
         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

6877/3-6/22
28-07-2022

სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს

მოგმართავთ საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და პარლამენტის რეგლამენტის 
148-ე მუხლის საფუძველზე და გთხოვთ, მომაწოდოთ შემდეგი სახის ინფორმაცია:

სტატისტიკა 2020 წლის 1 იანვრიდან დღემდე:

1. სპეცილური საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის გამომძიებლებმა, 
ზემოხსენებული დროის მონაკვეთში რამდენჯერ მიმართეს პროკურორებს ფარული 
საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების მოთხოვნით მოტივირებული 
შუამდგომლობით მიემართათ საქართველოს რაიონული/საქალაქო 
სასამართლოებისთვის. 

2. სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ, რომელ დანაშაულებზე 
(მუხლობრივად) იქნა წარდგენილი პროკურორების მიერ, საქართველოს 
საქალაქო/რაიონულ სასამართლოებში, მოტივირებული შუამდგომლობები ფარული 
საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების შესახებ.  

3. ფარული საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების შესახებ საგამოძიებო დეპარტამენტის 
გამომძიებლების რამდენი მიმართვა დაკმაყოფილდა/არ დაკმაყოფილდა 
პროკურორის მიერ (რამდენ შემთხვევაში მიმართა პროკურორმა სასამართლოს 
მოტივირებული შუამდგომლობით ფარული საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების 
შესახებ). 

4. დეპარტამენტის გამომძიებლებმა, რამდენჯერ მიმართეს პროკურორებს იმ მიზნით, 
რომ გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევიდან გამომდინარე, გამოეცათ 
დადგენილება ფარული საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების შესახებ.

5. რამდენ შემთხვევაში ჩატარდა ფარული საგამოძიებო მოქმედებები გადაუდებელი 
აუცილებლობის პირობებში სპეცილური საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო 
დეპარტამენტის გამომძიებლების მიერ, პროკურორის მოტივირებული 
დადგენილების საფუძველზე. 

6. დეპარტამენტის გამომძიებელთა მიმართვის საფუძველზე დაწყებული ფარული 
საგამოძიებო მოქმედებებიდან რამდენ შემთხვევაში მოითხოვა პროკურორმა ფარული 
საგამოძიებო მოქმედების სასამართლო განჩინებით განსაზღვრული არაუმეტეს  1 
თვიანი ვადის გაგრძელება.

7. დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული გამოძიების ფარგლებში, საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით რამდენ პირს ეცნობა მის მიმართ  ჩატარებული 
ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მოპოვებული მასალის შინაარსისა და 
ამ მასალის განადგურების შესახებ.



8. საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, რამდენი პირის მიერ იქნა 
გასაჩივრებული მის მიმართ ჩატარებული ფარული საგამოძიებო მოქმედების შესახებ 
განჩინება. 

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
ლევან ბეჟაშვილი



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

6876/3-6/22
28-07-2022

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს

მოგმართავთ საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და პარლამენტის რეგლამენტის 
148-ე მუხლის საფუძველზე და გთხოვთ, მომაწოდოთ შემდეგი სახის ინფორმაცია:

სტატისტიკა 2020 წლის 1 იანვრიდან დღემდე:

1. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის 
გამომძიებლებმა, ზემოხსენებული დროის მონაკვეთში რამდენჯერ მიმართეს 
პროკურორებს ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების მოთხოვნით 
მოტივირებული შუამდგომლობით მიემართათ საქართველოს რაიონული/საქალაქო 
სასამართლოებისთვის. 

2. სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ, რომელ დანაშაულებზე 
(მუხლობრივად) იქნა წარდგენილი პროკურორების მიერ, საქართველოს 
საქალაქო/რაიონულ სასამართლოებში, მოტივირებული შუამდგომლობები ფარული 
საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების შესახებ.  

3. ფარული საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების შესახებ საგამოძიებო დეპარტამენტის 
გამომძიებლების რამდენი მიმართვა დაკმაყოფილდა/არ დაკმაყოფილდა 
პროკურორის მიერ (რამდენ შემთხვევაში მიმართა პროკურორმა სასამართლოს 
მოტივირებული შუამდგომლობით ფარული საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების 
შესახებ). 

4. დეპარტამენტის გამომძიებლებმა, რამდენჯერ მიმართეს პროკურორებს იმ მიზნით, 
რომ გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევიდან გამომდინარე, გამოეცათ 
დადგენილება ფარული საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების შესახებ.

