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ზოგადი მიმოხილვა 

2021 წლის 13 სექტემბერს, სავარაუდოდ სახელმწიფო უსაფრთხოების 

სამსახურიდან საიდუმლო ფაილები გავრცელდა. ინტერნეტში გავრცელებული 

ფაილების თანახმად, ირკვევა, რომ ქვეყანაში უსმენენ და უთვალთვალებენ 

მედიასაშუალებების, სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების1, ოპოზიციური 

პარტიების წარმომადგენლებს, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის 

სინოდის წევრებს, პატრიარქის მოსაყდრეს, მღვდელმთავრებს, პატრიარქის 

თანაშემწეებს, ეპისკოპოსებს, მონაზვნებს და  მათთან დაკავშირებულ პირებს, 

რელიგიურ გაერთიანებებს - როგორც საპატრიარქოს, ასევე არადომინანტურ 

რელიგიურ ჯგუფებს. აკონტროლებენ მათ გადაადგილებას, საბანკო გადარიცხვებს 

და პირად ცხოვრებას. 

ათასობით ფაილში გვხდება ინფორმაცია იმ ადამიანების შესახებაც, ვისი 

საშალებითაც ესა თუ ის სასულიერო პირი უნდა გადაებირებინათ. დოკუმენტები 

მოიცავს ინფორმაციას იმ მღვდლებზეც, ვინც ნარკოდამოკიდებულია ან 

კრიმინალებთან მეგობრობს2. აგრეთვე, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან 

გაჟონილ ათასობით ფაილში - მრავლად არის დოკუმენტები, კრებსები, რომლებიც 

საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური მისიების თანაშრომლებს შეეხება3. 

მოგვიანებით ინტერნეტსივრცეში ფარული მიყურადების შესახებ სხვა 

ინფორმაციაც გავრცელდა. გავრცელებულ დოკუმენტებში, რომელსაც სავარაუდოდ, 

სუს-ის ყოფილი თანამშრომელი ავრცელებს, პირდაპირ არის აღწერილი 

კონკრეტული ადამიანების პირადი ცხოვრება. განსაკუთრებული აქცენტია 

გაკეთებული მაღალი იერარქიის სასულიერო პირების სექსუალური ორიენტაციისა 

და მათი წარსულის შესახებ4. ყველა ამ დოკუმენტში ჩამოთვლილია მაღალი 

იერარქიის სასულიერო პირები, რომლებსაც კონკრეტულ ადამიანებთან აქვთ 

„ინტიმური კავშირი“. მითითებულია ამ მოქალაქეების სახელი, გვარი, პირადი 

ნომერი, ასევე, ფაილს დართული აქვს ფოტოები. სწორედ ამ მასალებში არის 

დასახელებული რამდენიმე სასულიერო პირი, რომლებსაც პედოფილიაში ედებათ 

ბრალი5. 

გარდა ზემოაღნიშნულისა, გავრცელებულ მასალებში რუსულ კავშირებზე 

არაერთი ფაილი იძებნება. ირკვევა, რომ არის Word-ის ერთიანი ფაილი მოკლე 

ინფორმაციებით, ასევე, საქაღალდე სახელწოდებით: „რუსული ორიენტაცია“, სადაც 

15 სასულიერო პირის დოსიეა შეყვანილი. მიუხედავად ამისა, ეს ინფორმაცია ბევრად 

                                                
1 ფაილებში ნახსენები სამოქალაქო ორგანიზაციების წარმომადგენლები (გიორგი ონიანი, გურამ იმნაძე 
და გიორგი მშვენიერაძე) ადასტურებენ გადაცემაში განხილული ერთ-ერთი კომუნიკაციის ნამდვილობას, 
რომელიც შეეხებოდა სოციალური სამართიანობის ცენტრის ერთ-ერთი დირექტორის, თამთა მიქელაძის 
დაბარებას უსაფრთხოების სამსახურში. ეთერში გასული სხვა ინფორმაციის ნამდვილობას ასევე ადასტურებს 
რადიო „თავისუფლების“ გამომძიებელი ჟურნალისტი, გიორგი მგელაძეც. იხ. 
https://transparency.ge/ge/post/samokalako-organizaciebi-xelisupleba-sus-s-totaluri-kontrolis-mekanizmad-
iqenebs?fbclid=IwAR1eBYW9ar8uFC3lTyap6CBw3Z_9d1bZsx6u6sZ9u0mbS2QnEJeYoJZLams 
2 იხ. ინფორმაცია სრულად: https://formulanews.ge/News/56536 
3 იხ. ინფორმაცია სრულად: https://mtavari.tv/news/56558-saertashoriso-skandali-sus-i-diplomatebsats 
4 იხ. ინფორმაცია სრულად: https://mtavari.tv/news/56304-sasuliero-pirebis-seksualuri-orientatsia-carsuli 
5 იხ. ინფორმაცია სრულად: https://bit.ly/3Bq7R0e 

https://transparency.ge/ge/post/samokalako-organizaciebi-xelisupleba-sus-s-totaluri-kontrolis-mekanizmad-iqenebs?fbclid=IwAR1eBYW9ar8uFC3lTyap6CBw3Z_9d1bZsx6u6sZ9u0mbS2QnEJeYoJZLams
https://transparency.ge/ge/post/samokalako-organizaciebi-xelisupleba-sus-s-totaluri-kontrolis-mekanizmad-iqenebs?fbclid=IwAR1eBYW9ar8uFC3lTyap6CBw3Z_9d1bZsx6u6sZ9u0mbS2QnEJeYoJZLams
https://formulanews.ge/News/56536
https://mtavari.tv/news/56558-saertashoriso-skandali-sus-i-diplomatebsats
https://mtavari.tv/news/56304-sasuliero-pirebis-seksualuri-orientatsia-carsuli
https://bit.ly/3Bq7R0e
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უფრო მწირია, ვიდრე, მაგალითად, ინფორმაცია კონკრეტული ადამიანების 

სექსუალური კავშირების შესახებ6. 

თავდაპირველად, მმართველი ძალის - „ქართული ოცნების“ ლიდერები 

გავრცელებულ ფაილებს ეკლესიისა და სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლად 

აფასებდნენ და ამაში ცალსახად ოპოზიციურ პარტიას, „ნაციონალურ 

მოძრაობას“ ადანაშაულებდნენ. თუმცა, რამდენიმე დღის შემდეგ, მათ რიტორიკაში 

გაჩნდა ვერსია ექსპრემიერ გიორგი გახარიას გუნდის მიერ ინფორმაციის გატანაზე, 

თავად ფარული ჩანაწერების შინაარს კი ხელისუფლებაში „ტყუილ-

მართალი“ უწოდეს. 

გავრცელებული ინფორმაციით7, 2021 წლის 14 სექტემბერს, ამ ფაილებთან 

დაკავშირებით, საქართველოს პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო. პროცესი კერძო 

კომუნიკაციის საიდუმლოების დარღვევის ფაქტზე, საქართველოს სისხლის 

სამართლის კოდექსის 158-ე მუხლის პირველი8 და მე-2 ნაწილებით9 მიმდინარეობს. 

