 
338ე მუხლით (ქრთამის აღება) 2017 წელს 
გამოძიება სისხლის სამართლის 19 საქმეზე, 
ხოლო სისხლისსამართლებრივი დევნა 10 პირის 
მიმართ დაიწყო. 2016 წელს აღნიშნული კატეგორიის 
დანაშაულის 34 ფაქტი იქნა გამოვლენილი. შესაბამისად, 
სხვაობამ -28.3% შეადგინა. 

2016 წელი 2017 წელი

სისხლისსამართლებრივი დევნა

გამოძიების დაწყება

338-ე მუხლი (ქრთამის აღება)

34

21
19

10
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საზოგადოებასთან 
ურთიერთობა და 

დანაშაულის პრევენცია
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2017 წელს საგამოძიებო სამსახურისთვის პრიორიტეტი გახდა საქმიანობის საჯაროობა და გახსნილობა, რაც 
მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს საზოგადოების მხრიდან ნდობის მაღალი ხარისხის მოპოვებას.

საანგარიშო პერიოდში სამსახურმა გაააქტიურა მუშაობა საზოგადოებასთან ურთიერთობის მიმართულებით. უწყება  
გახდა ღია საზოგადოებისა და მედიისთვის. ამასთან, მისი საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია მაქსიმალურად 
ხელმისაწვდომია ყველა დაინტერესებული პირისთვის.

ყველა მნიშვნელოვანი სიახლე პროაქტიულად თავსდება საგამოძიებო სამსახურის ოფიციალურ ვებგვერდზე (www.
is.ge) და სოციალურ ქსელებში არსებულ გვერდებზე (www.facebook.com/sagamodziebo/; www.twitter.com/
ISMOFGEO; www.youtube.com/user/sagamodziebo/).

2017 წელს აქტიურად მიმდინარეობდა მუშაობა დანაშაულის პრევენციისა და საფინანსო-ეკონომიკური დანაშაულის 
შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების კუთხით. ამ მიზნით, საგამოძიებო სამსახურის ქვემდებარე 
სისხლის სამართლის თითოეული დანაშაულის შესახებ მომზადდა და სამსახურის Facebook-ის გვერდზე განთავსდა 
საინფორმაციო მასალა. 

საზოგადოებასთან ურთიერთობა და დანაშაულის პრევენცია
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2017 წელს საგამოძიებო სამსახურსა და ა(ა)იპ საქართველოს სოლიდარობის ფონდს შორის გაფორმდა მემორანდუმი 
ნებაყოფლობითი დონაციის შესახებ. მემორანდუმის ფარგლებში, საგამოძიებო სამსახური უზრუნველყოფს 
თანამშრომლების მიერ ყოველთვიურად, ხელფასიდან გარკვეული თანხის მობილიზებას და აღნიშნულ ფონდში 
გადარიცხვას.

საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლები ასევე შეუერთდნენ უანგარო დონორის აქციას „გაიღე სისხლი, გადაარჩინე 
სიცოცხლე“. ამასთანავე, ისინი აქტიურად არიან ჩართული სოციალურად დაუცველი და განსაკუთრებული საჭიროების 
მქონე ოჯახების დასახმარებლად გამართულ სხვადასხვა სახის საქველმოქმედო და სოციალურ აქციაში. 

ქველმოქმედება
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საქართველოს 

ფინანსთა სამინისტროს 

საგამოძიებო სამსახური

www.is.ge