5. რამდენ შემთხვევაში ჩატარდა ფარული საგამოძიებო მოქმედებები გადაუდებელი 
აუცილებლობის პირობებში საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 
საგამოძიებო დეპარტამენტის გამომძიებლების მიერ, პროკურორის მოტივირებული 
დადგენილების საფუძველზე. 

6. დეპარტამენტის გამომძიებელთა მიმართვის საფუძველზე დაწყებული ფარული 
საგამოძიებო მოქმედებებიდან რამდენ შემთხვევაში მოითხოვა პროკურორმა ფარული 
საგამოძიებო მოქმედების სასამართლო განჩინებით განსაზღვრული არაუმეტეს  1 
თვიანი ვადის გაგრძელება.

7. დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული გამოძიების ფარგლებში, საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით რამდენ პირს ეცნობა მის მიმართ  ჩატარებული 
ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მოპოვებული მასალის შინაარსისა და 
ამ მასალის განადგურების შესახებ.



8. საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, რამდენი პირის მიერ იქნა 
გასაჩივრებული მის მიმართ ჩატარებული ფარული საგამოძიებო მოქმედების შესახებ 
განჩინება. 

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
ლევან ბეჟაშვილი



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
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6875/3-6/22
28-07-2022

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტს

მოგმართავთ საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და პარლამენტის რეგლამენტის 
148-ე მუხლის საფუძველზე და გთხოვთ, მომაწოდოთ შემდეგი სახის ინფორმაცია:

სტატისტიკა 2020 წლის 1 იანვრიდან დღემდე:

1. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტის გამომძიებლებმა, 
ზემოხსენებული დროის მონაკვეთში რამდენჯერ მიმართეს პროკურორებს ფარული 
საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების მოთხოვნით მოტივირებული 
შუამდგომლობით მიემართათ საქართველოს რაიონული/საქალაქო 
სასამართლოებისთვის. 

2. სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ, რომელ დანაშაულებზე 
(მუხლობრივად) იქნა წარდგენილი პროკურორების მიერ, საქართველოს 
საქალაქო/რაიონულ სასამართლოებში, მოტივირებული შუამდგომლობები ფარული 
საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების შესახებ.  

3. ფარული საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების შესახებ საგამოძიებო დეპარტამენტის 
გამომძიებლების რამდენი მიმართვა დაკმაყოფილდა/არ დაკმაყოფილდა 
პროკურორის მიერ (რამდენ შემთხვევაში მიმართა პროკურორმა სასამართლოს 
მოტივირებული შუამდგომლობით ფარული საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების 
შესახებ). 

4. დეპარტამენტის გამომძიებლებმა, რამდენჯერ მიმართეს პროკურორებს იმ მიზნით, 
რომ გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევიდან გამომდინარე, გამოეცათ 
დადგენილება ფარული საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების შესახებ.

5. რამდენ შემთხვევაში ჩატარდა ფარული საგამოძიებო მოქმედებები გადაუდებელი 
აუცილებლობის პირობებში საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო 
დეპარტამენტის გამომძიებლების მიერ, პროკურორის მოტივირებული 
დადგენილების საფუძველზე. 

6. დეპარტამენტის გამომძიებელთა მიმართვის საფუძველზე დაწყებული ფარული 
საგამოძიებო მოქმედებებიდან რამდენ შემთხვევაში მოითხოვა პროკურორმა ფარული 
საგამოძიებო მოქმედების სასამართლო განჩინებით განსაზღვრული არაუმეტეს  1 
თვიანი ვადის გაგრძელება.

7. დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული გამოძიების ფარგლებში, საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით რამდენ პირს ეცნობა მის მიმართ  ჩატარებული 
ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მოპოვებული მასალის შინაარსისა და 
ამ მასალის განადგურების შესახებ.



8. საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, რამდენი პირის მიერ იქნა 
გასაჩივრებული მის მიმართ ჩატარებული ფარული საგამოძიებო მოქმედების შესახებ 
განჩინება. 