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უკონტროლო 
ძალაუფლება, ძირითადი საკანონმდებლო და პრაქტიკული 

პრობლემები 

სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, წლებია, ითხოვენ სახელმწიფო 

უსაფრთხოების სამსახურის საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების 

შესაბამის, რეალურ რეფორმას. თუმცა, ფრაგმენტული რეფორმების, სუსტი 

სასამართლო და საპარლამენტო ანგარიშვალდებულების ფონზე, იგი თავისი ჭარბი 

უფლებამოსილებით და მძლავრი ბერკეტებით, მასშტაბური უკანონო ფარული 

მოსმენისა და თვალთვალის, მასობრივი კონტროლის მექანიზმად ჩამოყალიბდა. 

შემაშფოთებელია ის ფაქტიც, რომ საქართველოს პარლამენტი დღემდე განაგრძობს 

სუს-ის ოპერატიულ ტექნიკური შესაძლებლობების გაძლიერებას, რაზეც მიუთითებს 

„ინფორმაციული უსაფრთხოების კანონში“ განხორციელებული ცვლილებები. 

კერძოდ, პარლამენტმა, 77 ხმით 2-ის წინააღმდეგ, მესამე მოსმენით დაამტკიცა 

ცვლილებები „ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ“ კანონში, რომელიც 

ეწინააღმდეგება ევროდირექტივის (ქსელებისა და ინფორმაციული სისტემების 

(Network and Information Systems (NIS)) დირექტივა) ცალკეულ მოთხოვნებს. 

ცვლილებების შედეგად, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ოპერატიულ-

ტექნიკური სააგენტოს (OTA) ეძლევა შესაძლებლობა, გააჩნდეს პირდაპირი წვდომა 

საკანონმდებლო, აღმასრულებელი თუ სასამართლო ხელისუფლების, ასევე - 

სატელეკომუნიკაციო სექტორის ინფორმაციულ სისტემებზე და არაპირდაპირი წვდომა 

სისტემებში დაცულ პერსონალურ და კომერციულ ინფორმაციაზე. ძალოვან უწყებას 

                                                
6 იხ. ინფორმაცია სრულად: https://bit.ly/3Bq7R0e 
7 იხ. ინფორმაცია სრულად: https://ssg.gov.ge/news/717/saxelmtsifo-usafrtxoebis-samsaxuris-gancxadeba 
8 სისხლის სამართლის კოდექსის 158-ე მუხლის 1-ლი ნაწილი (კერძო კომუნიკაციის საიდუმლოების 
დარღვევა). 
9  სსკ-ის 158-ე მუხლის მე-2 ნაწილი (ერძო კომუნიკაციის ჩანაწერის, ტექნიკური საშუალებით 
მოპოვებული ინფორმაციის ან კომპიუტერული მონაცემის უკანონოდ გამოყენება, გავრცელება ან 
ხელმისაწვდომობის სხვაგვარი უზრუნველყოფა). 

https://bit.ly/3Bq7R0e
https://ssg.gov.ge/news/717/saxelmtsifo-usafrtxoebis-samsaxuris-gancxadeba
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ეძლევა შესაძლებლობა, ჰქონდეს წვდომა პერსონალურ მონაცემებთან, რამდენადაც, 

ნორმათა ბუნდოვანება აჩენს პერსონალურ მონაცემთა არაკანონიერად და 

არაპროპორციულად დამუშავების რეალურ საშიშროებას10. 

„საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 

შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, უსაფრთხოების სამსახურს აქვს 

ანალიზის, სამართალდაცვის, ძალის გამოყენების, პრევენციის და გამოძიების 

ფუნქცია. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისათვის ამდენად ფართო 

უფლებამოსილების მინიჭება შეიცავს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

როგორც ფუნქციათა დუბლირების, ისე უშიშროების სამსახურების მიერ 

უფლებამოსილებების უკონტროლო და არამართლზომიერი გამოყენების რისკებს. 

ასეთი ფუნქციები მეტად საფრთხის შემცველია მაშინ, როდესაც სახელმწიფო 

უსაფრთხოების სამსახურის კანონის მე-12 მუხლი, რომელიც სამსახურის 

უფლებამოსილებებს შეეხება, არ განსაზღვრავს თუ კონკრეტულად რომელი 

უფლებამოსილების გამოსაყენებლად, რომელ ღონისძიებას შეუძლია მიმართოს 

უსაფრთხოების სამსახურმა; აგრეთვე, არ არის დაზუსტებული, ღონისძიებების 

გამოყენების მექანიზმები. მაგალითად, ერთ-ერთი ღონისძიება, როგორიცაა - 

ფარული მოსმენები, შეუძლია გამოიყენოს ანალიტიკური ფუნქციის 

შესასასრულებლად, პრევენციის, გამოძიების თუ რომელი სხვა მიზნისთვის. 

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელში ჭარბი 

ძალაუფლების მოქცევა, პირდაპირ ეწინააღმდეგება ევროპის საბჭოს საპარლამენტო 

ასამბლეის სახელმძღვანელო პრინციპებს (Recommendation 1402 (1999), რომლის 

თანახმად: „შიდა უშიშროების სამსახურებს არ უნდა ჰქონდეთ ისეთი 

სამართალდამცავი უფლებამოსილების გატარების შესაძლებლობა, როგორიცაა 

გამოძიება და პირის დაკავება, რამდენადაც ეს წარმოშობს ძალაუფლების ბოროტად 

გამოყენების საფრთხეს“11. 

უსაფრთხოების სამსახურში თავმოყრილი ჭარბი ძალაუფლება განსაკუთრებით 

პრობლემატურია გამჭვირვალობის იმ სტანდარტების გათვალისწინებით, რაც 

ზოგადად უშიშროების სამსახურებს და მათ შორის - საქართველოს სახელმწიფო 

უსაფრთხოების სამსახურს გააჩნია. კერძოდ, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 

შესახებ კანონის მოქმედება, შესაბამისად - პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 

ინსპექტორის მიერ საზედამხედველო ფუნქციის განხორციელება არ ვრცელდება 

სახელმწიფო უსაფრთხოების მიზნებისთვის ინფორმაციის დამუშავებაზე, თუ ეს 

ინფორმაცია სახელმწიფო საიდუმლოებას მიეკუთვნება. სახელმწიფო 

უსაფრთხოების სამსახურის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის აბსოლუტური 

უმეტესობა კი სახელმწიფოს საიდუმლოებას წარმოდგენს. გამჭვირვალობის ეს 

                                                
10 იხ. IDFI - “ X მოწვევის პარლამენტმა „ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ“ პრობლემური 
კანონპროექტი მესამე მოსმენით მიიღო”. 
https://idfi.ge/ge/the_parliament_of_the_10_convocation_adopted_the_problematic_draft_law_on_information_security
_ 
11„Internal security services should not be authorised to carry out law-enforcement tasks such as criminal investigations, 
arrests, or detention. Due to the high risk of abuse of these powers, and to avoid duplication of traditional police activities, 
such powers should be exclusive to other law-enforcement agencies“, – Recommendation 1402 (1999) of Parliamentary 
Assembly of the Council of Europe on Control of Internal Security Services in Council of Europe Member States. 
 

https://idfi.ge/ge/the_parliament_of_the_10_convocation_adopted_the_problematic_draft_law_on_information_security_
https://idfi.ge/ge/the_parliament_of_the_10_convocation_adopted_the_problematic_draft_law_on_information_security_
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სტანდარტი ადამიანის უფლების დარღვევის და პირად ცხოვრებაში 

გაუმართლებელი ჩარევის განსაკუთრებით დიდ რისკს წარმოშობს, რისი 

დადასტურებაც სუს-იდან გამოჟონილი  ფაილები/კრებსებიცაა. 

