
სამსახურის ფუნქციები 

1. უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისა და ტერორიზმის დაფინანსების 

აღკვეთის ხელშეწყობის მიზნით სამსახური: 

ა) შესაბამის საზედამხედველო ორგანოსთან შეთანხმებით ადგენს საეჭვო 

გარიგებაზე ანგარიშგების ფორმას; 

ბ) განსაზღვრავს და მონიტორინგის განმახორციელებელი პირების მიერ 

გარიგების საეჭვოობის დადგენის მიზნით აწვდის მათ ინფორმაციას (ჩამონათვალს, 

მითითებებს და  ა.შ.) საეჭვო გარიგებისა და მისი მონაწილე პირების შესახებ; 

გ) უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ან ტერორიზმის დაფინანსების, ასევე 

სხვა დანაშაულებრივი საქმიანობის ფაქტების გამოვლენის მიზნით, საჭიროების 

შემთხვევაში, მონიტორინგის განმახორციელებელი პირებისაგან მოითხოვს 

დამატებით ინფორმაციას და მათ ხელთ არსებულ დოკუმენტებს (ორიგინალი ან 

ასლი), მათ შორის კონფიდენციალურს, ნებისმიერი გარიგებისა და მისი მონაწილე 

პირების შესახებ; 

დ) საზედამხედველო ორგანოებს აწვდის ინფორმაციას შესაბამისი 

რეაგირებისათვის; 

ე) „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის შესრულების მიზნით, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, 

გამოსცემს კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტებს; 

ვ) მონაწილეობს ეკონომიკური სფეროს მარეგულირებელი და თავის 

უფლებამოსილებასთან დაკავშირებული სხვა საკითხების შესახებ ნორმატიული 

აქტების პროექტების შემუშავებასა და განხილვაში; 

ზ) მინიჭებული ფუნქციების შესრულების მიზნით, აგზავნის შეკითხვებს და 

იღებს ინფორმაციას ყველა სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოდან ან დაწესებულებიდან, აგრეთვე ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული 

პირისაგან, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ასრულებს 

საჯარო-სამართლებრივ უფლებამოსილებებს; 

თ) მიმართავს სასამართლოს ქონების (საბანკო ანგარიშის) დაყადაღების ან 

გარიგების (ოპერაციის) შეჩერების მიზნით, თუ არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, 

რომ ქონება (გარიგების თანხა) შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ტერორიზმის 

დასაფინანსებლად (ასეთ შემთხვევაში მასალები დაუყოვნებლივ გადაეცემა 

საქართველოს მთავარი პროკურატურისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს შესაბამის სამსახურებს); 

ი) ქმნის საინფორმაციო ქსელს, ახორციელებს მიღებული ინფორმაციის 

სისტემატიზაციას და ანალიზს, უზრუნველყოფს შესაბამის მონაცემთა აღრიცხვის 

ბაზის შექმნას და ფუნქციონირებას; 

კ) შესაბამისი ინფორმაციის ანალიზის შედეგად დასაბუთებული ვარაუდის 

გაჩენის შემთხვევაში, რომ გარიგება საეჭვოა და ხორციელდება უკანონო შემოსავლის 

ლეგალიზაციის ან ტერორიზმის დაფინანსების ან სხვა დანაშაულის ჩადენის მიზნით, 

დაუყოვნებლივ, ნებისმიერი ორგანოსაგან ან პირისაგან ნებართვის მიღების გარეშე, 

გადასცემს ამ ინფორმაციას (მათ შორის, კონფიდენციალურს) და თავის ხელთ 



არსებულ სათანადო მასალებს საქართველოს მთავარი პროკურატურისა და 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის სამსახურებს; 

ლ) შეისწავლის „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის 

შესახებ“ საქართველოს კანონის შესრულების მდგომარეობას და საჭიროების 

შემთხვევაში შეიმუშავებს შესაბამის საკანონმდებლო წინადადებებს, რომლებიც 

უზრუნველყოფს კანონის მიზნის მიღწევას; 

მ) ახორციელებს „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის 

ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონითა და სხვა ნორმატიული აქტებით 

განსაზღვრულ უფლებამოსილებებს. 
 