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
ლევან ბეჟაშვილი



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

6872/3-6/22
28-07-2022

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტს

მოგმართავთ საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და პარლამენტის რეგლამენტის 
148-ე მუხლის საფუძველზე და გთხოვთ, მომაწოდოთ შემდეგი სახის ინფორმაცია:

სტატისტიკა 2020 წლის 1 იანვრიდან დღემდე:

1. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტის 
გამომძიებლებმა, ზემოხსენებული დროის მონაკვეთში რამდენჯერ მიმართეს 
პროკურორებს ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების მოთხოვნით 
მოტივირებული შუამდგომლობით მიემართათ საქართველოს რაიონული/საქალაქო 
სასამართლოებისთვის. 

2. სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ, რომელ დანაშაულებზე 
(მუხლობრივად) იქნა წარდგენილი პროკურორების მიერ, საქართველოს 
საქალაქო/რაიონულ სასამართლოებში, მოტივირებული შუამდგომლობები ფარული 
საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების შესახებ.  

3. ფარული საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების შესახებ საგამოძიებო დეპარტამენტის 
გამომძიებლების რამდენი მიმართვა დაკმაყოფილდა/არ დაკმაყოფილდა 
პროკურორის მიერ (რამდენ შემთხვევაში მიმართა პროკურორმა სასამართლოს 
მოტივირებული შუამდგომლობით ფარული საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების 
შესახებ). 

4. დეპარტამენტის გამომძიებლებმა, რამდენჯერ მიმართეს პროკურორებს იმ მიზნით, 
რომ გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევიდან გამომდინარე, გამოეცათ 
დადგენილება ფარული საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების შესახებ.

5. რამდენ შემთხვევაში ჩატარდა ფარული საგამოძიებო მოქმედებები გადაუდებელი 
აუცილებლობის პირობებში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო 
დეპარტამენტის გამომძიებლების მიერ, პროკურორის მოტივირებული 
დადგენილების საფუძველზე. 

6. დეპარტამენტის გამომძიებელთა მიმართვის საფუძველზე დაწყებული ფარული 
საგამოძიებო მოქმედებებიდან რამდენ შემთხვევაში მოითხოვა პროკურორმა ფარული 
საგამოძიებო მოქმედების სასამართლო განჩინებით განსაზღვრული არაუმეტეს  1 
თვიანი ვადის გაგრძელება.

7. დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული გამოძიების ფარგლებში, საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით რამდენ პირს ეცნობა მის მიმართ  ჩატარებული 
ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მოპოვებული მასალის შინაარსისა და 
ამ მასალის განადგურების შესახებ.



8. საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, რამდენი პირის მიერ იქნა 
გასაჩივრებული მის მიმართ ჩატარებული ფარული საგამოძიებო მოქმედების შესახებ 
განჩინება. 

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
ლევან ბეჟაშვილი



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

6868/3-6/22
28-07-2022

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურს

მოგმართავთ საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და პარლამენტის რეგლამენტის 
148-ე მუხლის საფუძველზე და გთხოვთ, მომაწოდოთ შემდეგი სახის ინფორმაცია:

სტატისტიკა 2020 წლის 1 იანვრიდან დღემდე:

1. საერთო სასამართლოების მიერ რამდენი განჩინება წარედგინა პერსონალურ 
მონაცემთა დაცვის სამსახურს, მოსამართლეთა მიერ  პროკურორების 
შუამდგომლობის საფუძველზე მიღებული ფარული საგამოძიებო მოქმედების 
ჩატარების ნებართვის გაცემის შესახებ ან მისი ჩატარების ნებართვის გაცემაზე უარის 
თქმის შესახებ. 

2. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურს, გადაუდებელი აუცილებლობის 
პირობებში, ფარული საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების შესახებ პროკურორების 
მიერ გამოცემული რამდენი დადგენილება წარედგინა. 

3. საქართველოს  კანონმდებლობით დადგენილი წესით, პერსონალურ მონაცემთა 
დაცვის სამსახურს, ფარული საგამოძიებო მოქმედების კანონიერად/უკანონოდ ცნობის 
შესახებ რამდენი განჩინება მიეწოდა საქართველოს რაიონული/საქალაქო და 
სააპელაციო სასამართლოებისა მიერ. 

4. საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, რამდენ შემთხვევაში შეაჩერა 
ფარული საგამოძიებო მოქმედება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის 
უფროსმა კონტროლის ელექტრონული სისტემით.

5. საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, რამდენი ფარული საგამოძიებო 
მოქმედების შედეგად მოპოვებული მასალის განადგურების ოქმი გადმოეცა 
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურს. 