როგორც აღინიშნა, ერთ-ერთ მწვავე პრობლემას წარმოადგენს სახელმწიფო 

უსაფრთხოების სამსახურის საქმიანობის სუსტი გარე კონტროლი. კერძოდ, 

მართალია, „საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 

შესახებ“ საქართველოს კანონის 45-ე მუხლი ითვალისწინებს სახელმწიფო 

უსაფრთხოების სამსახურის პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებულებას 

საქართველოს კონსტიტუციითა და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით 

დადგენილი წესით, მაგრამ იგი მხოლოდ ფორმალური ხასიათისაა. უსაფრთხოების 

სამსახურის უფროსის მიერ პარლამენტის წინაშე ანგარიშით წარდგენა ვერ 

უზრუნველყოფს რეალური საზედამხედველო კონტროლის განხორციელებას, 

რადგან ინფორმაციის აბსოლუტური უმეტესობა უსაფრთხოების სამსახურში 

საიდუმლო ხასიათისაა. აქედან გამომდინარე, იგი  საპარლამენტო ანგარიშში ვერ 

აისახება. პრობლემურია ისიც, რომ ცვლილებების შედეგად, გაუქმდა ტერმინი - 

„ოფიცერი უშიშროების საკითხებში“, მაგრამ არ შეიქმნა სამართლებრივი მექანიზმი, 

რომელიც უსაფრთხოების სამსახურს არ მისცემს შესაძლებლობას, ჰყავდეს მუდმივი 

წარმომადგენელი სხვადასხვა როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო დაწესებულებაში. 

დღემდე ყველაზე დიდ პრობლემას წარმოადგენს, სახელმწიფო უსაფრთხოების 

სამსახურის საქმიანობაში არსებული ტექნიკური მოწყობილობა, უფლებამოსილების 

ბოროტად გამოყენების მაღალი რისკით. მაშინ, როდესაც სახელმწიფო 

უსაფრთხოების სამსახურს ერთდროულად გააჩნია პრევენციული საგამოძიებო და 

სამართალდაცვითი მიზნები და, შესაბამისად, პროფესიულადაა დაინტერესებული 

მოიპოვოს რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია, ადამიანის უფლების დარღვევის და 

პირად ცხოვრებაში გაუმართლებელი ჩარევის განსაკუთრებით დიდი რისკს 

წარმოშობს. 

ფარული საგამოძიებო მოქმედების საკანონმდებლო 
რეგულაციების შესაბამისობა პირადი ცხოვრების 

ხელშეუხებლობის დაცვის კონსტიტუციურ და საერთაშორისო 
სტანდარტებთან 

ადამიანის ერთ-ერთ ძირითად უფლებას წარმოადგენს საქართველოს 

კონსტიტუციის მე-15 მუხლით დაცული პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის 

უფლება. თუმცა, იგი არ მიეკუთვნება უფლებათა იმ კატეგორიას, სადაც ჩარევა 

დაუშვებელია;  კონსტიტუცია12 და სხვა საერთაშორისო აქტები, მაგალითად -  გაეროს 

ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია13, სამოქალაქო და პოლიტიკური 

უფლებების შესახებ პაქტი14 და ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა 

                                                
12 საქართველოს კონსტიტუციის მე-15 მუხლის მე-2 ნაწილი. 
13 გაეროს ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის მე-12 მუხლი. 
14 სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტის მე-17 მუხლი. 
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დაცვის ევროპული კონვენცია15, განსაზღვრავს მასში ჩარევის საფუძვლებს. 

საქართველოს კონსტიტუციის მე-15 მუხლის თანახმად16, ადამიანის პირადი 

სივრცე და კომუნიკაცია ხელშეუხებელია. არავის აქვს უფლება შევიდეს საცხოვრებელ 

ან სხვა მფლობელობაში მფლობელი პირის ნების საწინააღმდეგოდ, აგრეთვე 

ჩაატაროს ჩხრეკა. ამ უფლებათა შეზღუდვა დასაშვებია მხოლოდ კანონის 

შესაბამისად, დემოკრატიულ საზოგადოებაში აუცილებელი სახელმწიფო ან 

საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ან სხვათა უფლებების დაცვის 

მიზნით, სასამართლოს გადაწყვეტილებით ან მის გარეშეც, კანონით 

გათვალისწინებული გადაუდებელი აუცილებლობისას. გადაუდებელი 

აუცილებლობისას უფლების შეზღუდვის შესახებ არაუგვიანეს 24 საათისა უნდა 

ეცნობოს სასამართლოს, რომელიც შეზღუდვის კანონიერებას ადასტურებს 

მიმართვიდან არაუგვიანეს 24 საათისა. 

ადამიანის პირადი ცხოვრების ძირითადი უფლება არის პიროვნების 

თავისუფალი განვითარების უფლების შინაარსობრივი კომპონენტი, რომელიც 

მოიცავს ინდივიდის ცხოვრების ინტიმურ, კერძო და სოციალურ სფეროებს17. 

საქართველოს კონსტიტუციის მე-15 მუხლით აგრეთვე დაცულია ადამიანის პირადი 

და ოჯახური სივრცის, აგრეთვე კომუნიკაციის ხელშეუხებლობის უფლებები. 

აღნიშნული უფლებები უნდა განვიხილოთ ძირითადი უფლების მიმართ სპეციალურ 

უფლებებად18. 

