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საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი

                              მის.: თბილისი, დელისის I შესახვევი, 5ა.

როგორც თქვენთვის ცნობილია, სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ 2018 წლის 20 

ივლისის N09/6032 წერილით გამოგეგზავნათ, 2017-2018 წლებში სსიპ სურსათის ეროვნული 

სააგენტოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში გამოვლენილი იმ 

შემთხვევების შესახებ ინფორმაცია, რომლებშიც აღმოჩნდა შესაძლო დანაშაულის ნიშნები და 

საქმის მასალები სამართალდამცავ ორგანოებს გადაეგზავნა. აღნიშნულთან დაკავშირებით, 

დამატებით გიგზავნით აღნიშნულ პერიოდში აღმოჩენილ სხვა მსგავს შემთხვევებთან 

დაკავშირებულ ინფორმაციას.

გიორგი იაკობაშვილი

სააგენტოს უფროსი - მ.შ.



სამართალდარღვევის არსი

სამართალდამცავი ორგანო 

(რომელსაც გადაეგზავნა საქმის 

მასალები)

შესაძლო დანაშაულის  ნიშნები სისხლის სამართლის კოდექსის 

შესაბამისი მუხლი
საქმის მასალების გაგზავნის თარიღი

ლაბორატორიული კვლევის შედეგად 

ხორცპროდუქტებში ცხენის ხორცის 

აღმოჩენის ფაქტი

საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო

ფალსიფიკაცია; ადამიანის სიცოცხლისა და 

ჯანმრთელობისთვის საშიში პროდუქციის 

დამზადება, შემოტანა ან რეალიზაცია; 

მომხმარებლის მოტყუება;

სსკ-ის 197-ე, 198-ე, 219-ე მუხლები 3/31/2017

ლაბორატორიული კვლევის შედეგად 

ნახევარფაბრიკატებში ცხენის ხორცის 

აღმოჩენის ფაქტი

ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო 

სამსახური

ფალსიფიკაცია; ადამიანის სიცოცხლისა და 

ჯანმრთელობისთვის საშიში პროდუქციის 

დამზადება, შემოტანა ან რეალიზაცია; 

მომხმარებლის მოტყუება;

სსკ-ის 197-ე, 198-ე, 219-ე მუხლები 12/12/2017

გაყინულ თევზზე ეტიკეტირების წესის 

დარღვევა

საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტროს საგამოძიებო 

სამსახური

ფალსიფიკაცია; ადამიანის სიცოცხლისა და 

ჯანმრთელობისთვის საშიში პროდუქციის 

დამზადება, შემოტანა ან რეალიზაცია; 

მომხმარებლის მოტყუება; ყალბი 

დოკუმენტის, ბეჭდის, შტამპის ან ბლანკის 

დამზადება, გასაღება ან გამოყენება.

სსკ-ის 197-ე, 198-ე, 219-ე, 362-ე მუხლები 1/16/2017

ღვინის წარმოების წესების დარღვევა

საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტროს საგამოძიებო 

სამსახური

ფალსიფიკაცია; ადამიანის სიცოცხლისა და 

ჯანმრთელობისთვის საშიში პროდუქციის 

დამზადება, შემოტანა ან რეალიზაცია; 

მომხმარებლის მოტყუება;

სსკ-ის 197-ე, 198-ე, 219-ე მუხლები

7/6/2017

მზა კულინარული ნაწარმის 

ტემპერატურული რეჟიმის დარღვევა

საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტროს საგამოძიებო 

სამსახური

ადამიანის სიცოცხლისა და 

ჯანმრთელობისთვის საშიში პროდუქციის 

დამზადება, შემოტანა ან რეალიზაცია

სსკ-ის  198-ე მუხლი

1/4/2017

ღვინის წარმოების წესების დარღვევა

საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტროს საგამოძიებო 

სამსახური

ფალსიფიკაცია; ადამიანის სიცოცხლისა და 

ჯანმრთელობისთვის საშიში პროდუქციის 

დამზადება, შემოტანა ან რეალიზაცია; 

მომხმარებლის მოტყუება;

სსკ-ის 197-ე, 198-ე, 219-ე მუხლები

11.05.2017

ღვინის წარმოების წესების დარღვევა

საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტროს საგამოძიებო 

სამსახური

ფალსიფიკაცია; ადამიანის სიცოცხლისა და 

ჯანმრთელობისთვის საშიში პროდუქციის 

დამზადება, შემოტანა ან რეალიზაცია; 

მომხმარებლის მოტყუება;

სსკ-ის 197-ე, 198-ე, 219-ე მუხლები

03.10.2017

ეპიზოოტიის შესაძლო გავრცელება შინაგან საქმეთა სამინისტრო
ვეტერინარიის სფეროში საქართველოს 

კანონმდებლობის დარღვევა
სსკ-ის 290-ე მუხლი

30.05.2017

სიცოცხლისთვის საშიში 

ფალსიფიცირებული პროდუქციის 

დამზადება

საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტროს საგამოძიებო 

სამსახური

ფალსიფიკაცია; ადამიანის სიცოცხლისა და 

ჯანმრთელობისთვის საშიში პროდუქციის 

დამზადება, შემოტანა ან რეალიზაცია; 

მომხმარებლის მოტყუება;

სსკ-ის 197-ე, 198-ე, 219-ე მუხლები

26.07.2017

ცხენის ხორცის რეალიზაციის ფაქტი შინაგან საქმეთა სამინისტრო

ფალსიფიკაცია; ადამიანის სიცოცხლისა და 

ჯანმრთელობისთვის საშიში პროდუქციის 

დამზადება, შემოტანა ან რეალიზაცია; 

მომხმარებლის მოტყუება;

სსკ-ის 197-ე, 198-ე, 219-ე მუხლები

31.07.2017

მოქალაქის მიერ სააგენტოს თანამშრომლის 

სიტყვიერი შეურაცხყოფის ფაქტი

შინაგან საქმეთა სამინისტრო ხულიგნობა სსკ-ის 239-ე მუხლი

02.10.2017

ღვინის წარმოების წესების დარღვევა

საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტროს საგამოძიებო 

სამსახური

ფალსიფიკაცია; ადამიანის სიცოცხლისა და 

ჯანმრთელობისთვის საშიში პროდუქციის 

დამზადება, შემოტანა ან რეალიზაცია; 

მომხმარებლის მოტყუება;

სსკ-ის 197-ე, 198-ე, 219-ე მუხლები

20.07.2017