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ლევან ბეჟაშვილი



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

6874/3-6/22
28-07-2022

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტს

მოგმართავთ საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და პარლამენტის რეგლამენტის 
148-ე მუხლის საფუძველზე და გთხოვთ, მომაწოდოთ შემდეგი სახის ინფორმაცია:

სტატისტიკა 2020 წლის 1 იანვრიდან დღემდე:

1. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტის 
გამომძიებლებმა, ზემოხსენებული დროის მონაკვეთში რამდენჯერ მიმართეს 
პროკურორებს ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების მოთხოვნით 
მოტივირებული შუამდგომლობით მიემართათ საქართველოს რაიონული/საქალაქო 
სასამართლოებისთვის. 

2. სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ, რომელ დანაშაულებზე 
(მუხლობრივად) იქნა წარდგენილი პროკურორების მიერ, საქართველოს 
საქალაქო/რაიონულ სასამართლოებში, მოტივირებული შუამდგომლობები ფარული 
საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების შესახებ.  

3. ფარული საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების შესახებ საგამოძიებო დეპარტამენტის 
გამომძიებლების რამდენი მიმართვა დაკმაყოფილდა/არ დაკმაყოფილდა 
პროკურორის მიერ (რამდენ შემთხვევაში მიმართა პროკურორმა სასამართლოს 
მოტივირებული შუამდგომლობით ფარული საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების 
შესახებ). 

4. დეპარტამენტის გამომძიებლებმა, რამდენჯერ მიმართეს პროკურორებს იმ მიზნით, 
რომ გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევიდან გამომდინარე, გამოეცათ 
დადგენილება ფარული საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების შესახებ.

5. რამდენ შემთხვევაში ჩატარდა ფარული საგამოძიებო მოქმედებები გადაუდებელი 
აუცილებლობის პირობებში საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საგამოძიებო 
დეპარტამენტის გამომძიებლების მიერ, პროკურორის მოტივირებული 
დადგენილების საფუძველზე. 

6. დეპარტამენტის გამომძიებელთა მიმართვის საფუძველზე დაწყებული ფარული 
საგამოძიებო მოქმედებებიდან რამდენ შემთხვევაში მოითხოვა პროკურორმა ფარული 
საგამოძიებო მოქმედების სასამართლო განჩინებით განსაზღვრული არაუმეტეს  1 
თვიანი ვადის გაგრძელება.

7. დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული გამოძიების ფარგლებში, საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით რამდენ პირს ეცნობა მის მიმართ  ჩატარებული 
ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მოპოვებული მასალის შინაარსისა და 
ამ მასალის განადგურების შესახებ.



8. საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, რამდენი პირის მიერ იქნა 
გასაჩივრებული მის მიმართ ჩატარებული ფარული საგამოძიებო მოქმედების შესახებ 
განჩინება. 

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
ლევან ბეჟაშვილი



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

6873/3-6/22
28-07-2022

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტს

მოგმართავთ საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და პარლამენტის რეგლამენტის 
148-ე მუხლის საფუძველზე და გთხოვთ, მომაწოდოთ შემდეგი სახის ინფორმაცია:

სტატისტიკა 2020 წლის 1 იანვრიდან დღემდე:

1. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტის 
გამომძიებლებმა, ზემოხსენებული დროის მონაკვეთში რამდენჯერ მიმართეს 
პროკურორებს ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების მოთხოვნით 
მოტივირებული შუამდგომლობით მიემართათ საქართველოს რაიონული/საქალაქო 
სასამართლოებისთვის. 

2. სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ, რომელ დანაშაულებზე 
(მუხლობრივად) იქნა წარდგენილი პროკურორების მიერ, საქართველოს 
საქალაქო/რაიონულ სასამართლოებში, მოტივირებული შუამდგომლობები ფარული 
საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების შესახებ.  

3. ფარული საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების შესახებ საგამოძიებო დეპარტამენტის 
გამომძიებლების რამდენი მიმართვა დაკმაყოფილდა/არ დაკმაყოფილდა 
პროკურორის მიერ (რამდენ შემთხვევაში მიმართა პროკურორმა სასამართლოს 
მოტივირებული შუამდგომლობით ფარული საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების 
შესახებ). 