მე-15 მუხლით აგრეთვე დაცულია სატელეფონო და სხვა სახის ტექნიკური 

საშუალებით საუბრისა და ტექნიკური საშუალებებით მიღებული შეტყობინებების 

ხელშეუხებლობის უფლება. საუბარი სატელეფონო და სხვა ტექნიკური საშუალებით 

არის ორი ან მეტი პირის ვერბალური კომუნიკაცია ტელეფონის, რადიომიმღების ან 

ვერბალური კომუნიკაციისთვის განკუთვნილი ინტერნეტპროგრამების გამოყენებით, 

ხოლო ტექნიკური საშუალებებით მიღებულ შეტყობინებებში იგულისხმება 

წერილობითი კომუნიკაცია ტელეფონის, ტელეფაქსის, ტელეგრამის, ტელექსის, 

ელექტრონული ფოსტის, სხვა შესაბამისი ინტერნეტპროგრამების, პეიჯერის და სხვა 

ანალოგიური ტექნიკური ინსტრუმენტების გამოყენებით“19. ამასთან, მე-15 მუხლი 

იცავს აგრეთვე საცხოვრებელი ან სხვა მფლობელობის ხელშეუხებლობის 

უფლებასაც. საცხოვრებელი ბინა და სხვა მფლობელობა არის ნებისმიერი უძრავი ან 

საცხოვრებლად განკუთვნილი მოძრავი ნივთი, ქონება, რომელიც საკუთრებაში ან 

მუდმივ თუ დროებით მფლობელობაში ან სარგებლობაში აქვს გადაცემული 

ინდივიდს20. 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის თანახმად, „პირადი 

ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ძირითადი 

                                                
15 ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის მე-8 მუხლი. 
16 საქართველოს კონსტიტუციის მე-15 მუხლის 1-ლი და მე-2 ნაწილი. 
17 ბურდული ი., გოცირიძე ე., ერქვანია თ., ზოიძე ბ., იზორია ლ., კობახიძე ი., ლორია ა., მაჭარაძე ზ., 
ტურავა მ., ფირცხალაშვილი ა., ფუტკარაძე ი., ქანთარია ბ., წერეთელი დ., ჯორბენაძე ს.,საქართველოს 
კონსტიტუციის კომენტარი,თავი მეორე საქართველოს მოქალაქეობა. ადამიანის ძირითადი უფლებანი და 
თავისუფლებანი, თბილისი, 2013, 22. 
18 იქვე, გვ. 180.   
19 იქვე, გვ. 185. 
20 იქვე, გვ. 186. 
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უფლებაა... პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების ფარგლებში პირები 

უზრუნველყოფილი არიან ფიზიკური და მორალური ხელშეუხებლობის, სახელის, 

პირადი მონაცემების, საცხოვრებლის, ოჯახისა და სქესობრივი ცხოვრების 

საიდუმლოების, მიმოწერის და სატელეფონო საუბრის საიდუმლოების 

ხელშეუხებლობის უფლებებით. განაპირობებს რა პირადი ცხოვრების 

ხელშეუხებლობის უფლების არსს, თითოეული მათგანი, იმავდროულად, 

დამოუკიდებელი შინაარსის მატარებელია“21. აგრეთვე, სასამართლომ განმარტა, რომ 

პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება, ერთი მხრივ, გულისხმობს პირის 

შესაძლებლობას, დამოუკიდებლად წარმართოს თავისი კერძო ცხოვრება და მეორე 

მხრივ, დაცული იყოს მის კერძო სფეროში როგორც სახელმწიფოს ასევე ნებისმიერი 

პირების ჩარევისგან22. 

პირადი ცხოვრების კონსტიტუციური უფლება თავისუფლების კონცეფციის 

განუყოფელს ნაწილს წარმოადგენს. ეს არის პიროვნების უფლება, მისი 

შეხედულებით ჩამოაყალიბოს და განავითაროს ურთიერთობები სხვა ადამიანებთან, 

განსაზღვროს საკუთარი ადგილი, დამოკიდებულება და კავშირი გარე სამყაროსთან. 

პირადი ცხოვრების უფლება არის თითოეული ინდივიდის დამოუკიდებელი 

განვითარების საფუძველი. ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს 

არაერთხელ აღუნიშნავს, რომ პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა არის ინდივიდის 

ავტონომიურობის, დამოუკიდებელი განვითარების, მისი ღირსების დაცვის 

წინაპირობა23. 

აგრეთვე, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება არის სასიცოცხლოდ 

მნიშვნელოვანი ადამიანის თვითმყოფადობის, თავისუფლებისა და თვით 

რეალიზაციისთვის. პირადი ცხოვრებით დაცულია პირების კერძო სფერო (სივრცე). აქ 

იგულისხმება როგორც კონკრეტული ტერიტორია, ადგილი (მაგალითად - 

საცხოვრებელი სახლი, პირადი ავტომანქანა ან სხვა პირადი მფლობელობა), ისე 

განსაზღვრულ პირთა წრე, ვისთანაც პირს სურს კომუნიკაცია, ვისაც ის ირჩევს 

კონკრეტული ურთიერთობისათვის, ასევე საკითხები, რომელთა ანონიმურობა და 

ხელშეუხებლობა ან პირთა მხოლოდ კონკრეტულ წრეში განსაჯაროებაც სურს პირს24. 

ადამიანის ძირითად უფლებებში ჩარევა ხდება საგამოძიებო მოქმედებების 

განხორციელების დროს, განსაკუთრებით კი მაშინ, როდესაც ფარული საგამოძიებო 

მოქმედებები მიმდინარეობს. მსგავსი საგამოძიებო მოქმედებები, როგორც წესი, 

ღრმად იჭრება პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებაში. აქედან 

გამომდინარე, უფლებაში ჩარევის დროს, უნდა გამოირკვეს, არსებობს თუ არა 

ჩარევის ფორმალური საფუძველი და უნდა დადგინდეს ჩარევის ზღვარი25. 

                                                
21 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2007 წლის 26 დეკემბრის N1/3/407 გადაწყვეტილება 
საქმეზე ,, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და საქართველოს მოქალაქე _ ეკატერინე 
ლომთათიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ”, II-4. 
22 იქვე. 
23 საკონსტიტუციო სასამართლოს 2009 წლის 10 ივნისის განჩინება საქმეზე „საქართველოს 
მოქალაქეები–დავით სართანია და ალექსანდრე მაჭარაშვილი საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს 
იუსტიციის სამინისტროს წინააღმდეგ,“ II-4. 
24 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2012 წლის 24 ოქტომბერის №1/2/519 გადაწყვეტილება 
საქმეზე ,, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და საქართველოს მოქალაქე თამარ ჩუგოშვილი 
საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ’’,II-3. 
25 საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი,თავი მეორე, საქართველოს მოქალაქეობა. ადამიანის 
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თანაზომიერების პრინციპის თანახმად, ძირითად უფლებებში ჩარევა უნდა 

ემსახურებოდეს ლეგიტიმურ მიზანს. მიზნის მისაღწევად შერჩეული საშუალება კი 

უნდა იყოს გამოსადეგი, აუცილებელი და პროპორციული. 

