
 

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს  საჯარო ინფორმაციის 

გაცემის ბიუროს ხელმძღვანელს ხათუნა 

ქველიძეს  

 

„საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 37–ე მუხლის თანახმად, ამავე კოდექსის მე–40 

მუხლით დადგენილ ვადებში, გთხოვთ მოგვაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: 

1. დანაშაულის სტატისტიკა რა მეთოდოლოგიით დგება.  როგორი იყო ძველი მეთოდოლოგია და 

როგორია ახალი. გთხოვთ, განმარტოთ, რა განსხვავებაა  ძველსა და ახალ მეთოდოლოგიებს 

შორის.  

2. მოგვაწოდოთ დანაშაულის სტატისტიკა 2011, 2012 და 2013 წლის თვეების მიხედვით.   გთხოვთ, 

გაითვალისწინოთ, რომ გვჭირდება დანაშაულთა საერთო რაოდენობა შემდეგი კლასიფიკაციის 

მიხედვით:  

- განსაკუთრებით მძიმე   

მძიმე  

ნაკლებად მძიმე   

 

- დანაშაული სიცოცხლის წინააღმდეგ  

განზრახ მკვლელობა  

განზრახ მკვლელობა დამამძიმებელ გარემოებაში   

მკვლელობის მცდელობა  

თვითმკვლელობამდე მიყვანა   

სხვა დანაშაული  

- დანაშაული ჯანმრთელობის წინააღმდეგ   

ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება  

ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანება   

სხვა დანაშაული  

- ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საფრთხის შექმნა    

- დანაშაული სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ  გაუპატიურება   

სხვა დანაშაული   

- დანაშაული ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების წინააღმდეგ თავისუფლების უკანონო 

აღკვეთა  

მძევლად ხელში ჩაგდება   

სხვა დანაშაული   

 

- დანაშაული ოჯახისა და არასრულწლოვნის წინააღმდეგ  

 

- დანაშაული საკუთრების წინააღმდეგ  

ქურდობა   



ძარცვა   

ყაჩაღობა  

თაღლითობა   

გამოძალვა  

ნივთის დაზიანება ან განადგურება  

სხვა დანაშაული  

- დანაშაული სამეწარმეო ან სხვა ეკონომიკური საქმიანობის წინააღმდეგ  

- დანაშაული ფულადსაკრედიტო სისტემაში  

- დანაშაული საფინანსო საქმიანობის სფეროში  

- დანაშაული სამეწარმეო ან სხვა ორგანიზაციაში სამსახურის ინტერესის  წინააღმდეგ   

- დანაშაული საზოგადოებრივი უშიშროებისა და წესრიგის წინააღმდეგ   

 ცეცხლსასროლი იარაღის, საბრძოლო მასალის, ფეთქებადი ნივთიერების ან ასაფეთქებელი 

მოწყობილობის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა, შენახვა, ტარება, დამზადება, გადაზიდვა, 

გადაგზავნა ან გასაღება   

21 წლის ასაკს მიუღწეველი, ან ნასამართლობის მქონე ან/და ნარკოტიკების მოხმარებისთვის 

ადმინისტრაციულსახდელდადებული პირის მიერ ცივი იარაღის ტარება 

 ხულიგნობა  

სხვა დანაშაული   

- სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევა   

- დანაშაული მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და საზოგადოებრივი ზნეობის წინააღმდეგ   

- დანაშაული კულტურული მემკვიდრეობის წინააღმდეგ  

- საერთაშორისო ხასიათის დანაშაულები კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში   

- ნარკოტიკული დანაშაული   

ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის ან პრეკურსორის უკანონო დამზადება, წარმოება, 

შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა, გადაგზავნა ან გასაღება   

საქართველოში ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის ან პრეკურსორის უკანონოდ 

შემოტანა-გატანა ან ტრანზიტით უკანონოდ გადაზიდვა  

ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო დათესვა, მოყვანა/კულტივირება   

პირადი მოხმარებისთვის ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის ან პრეკურსორის მცირე 

ოდენობით უკანონო დამზადება, შეძენა, შენახვა ან/და ექიმის დანიშნულების გარეშე უკანონო 

მოხმარება   

სხვა დანაშაული   

- სატრანსპორტო დანაშაული  

ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევა  სხვა დანაშაული  

- კიბერდანაშაული   

- დანაშაული გარემოს დაცვის წესის წინააღმდეგ 

- დანაშაული საქართველოს კონსტიტუციური წყობილებისა და უშიშროების საფუძვლების 

წინააღმდეგ  

- ოკუპირებული ტერიტორიების სამართლებრივი რეჟიმის დარღვევა   

- ტერორიზმი  

- სამოხელეო დანაშაული   

სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება 

სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება   

ქრთამის აღება  



ქრთამის მიცემა   

სამსახურებრივი სიყალბე   

სამსახურებრივი გულგრილობა  

სხვა დანაშაული   

- დანაშაული მმართველობის წესის წინააღმდეგ   

ყალბი დოკუმენტის, ბეჭდის, შტამპის ან ბლანკის დამზადება, გასაღება ან გამოყენება  

სხვა დანაშაული  

- დანაშაული სასამართლო ორგანოების საქმიანობის წინააღმდეგ   

- დანაშაული მტკიცებულების მოპოვების საპროცესო წესის წინააღმდეგ   

- დანაშაულის დროულად აღკვეთისა და გახსნის წინააღმდეგ მიმართული ქმედება 

-  დანაშაული სასამართლო აქტების აღსრულების წინააღმდეგ  

- დანაშაული დაქვემდებარების წესისა და სამხედრო ღირსების დაცვის წინააღმდეგ  

- დანაშაული სამხედრო ქონების შენახვის ან ექსპლუატაციის წესის წინააღმდეგ  

- დანაშაული კაცობრიობის მშვიდობის, უშიშროებისა და საერთაშორისო ჰუმანიტარული 

სამართლის წინააღმდეგ  

 

შენიშვნა: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია შსს-ს ვებ-გვერდზე 

არ იძებნება.   

პატივისცემით, 

სერგი კაპანაძე,  

საქართველოს რეფორმების ასოციაციის (GRASS) დირექტორი 

 

მისამართი: 

თბილისი, რაზმაძის ქ. #15 

საკონტაქტო პირი: 

რუსუდან მაჩაიძე  

მობ.  577 787646  

e-mail: rusudan.machaidze@gmail.com 
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