4. დეპარტამენტის გამომძიებლებმა, რამდენჯერ მიმართეს პროკურორებს იმ მიზნით, 
რომ გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევიდან გამომდინარე, გამოეცათ 
დადგენილება ფარული საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების შესახებ.

5. რამდენ შემთხვევაში ჩატარდა ფარული საგამოძიებო მოქმედებები გადაუდებელი 
აუცილებლობის პირობებში საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საგამოძიებო 
დეპარტამენტის გამომძიებლების მიერ, პროკურორის მოტივირებული 
დადგენილების საფუძველზე. 

6. დეპარტამენტის გამომძიებელთა მიმართვის საფუძველზე დაწყებული ფარული 
საგამოძიებო მოქმედებებიდან რამდენ შემთხვევაში მოითხოვა პროკურორმა ფარული 
საგამოძიებო მოქმედების სასამართლო განჩინებით განსაზღვრული არაუმეტეს  1 
თვიანი ვადის გაგრძელება.

7. დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული გამოძიების ფარგლებში, საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით რამდენ პირს ეცნობა მის მიმართ  ჩატარებული 
ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მოპოვებული მასალის შინაარსისა და 
ამ მასალის განადგურების შესახებ.



8. საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, რამდენი პირის მიერ იქნა 
გასაჩივრებული მის მიმართ ჩატარებული ფარული საგამოძიებო მოქმედების შესახებ 
განჩინება. 

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
ლევან ბეჟაშვილი



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

6870/3-6/22
28-07-2022

საქართველოს  გენერალურ პროკურატურას

მოგმართავთ საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და პარლამენტის რეგლამენტის 
148-ე მუხლის საფუძველზე და გთხოვთ, მომაწოდოთ შემდეგი სახის ინფორმაცია:

სტატისტიკა 2020 წლის 1 იანვრიდან დღემდე:

1. ჯამში რამდენი მოტივირებული  შუამდგომლობით მიმართეს პროკურორებმა 
საქართველოს საქალაქო/რაიონულ (ქალაქების მიხედვით) სასამართლოებს ფარული 
საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების მოთხოვნით.

2. სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ, რომელ დანაშაულებზე 
(მუხლობრივად/უწყებრივად) იქნა წარდგენილი პროკურორების მიერ, საქართველოს 
საქალაქო/რაიონულ სასამართლოებში, მოტივირებული შუამდგომლობები ფარული 
საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების შესახებ.  

3. საქართველოს საქალაქო/რაიონული სასამართლოების (ქალაქების მიხედვით) მიერ 
რამდენი შუამდგომლობა დაკმაყოფილდა/არ დაკმაყოფილდა/ნაწილობრივ 
დაკმაყოფილდა ფარული საგამოძიემო მოქმედების ჩატარების ნებართვის გაცემის 
შესახებ. 

4. გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევიდან გამომდინარე, რამდენი ფარული 
საგამოძიებო მოქმედება დაიწყო/ჩატარდა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე 
მოსამართლის განჩინების გარეშე, პროკურორის მოტივირებული დადგენილებით. 

5. საქართველოს საქალაქო/რაიონულ სასამართლოებში (ქალაქების მიხედვით) 
პროკურორების მიერ რამდენი შუამდგომლობა შევიდა გადაუდებელი 
აუცილებლობის პირობებეში ჩატარებული/მიმდინარე ფარული საგამოძიებო 
მოქმედებების კანონიერად ცნობის შესახებ (გადაუდებელი აუცილებლობის 
პირობებში პროკურორის მოტივირებული დადგენილებით ჩატარებულმა, რამდენმა 
ფარულმა საგამოძიებო მოქმედებებმა გაიარა შემდგომი სასამართლო კონტროლი-
ჩატარებული ფარული საგამოძიებო მოქმედებების კანონიერად და უკანონოდ  ცნობის 
შესახებ).

6. პროკურორების მიერ რამდენი მოტივირებული შუამდგომლობა გაეგზავნა  საქალაქო 
სასამართლოებს ფარული საგამოძიებო მოქმედების სასამართლო განჩინებით 
განსაზღვრული არაუმეტეს  1 თვიანი ვადის გაგრძელების შესახებ. 

7. საქართველოს გენერალური პროკურორის ან მისი მოადგილის მიერ რამდენი 
მოტივირებული შუამდგომლობა გაეგზავნა უზენაეს სასამართლოს სახელმწიფო-
პოლიტიკური თანამდებობის პირის, მოსამართლის და იმუნიტეტის მქონე პირის 
მიმართ ფარული საგამოძიებო მოქმედებათა ჩატარების შესახებ. 



8. საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, რამდენ პირს ეცნობა, მის 
მიმართ ჩატარებული ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მოპოვებული 
მასალის შინაარსისა და აღნიშნული მასალის განადგურების შესახებ. 

9. საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, სააპელაციო სასამართლოების 
საგამოძიებო კოლეგიებში რამდენი პირის მიერ იქნა გასაჩივრებული 
სამართალწარმოების მიმდინარეობისას/სამართალწარმოების დასრულებისას  მის 
მიმართ ფარული საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების შესახებ განჩინება. 

10. საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, პროკურორის 
გადაწყვეტილებით, რამდენ საქმეზე განადგურდა ფარული საგამოძიებო 
მოქმედებებით ჩატარებული გამოძიების შედეგად მოპოვებული მასალები. 

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ლევან ბეჟაშვილი



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

6867/3-6/22
28-07-2022

საქართველოს უზენაეს სასამართლოს

მოგმართავთ საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და პარლამენტის რეგლამენტის 
148-ე მუხლის საფუძველზე და გთხოვთ, მომაწოდოთ შემდეგი სახის ინფორმაცია:

სტატისტიკა 2020 წლის 1 იანვრიდან დღემდე:

1. ჯამში რამდენი მოტივირებული  შუამდგომლობით მიმართეს პროკურორებმა 
საქართველოს საქალაქო/რაიონულ (ქალაქების მიხედვით) სასამართლოებს ფარული 
საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების მოთხოვნით.

2. სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ, რომელ დანაშაულებზე 
(მუხლობრივად) იქნა წარდგენილი პროკურორების მიერ, საქართველოს 
საქალაქო/რაიონულ სასამართლოებში, მოტივირებული შუამდგომლობები ფარული 
საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების შესახებ.  

3. საქართველოს საქალაქო/რაიონული სასამართლოების (ქალაქების მიხედვით) მიერ 
რამდენი შუამდგომლობა დაკმაყოფილდა/არ დაკმაყოფილდა/ნაწილობრივ 
დაკმაყოფილდა ფარული საგამოძიემო მოქმედების ჩატარების ნებართვის გაცემის 
შესახებ. 

4. საქართველოს საქალაქო/რაიონულ სასამართლოებში (ქალაქების მიხედვით) 
პროკურორების მიერ რამდენი შუამდგომლობა შევიდა გადაუდებელი 
აუცილებლობის პირობებეში ჩატარებული/მიმდინარე ფარული საგამოძიებო 
მოქმედებების კანონიერად ცნობის შესახებ (გადაუდებელი აუცილებლობის 
პირობებში პროკურორის მოტივირებული დადგენილებით ჩატარებულმა, რამდენმა 
ფარულმა საგამოძიებო მოქმედებებმა გაიარა შემდგომი სასამართლო კონტროლი-
ჩატარებული ფარული საგამოძიებო მოქმედებების კანონიერად და უკანონოდ  ცნობის 
შესახებ).

5. პროკურორების მიერ რამდენი მოტივირებული შუამდგომლობა გაეგზავნა  საქალაქო 
სასამართლოებს ფარული საგამოძიებო მოქმედების სასამართლო განჩინებით 
განსაზღვრული არაუმეტეს  1 თვიანი ვადის გაგრძელების შესახებ. 

6. საქართველოს გენერალური პროკურორის ან მისი მოადგილის მიერ რამდენი 
მოტივირებული შუამდგომლობა გაეგზავნა საქართველოს უზენაეს სასამართლოს 
სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობის პირის, მოსამართლის და იმუნიტეტის 
მქონე პირის მიმართ ფარული საგამოძიებო მოქმედებათა ჩატარების შესახებ. 



7. საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, სააპელაციო სასამართლოების 
საგამოძიებო კოლეგიებში რამდენი პირის მიერ იქნა გასაჩივრებული 
სამართალწარმოების მიმდინარეობისას/სამართალწარმოების დასრულებისას  მის 
მიმართ ფარული საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების შესახებ განჩინება. 

8. ფარული საგამოძიებო მოქმედების შესახებ, რამდენი გასაჩივრებული განჩინება 
გაუქმდა/უკანონოდ იქნა ცნობილი  სააპელაციო სასამართლოების მიერ.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ლევან ბეჟაშვილი