ძველი რედაქციისგან განსხვავებით, ეს მუხლი დაცულ უფლებათა 

ჩამონათვალში ცალკე არ გამოყოფს სატელეფონო საუბრის ხელშეუხებლობას, 

არამედ განაზოგადებს მას, ვინაიდან მე-15 მუხლის მე-2 ნაწილში არსებული ტერმინი 

- „კომუნიკაცია“ მოიცავს მას. უფრო კონკრეტულად, „პირადი სივრცე და კომუნიკაცია 

სრულად მოიცავს ადამიანის თავისუფლების იმ ასპექტებს, რომლებიც საჭიროებს 

დაცვას კონსტიტუციის მოცემული მუხლით“26. ძველი რედაქციისგან განსხვავებით, 

ახალი რედაქციის მე-15 მუხლში დაკონკრეტებულია დაცულ სფეროში ჩარევის 

ლეგიტიმური მიზნები. კერძოდ, დემოკრატიულ საზოგადოებაში აუცილებელი 

სახელმწიფო ან საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ან სხვათა 

უფლებების დაცვა, რამაც უფლების დაცვის კოსტიტუციური სტანდარტის ამაღლება 

უზრუნველყო. ახალი რედაქციით დადგენილია, რომ მე-15 მუხლით დაცულ სფეროში 

ჩარევა დასაშვებია კანონის შესაბამისად მოსამართლის განჩნების საფუძველზე ან 

მის გარეშე გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში. რაც შეეხება გადაუდებელი 

აუცილებლობის შემთხვევას, კონსტიტუციის ახალი რედაქციით, დგინდება 

გადაუდებელი აუცილებლობისას შეზღუდვის კანონიერების post factum 

სასამართლო გადამოწმების მოთხოვნა27. 

დაცულ სფეროში ჩარევის კონსტიტუციური საფუძვლები 

კონსტიტუციის მე-15 მუხლით დაცული პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის 

უფლება არ არის აბსოლუტური უფლება, ქვეყნის ძირითადი კანონი უშვებს მასში 

ჩარევას და განსაზღვრავს ჩარევის საფუძვლებს28, ისევე როგორც ისეთი 

საერთაშორისო აქტები როგორიცაა: გაეროს ადამიანის უფლებათა საყოველთაო 

დეკლარაცია (მუხლ. 12), გაეროს პაქტი სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების 

შესახებ (მუხლ.17) და ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის 

ევროპული კონვენცია (მუხლ. 8). 

საქართველოს კონსტიტუციის მე-15 მუხლის თანახმად, ამ მუხლით დაცულ 

სფეროში ჩარევა დასაშვებია მხოლოდ კანონის შესაბამისად, დემოკრატიულ 

საზოგადოებაში აუცილებელი სახელმწიფო ან საზოგადოებრივი უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფის ან სხვათა უფლებების დაცვის მიზნით. საქართველოს 

საკონსტიტუციო სასამართლოს განმარტებით, პირადი ცხოვრების 

ხელშეუხებლობის უფლება არ არის აბსოლუტური და ის შეიძლება შეიზღუდოს 

კონსტიტუციით გათვალისწინებული ლეგიტიმური მიზნების მისაღწევად,თუ ეს 

აუცილებელია დემოკრატიულ საზოგადოებაში. ამასთანავე აუცილებელია, რომ 

უფლებაში ჩარევა მოხდეს ლეგიტიმური მიზნების მიღწევისთვის აუცილებელი და 

                                                
ძირითადი უფლებანი და თავისუფლებანი,თბილისი, 2013, 22. 
26 ხოდელი მ., სატელეფონო საუბრის ფარული მიყურადება სისხლის სამართლის პროცესში (ქართული 
და გერმანული სამართლის მიხედვით), თბილისი, 2018, 201. 
27 იქვე, გვ. 202. 
28 საქართველოს კონსტიტუციის მე-15 მუხლის მე-2 ნაწილი. 
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პროპორციული გზით29. აგრეთვე, სასამართლომ განმარტა, რომ „ქვეყნის 

კონსტიტუციური წყობის, სახელმწიფო და ეროვნული უსაფრთხოების, 

საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა, დანაშაულის თავიდან აცილება, რაც საბოლოო 

ჯამში ემსახურება ადამიანთა უფლებების ეფექტურ დაცვას, დემოკრატიული და 

სამართლებრივი სახელმწიფოს ვალდებულებაა. ზუსტად ამ საჯარო ინტერესების 

უზრუნველყოფას ემსახურება დასახელებული უფლების შეზღუდვა“30. 

პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებაში ჩარევას წარმოადგენს 

ფარული საგამოძიებო მოქმედებები. სსსკ-ის 1432 მუხლის მე-2 ნაწილი ჩამოთვლის 

იმ შემთხვევებს, როდესაც არის ფარული საგამოძიებო მოქმედების განხორცილება 

ნებადართული, კერძოდ, ფარული საგამოძიებო მოქმედება უნდა ჩატარდეს თუ მისი 

ჩატარება აუცილებელია დემოკრატიულ საზოგადოებაში ერთ-ერთი ლეგიტიმური 

მიზნის მისაღწევად: 

ა) ეროვნული უშიშროების უზრუნველსაყოფად; 

ბ) საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად; 

გ) უწესრიგობის პრევენციის მიზნით; 

დ) დანაშაულის თავიდან ასაცილებლად; 

ე) ქვეყნის ეკონომიკური კეთილდღეობის ინტერესების დასაცავად; 

ვ) სხვა პირთა უფლებების და თავისუფლებების დასაცავად. 

აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, საკონსტიტუციო სასამართლომ 

განმარტა, რომ მხოლოდ საჯარო ინტერესის არსებობა არ ამართლებს პირადი 

ცხოვრების უფლებაში ჩარევას, არამედ თვალსაჩინო უნდა იყოს ამ ინტერესის 

დაცვის აუცილებლობა: „უფლებაში ჩარევა, მისი ფარული ხასიათიდან გამომდინარე, 

აჩენს უფლებამოსილების გადამეტების, ბოროტად გამოყენების რისკს, რასაც 

შესაძლოა, მავნე შედეგები მოჰყვეს მთლიანად დემოკრატიული საზოგადოებისთვის. 

შესაბამისად, დემოკრატიულ საზოგადოებაში, უფლებაში ჩარევა შეიძლება, იყოს 

გამართლებული მხოლოდ მაშინ, თუ კანონმდებლობით უზრუნველყოფილი იქნება 

ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებისაგან დაცვის ეფექტური მექანიზმები. 

სახელმწიფო, რომელიც საკუთარ მოქალაქეებს აყენებს ფარული კონტროლის 

რისკის ქვეშ, არ უნდა სარგებლობდეს შეუზღუდავი უფლებამოსილებებით. 

წინააღმდეგ შემთხვევაში, დაუბალანსებელმა კანონმდებლობამ, დემოკრატიის 

დაცვის მოტივით, შესაძლოა თავად დემოკრატია გახადოს ძალზე მყიფე და სათუო”31. 

