
გამოქვეყნდა: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე 

ვებგვერდი, 05/08/20016 

 

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის  

ბრძანება №0816/04-1 

2016 წლის 4 აგვისტო 

ქ. თბილისი 

„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს 

ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების 

დანართებში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-

10 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ: 

1. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური 

მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (სსმ IV, №32, 

02.11.06) №2 დანართს, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია 

ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, დაემატოს ამ ბრძანების დანართში მოცემული 

მონაცემები.  

 2. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

ვ. ხასაშვილი 

 
დანართი

 

ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან 

 

№ პირადი ინფორმაცია 

(სახელი(ები), დაბ. 

თარიღი და ადგილი, 

ეროვნება/ 

მოქალაქეობა) 

ფსევდონიმ (ებ)ი, 

ზედმეტი სახელ (ებ)ი

 

პასპორტის 

მონაცემები, პირადი 

ნომერი 

მისამართ (ებ)ი, 

შესაძლო 

ადგილსამყოფელი

სიაში 

შეყვანის 

თარიღი 

სხვა ინფორმაცია 

1 2 3 4 5 6 7 

386 სახელები: 

 

1. ასლან (ASLAN)  

2. ავგაზაროვიჩ 

(AVGAZAROVICH)  

3. ბიუტუკაევ 

(BYUTUKAEV)  

 

ორიგინალი 

დასახელება: Аслан 

Авгазарович Бютукаев 

 

დაბადების თარიღი: 

22.10.1974 

ა) ამირ ხაზმატ (Amir 

Khazmat; ორიგინალი 

დასახელება: Амир 

Хазмат) 

 

ბ)აბუბაკარ 

(Abubakar; 

ორიგინალი 

დასახელება: 

Абубакар) 

პასპორტის 

მონაცემები: 

 

 

პირადი ნომერი: 

 

 

ახარხოს ქუჩა, 11, 

კატირ-იურტ, 

აჩხოიუ-

მარტანოვსკის 

უბანი, ჩეჩნეთის 

რესპუბლიკა, 

რუსეთის 

ფედერაცია  

(Akharkho Street, 11, 

Katyr-Yurt, Achkhoy-

Martanovskiy District, 

Republic of 

Chechnya, Russian 

Federation) 

03.08.2016 იძებნება რუსეთის 

ფედერაციის 

ხელისუფლების მიერ 

ტერორისტული 

დანაშაულებისათვის. 

 

 

ხელმძღვანელობს 

თვითმკვლელთა 

ბატალიონს Riyadus-

Salikhin Reconnaissance 

and Sabotage Battalion of 

Chechen Martyrs -

ში(RSRSBCM) 

იურიდიულ პირთა 



 

დაბადების ადგილი: 

კიტაევკა, 

ნოვოსელიტსკის უბანი, 

სტავროპოლის რეგიონი, 

რუსეთის ფედერაცია 

(Kitaevka, Novoselitskiy 

District, Stavropol Region, 

Russian Federation) 

 

 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 

რუსი 

 

სიაში 110. 

387 სახელები: 

 

1. აირატ (AYRAT) 

2. ნასიმოვიჩ 

(NASIMOVICH) 

3. ვახიტოვ (VAKHITOV)  

ორიგინალი 

დასახელება: Айрат 

Насимович Вахитов 

 

დაბადების თარიღი: 

 

27.03.1977 

 

დაბადების ადგილი: 

ბანერეჟნიე ჩელნი, 

თათრეთის რესპუბლიკა, 

რუსეთის ფედერაცია  

(Naberezhnye Chelny, 

Republic of Tatarstan, 

Russian Federation) 

 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 

რუსი 

ა) სალმან ბულგარსკი 

(Salman Bulgarskiy 

ორიგინალი 

დასაელება: Салман 

Булгарский) 

პასპორტის 

მონაცემები: 

 

 

პირადი ნომერი: 

 

 03.08.2016 შესაძლოა იყენებდეს 

სირიის ან ერაყის 

მოქალაქის ყალბ 

პასპორტს. 

 

 

არის წევრი Al-Nusrah 

Front for the People of 

the Levant-ის (ANF) 

)იურიდიულ პირთა 

სიაში 139-ე) 

„ბულგარეთის 

ჯგუფის“, 

ხელმძღვანელობს 100 

მებრძოლის ჯგუფს. 

 

ფოტო 

ხელმისაწვდომია 

Interpol-UN 

უშიშროების საბჭოს 

სპეციალურ 

შეტყობინებაში.   

 

 

 

 

 