                                                
29 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2012 წლის 24 ოქტომბრის №1/2/519 გადაწყვეტილება 
საქმეზე ,, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და საქართველოს მოქალაქე თამარ ჩუგოშვილი 
საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ’’,II-8. 
30 იქვე, II-9. 
31 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2012 წლის 24 ოქტომბერის №1/2/519 გადაწყვეტილება 
საქმეზე „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და საქართველოს მოქალაქე თამარ ჩუგოშვილი 
საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“, II-11. 
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დაცულ სფეროში ჩარევის ადამიანის უფლებათა ევროპული 
კონვენციით გათვალისწინებული საფუძვლები 

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის მე-8 

მუხლით დარეგულირებულია პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის 

უფლება. მე-8 მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, ყველას აქვს უფლება, პატივი 

სცენ მის პირად და ოჯახურ ცხოვრებას, მის საცხოვრებელსა და მიმოწერას. 

ევროპული კონვენცია უშვებს ამ უფლებებში ჩარევას, როდესაც ასეთი ჩარევა 

ხორციელდება კანონის შესაბამისად და აუცილებელია დემოკრატიულ 

საზოგადოებაში ეროვნული უშიშროების, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ან 

ქვეყნის ეკონომიკური კეთილდღეობის ინტერესებისათვის, უწესრიგობის ან 

დანაშაულის თავიდან ასაცილებლად, ჯანმრთელობის ან მორალისა თუ სხვათა 

უფლებათა და თავისუფლებათა დასაცავად. 

ევროსასამართლოს პრაქტიკის თანახმად, პირადი ცხოვრების პატივისცემის 

კონცეფცია მოიცავს პიროვნების თავისუფალი განვითარების უფლებას, ისევე 

როგორც ურთიერთობების დამყარებას სხვებთან32. ადამიანის უფლებათა 

ევროპული სასამართლო განმარტავს, რომ პირადი ცხოვრების ცნება არის ფართო და 

არ შეიძლება ექვემდებარებოდეს ამომწურავ განმარტებას33. აგრეთვე, 

იმისათვის,რომ შეზღუდვა ჩაითვალოს ,,კანონის შესაბამისად’’, უნდა გააჩნდეს 

სამართლებრივი საფუძველი, კანონი უნდა იყოს საკმარისად ზუსტი და საჯარო 

ხელისუფლებას არ უნდა მისცეს თვითნებობის შესაძლებლობა34. 

ევროპულმა სასამართლომ საქმეში „კენედი გაერთიანებული სამეფოს 

წინააღმდეგ“ შეაფასა „წინასწარი განჭვრეტადობის“ ცნება ფარული მიყურადების 

სფეროში, კერძოდ: „საიდუმლო მიყურდების წინასწარ განჭვრეტადობა ისეთ 

ღონისძიებათა კონტექსტში, როგორიცაა - ფარული მიყურადება, არ შეიძლება 

ნიშნავდეს, რომ ადამიანს უნდა შეეძლოს წინასწარ განჭვრიტოს ის, თუ როდის 

შეიძლება ხელისუფლებამ თვალყური ადევნოს მის კომუნიკაციებს, რათა შემდეგ 

შესაბამისად მოიქცეს“35. თუმცა, როდესაც ფარული მიყურადების 

განმახორციელებელი პირის საქმიანობა საიდუმლოდ ხორციელდება, თვითნებური 

ქმედების რისკი აშკარაა36. ამიტომ, აუცილებელია, არსებობდეს ნათელი და 

დეტალური წესები ფარული მიყურადების შესახებ. მითუმეტეს, რომ ამ მიზნისათვის 

გამოსაყენებელი ტექნოლოგია მუდმივად ვითარდება37. ამასთან, ქვეყნის შიდა 

კანონი საკმარისად ნათელი უნდა იყოს და მოქალაქეებს ადექვატურად აუხსნას ის 

გარემოებები და პირობები, რომლებშიც სახელმწიფო ხელისუფლებას უფლება აქვს, 

                                                
32 კილკელი უ., პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლება, ადამიანის უფლებათა ევროპული 
კონვენციის მე-8 მუხლის განხორციელება, გზამკვლევი, ლ.ჭელიძის, ბ. ბოხაშვილის, თ. მამუკელაშვილის 
თარგმანი, ლ. ჭელიძის რედაქტორობით, ევროპის საბჭო, 2005, 14 
33 CASE OF COSTELLO-ROBERTS v. THE UNITED KINGDOM, 1993 წლის 25 მარტი, პარ 36. 
34 კილკელი უ., პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლება, ადამიანის უფლებათა ევროპული 
კონვენციის მე-8 მუხლის განხორციელება, გზამკვლევი, ლ.ჭელიძის, ბ. ბოხაშვილის, თ. მამუკელაშვილის 
თარგმანი, ლ. ჭელიძის რედაქტორობით, ევროპის საბჭო, 2005, 79. 
35 Kennedy v. the United Kingdom, [2010] ECHR 682 (18 May 2010). https://bit.ly/3ntkYrF  
36 მალოუნი, გვ. 32, პარ. 67; ჰუვიგი, გვ. 54-55, პარ. 29 
37 კოპი შვეიცარიის წინააღმდეგ, 25.03.98. გადაწყვეტილება, ანგარიშები 1998-2. გვ. 542-43, პარ. 46. 

https://bit.ly/3ntkYrF
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ეს ღონისძიებების განახორციელოს38. კანონში განსაზღვრული უნდა იყოს 

კომპეტენტური ხელისუფლების ორგანოსთვის მინიჭებული უფლებამოსილებების 

ჩარჩოები და მისი განხორციელების მეთოდები, რათა პიროვნება საკმარისად იყოს 

დაცული სახელმწიფოს მხრიდან თვითნებური ჩარევისაგან. 

ფარული საგამოძიებო მოქმედების შედეგად მოპოვებული 
ინფორმაციის შენახვისა და განადგურების წესი 

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი ავალდებულებს 

ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ჩამტარებელ ორგანოს და შესაბამის 

საგამძიებო ორგანოს, სათანადოდ დაიცვას და აღრიცხოს ფარული საგამძიებო 

მოქმედების შედეგად მოპოვებული ინფორმაცია39, კერძოდ: ფარული საგამოძიებო 

მოქმედების სახე; ფარული საგამოძიებო მოქმედების დაწყებისა და დასრულების 

დრო; ფარული საგამოძიებო მოქმედების ობიექტი; ამ კოდექსის 1431 მუხლის 

პირველი ნაწილის „ა“−„გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ფარული საგამოძიებო 

მოქმედების განხორციელებისას − ფარული საგამოძიებო მოქმედების ობიექტის 

ტექნიკური იდენტიფიკატორი; მოსამართლის განჩინების ან/და პროკურორის 

მოტივირებული დადგენილების რეკვიზიტები, კერძოდ ფარული საგამოძიებო 

მოქმედების სახე; ფარული საგამოძიებო მოქმედების დაწყებისა და დასრულების 

დრო; ფარული საგამოძიებო მოქმედების ობიექტი40. 

სსსკ-ის 1438 მუხლით გათვალისწინებულია ფარული საგამოძიებო მოქმედების 

შედეგად მოპოვებული ინფორმაციის/მასალის შენახვის და განადგურების წესი. 

მოპოვებული ინფორმაციის/მასალის დიფერენცირება ხდება შემდეგი სახით: 

1. ინფორმაცია,რომელიც გამოძიებისთვის არ არის ღირებული; 

2. პროკურორმა არ წარადგინა როგორც მტკიცებულება საქმის არსებითი 

განხილვის სხდომაზე; 

3. არ ეხება პირის დანაშაულებრივ  საქმიანობას; 

4.სასამართლომ დაუშვებელ მტკიცებულებად სცნო; 

5. სისხლის სამართლის საქმეს ერთვის ნივთიერ მტკიცებულებად. 

ფარული საგამოძიებო მოქმედების შედეგად მოპოვებული ინფორმაციის 

განადგურებაზე გადაწყვეტილებას იღებს მოსამართლე ან პროკურორი. თუ 

ინფორმაცია დაუშვებელ მტკიცებულებად იქნა ცნობილი ან დაერთვის სისხლის 

სამართლის საქმეს ნივთიერ მტკიცებულებად, გადაწყვეტილებას იღებს 

მოსამართლე, ხოლო სხვა შემთხვევებში - პროკურორი. ფარული საგამოძიებო 

მოქმედების შედეგად მოპოვებულ ინფორმაციას ანადგურებს შესაბამისი საქმის 

გამოძიებაზე საპროცესო ზედამხედველობის განმახორციელებელი ან სახელმწიფო 

                                                
38 ჰუვიგი. გვ. 54-55, პარ. 29. 
39 სსსკ-ის 1435-ის 1-ლი ნაწილი. 
40 ფაფიაშვილი ლ., თუმანიშვილი გ., კვაჭანტირაძე დ., ლიპარტელიანი ლ., დადეშქელიანი გ., გუნცაძე შ., 
მეზვრიშვილი ნ., თოლორაია ლ., საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარი 2015 
წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით,თბილისი, 2015, 441. 
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ბრალდების მხარდამჭერი ან მათი ზემდგომი პროკურორი, იმ მოსამართლის ან იმ 

სასამართლოს მოსამართლის თანდასწრებით, რომელმაც ან რომლის 

მოსამართლემაც მიიღო გადაწყვეტილება აღნიშნული ფარული საგამოძიებო 

მოქმედების ჩატარების შესახებ, ან გადაუდებელი აუცილებლობისას მოსამართლის 

განჩინების გარეშე ჩატარებული ფარული საგამოძიებო მოქმედების კანონიერად ან 

უკანონოდ ცნობის შესახებ41. ფარული საგამოძიებო მოქმედების შედეგად 

მოპოვებული მასალის განადგურების შესახებ შესაბამისი პროკურორისა და 

მოსამართლის ხელმოწერებით დადასტურებული ოქმი გადაეცემა სახელმწიფო 

ინსპექტორის სამსახურს, ხოლო სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის წარმოებაში 

არსებულ სისხლის სამართლის საქმეზე − ზედამხედველ მოსამართლეს და აისახება 

ფარული საგამოძიებო მოქმედებების სასამართლო რეესტრში42. იმ ინფორმაციას, 

რომლის განადგურებაც შედის მოსამართლის კომპეტენციაში, ანადგურებს ის 

მოსამართლე ან იმ სასამართლოს მოსამართლე, რომელმაც ან რომლის 

მოსამართლემაც მიიღო გადაწყვეტილება აღნიშნული ფარული საგამოძიებო 

მოქმედების ჩატარების თაობაზე ან გადაუდებელი აუცილებლობისას მოსამართლის 

განჩინების გარეშე ჩატარებული ფარული საგამოძიებო მოქმედების კანონიერად ან 

უკანონოდ ცნობის შესახებ43. 

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დადგენილი პრაქტიკის 

თანახმად, ფარული საგამოძიებო მოქმედების შესახებ კანონმდებლობა 

დეტალურად უნდა აღწერდეს დაკვირვების შედეგად მიღებულ მონაცემთა 

განადგურების პროცედურას. საქმეში „ვებერი და სარავია გერმანიის 

წინააღმდეგ“ ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ 

შესაბამისი პროცედურა საკმარისად დეტალურად იყო გაწერილი და უწყება, 

რომელიც ინახავდა მონაცემებს, ვალდებული იყო ყოველ ექვს თვეში ერთხელ 

გადაემოწმებინა, ჯერ კიდევ იყო თუ არა აუცილებელი მონაცემების შენახვა იმ მიზნის 

მიაღწევად რა მიზნითაც მოხდა მათი მოპოვება თუ გადაცემა. წინააღმდეგ 

შემთხვევაში, მონაცემები უნდა განადგურებულიყო, წაშლილიყო, ან სულ მცირე 

შეზღუდულიყო მათზე წვდომა44. ასევე, ევროპულმა სასამართლომ 

გადაწყვეტილებაში საქმეზე ROMAN ZAKHAROV v. RUSSIA, მიუთითა: „სასამართლო 

აღნიშნავს, რომ მეთოდი, რომლითაც მოქმედებს ფარული მიყურადების სისტემა ... 

უსაფრთხოების სამსახურებსა და პოლიციას ანიჭებს ტექნიკურ შესაძლებლობას, 

გვერდი აუარონ ავტორიზაციის პროცედურას და კომუნიკაციის საშუალებებზე 

წვდომა განახორციელონ წინასწარი სასამართლო ნებართვის გარეშე. მართალია, 

როგორიც არ უნდა იყოს სისტემა, ვერასოდეს გამოირიცხება სრულად დაუდევარი, 

არაკეთილსინდისიერი ან „გადაჭარბებულად მოტივირებული" მოხელის მიერ 

არასწორი ქმედების განხორციელების შესაძლებლობა. თუმცა, სასამართლო 

მიიჩნევს, რომ [...] სისტემა, რომელიც უსაფრთხოების სამსახურებსა და პოლიციას 

შესაძლებლობას აძლევს, კომუნიკაციის პროვაიდერებისათვის ან სხვა 

                                                
41 იქვე. გ.ვ. 444-445. 
42 სსსკ-ის 1438 მუხლის მე-5 ნაწილი. 
43 სსსკ-ის 1438 მუხლის მე-6 ნაწილი. 
44 საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო, ფარული მიყურადების შესახებ საქართველოს 
კანონმდებლობის შეფასება ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენციის სტანდარტების მიხედვით,გვ.15, 
https://bit.ly/2Wo07eQ. 

https://bit.ly/2Wo07eQ
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უფლებამოსილი პირებისათვის შესაბამისი ნებართვის წარდგენის გარეშე, უშუალოდ 

ჰქონდეთ წვდომა ნებისმიერი მოქალაქის კომუნიკაციის საშუალებებზე, 

განსაკუთრებით მიდრეკილია უფლების ბოროტად გამოყენებისკენ45“. 

ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს (CJEU) 
პრაქტიკა 

მთავრობების მიერ განურჩეველი მასობრივი მიყურადების პრაქტიკასთან 

დაკავშირებით, საყურადღებოა ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს 

(CJEU) 2020 წლის 6 ოქტომბრის გადაწყვეტილება46.  CJEU-მ გარკვევით აღნიშნა, რომ 

ეროვნული უსაფრთხოების საკითხი არ გამორიცხავს ევროკავშირის წევრი 

სახელმწიფოების ვალდებულებას ევროკავშირის სამართლის ზოგადი პრინციპების 

დაცვასთან მიმართებაში; ისეთების, როგორიცაა პროპორციულობის და  პირადი 

ცხოვრების ხელშეუხებლობის, მონაცემთა დაცვისა და გამოხატვის თავისუფლების 

ფუნდამენტური უფლებების პატივისცემა. ამავე დროს, სასამართლომ არ გამორიცხა 

დეროგაციის ან ნორმიდან გადახვევის შესაძლებლობა და განმარტა, რომ ეროვნული 

უსაფრთხოების მწვავე საფრთხემ შეიძლება გაამართლოს შეზღუდული და 

დროებითი მასობრივი მონაცემების შეგროვება და შენახვა. 

სასამართლოსვე განმარტებით, რამდენადაც საზოგადოებრივი უსაფრთხოების 

დაცვა ან სერიოზული დანაშაულის აღკვეთა, ასევე, შეიძლება, გახდეს მონაცემთა 

მიზანმიმართული შეგროვებისა და შენახვის წინაპირობა, მას თან უნდა ახლდეს 

მონაცემთა „დაცვის ეფექტური მექანიზმები“. ინფორმაციის მოპოვება/შენახვის ეს 

პროცედურა ექვემდებარება სასამართლოს ან დამოუკიდებელი ორგანოს მკაცრ 

კონტროლს. 

CJEU-ის აღნიშნული გადაწყვეტილება ასევე მიანიშნებს იმ ფაქტზე, რომ 

ხელისუფლებათა მიერ განურჩეველად მასობრივი ინფორმაციის მოპოვება 

შესაძლოა, იქცეს ლეგიტიმურ საფუძვლად, ამ ინფორმაციას დაფუძნებული 

ინდივიდუალური სისხლისამართლებრივი მსჯავრდების გაუქმებისთვის. 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკა 

2016 წელს საქართველოს სახალხო დამცველმა და კამპანიის „ეს შენ 

გეხება“ მონაწილე ორგანიზაციებმა, მათ შორის - ადამიანის უფლებათა ცენტრმა 

(HRC), საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართა სისხლის სამართლის საპროცესო 

კოდექსისა და „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ კანონის იმ ნორმების 

არაკონსტიტუციურად ცნობის მოთხოვნით, რომელიც ფარული საგამოძიებო 

მოქმედებების განხორციელებაზე უფლებამოსილ ორგანოს (სახელმწიფო 

უსაფრთხოების სამსახურს) ანიჭებდა უფლებამოსილებას, ჰქონოდათ 

                                                
45 Roman Zakharov v. Russia (Application No. 47143/06). https://bit.ly/2XLunlQ  
46 ECJ: Judgment in cases C-511/18 La Quadrature du Net, C-512/18 French Data Network, C-520/18 Ordre des barreaux 
francophones et germanophone and C-623/17 Privacy International 
https://twitter.com/EUCourtPress/status/1313379250511196164, EU Court of Justice (@EUCourtPress) October 6, 2020. 

https://bit.ly/2XLunlQ
https://twitter.com/EUCourtPress/status/1313379250511196164
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კავშირგაბმულობის და კომუნიკაციის ფიზიკური ხაზებიდან ინფორმაციის რეალურ 

დროში მოპოვების და ამ მიზნით სათანადო აპარატურის და პროგრამული 

უზრუნველყოფის საშუალებების განთავსების შესაძლებლობა47. 

2016 წლის 14 აპრილს, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ 

დააკმაყოფილა ეს საკონსტიტუციო სარჩელი და არაკონსტიტუციურად ცნო პირადი 

ხასიათის ინფორმაციის რეალურ დროში მოპოვების და მაიდენტიფიცირებელი 

მონაცემების კოპირებისა და შენახვის წესები. საკონსტიტუციო სასამართლოს 

აზრით, მიუხედავად იმისა, რომ სადავო ნორმები ემსახურება ლეგიტიმური მიზნების 

მიღწევას, იგი არ წარმოადგენს ამ მიზნების მიღწევის ნაკლებად მზღუდავ, 

პროპორციულ საშუალებას. სადავო ნორმები შესაძლებლობას აძლევს სახელმწიფო 

უსაფრთხოების სამსახურს, თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით, მოიპოვოს 

პირადი ხასიათის ინფორმაცია განუსაზღვრელ პირთა წრის შესახებ48. 

პარალელურად, რამდენადაც წინამდებარე გადაწყვეტილების სათანადოდ 

აღსრულება ფუნდამენტური საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელებასთან 

ერთად, ახალი კანონმდებლობის შესაბამისად შემოღებული სისტემის ინსტიტუციურ 

და ტექნიკურ უზრუნველყოფას მოითხოვდა, საკონსტიტუციო სასამართლომ 

აუცილებლად მიიჩნია გადაწყვეტილების აღსასრულებლად აუცილებელი და 

გონივრულად საკმარისი დროის გათვალისწინება. ამდენად, მსგავს ობიექტურად 

საკმარის ვადად საკონსტიტუციო სასამართლომ 2017 წლის 31 მარტამდე პერიოდი 

განსაზღვრა49. 

საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებისა და 

საქართველოს კანონმდებლობის საქართველოს კონსტიტუციასთან შესაბამისობის 

მიზნით, 2017 წლის იანვარში საქართველოს პარლამენტში შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი. 

სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში საპარლამენტო უმრავლესობის მქონე პარტიამ სადავო 

კანონპროექტი წარმოადგინა, რისი მიხედვითაც ე.წ. „გასაღები“, კვლავ სახელმწიფო 

უსაფრთხოების სამსახურში რჩებოდა. კერძოდ, კანონპროექტის თანახმად, 

სატელეფონო და ინტერნეტ კომუნიკაციაზე ფარული მიყურადების, ასევე ფარული 

ვიდეო და აუდიო გადაღების განხორციელების უფლებამოსილება უნდა 

გადასცემოდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შემადგენლობაში არსებულ 

ახლად შექმნილ უწყებას - სს(ი)პ საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკურ სააგენტოს50. 

მიუხედავად წარმოდგენილი კანონპროექტის ირგვლივ არსებული კითხვებისა და 

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციათა მკვეთრი წინააღმდეგობისა, 2017 წლის 

მარტში საქართველოს პარლამენტმა აღნიშნული კანონპროექტთა პაკეტი მესამე 

მოსმენით მიიღო. 20 მარტს, საქართველოს პრეზიდეტმა გიორგი მარგველაშვილმა 

                                                
47 საქართველოს მოქალაქეების გიორგი ბურჯანაძის, ლიკა საჯაიას, გიორგი გოცირიძის, თათია ქინქლაძის, 
გიორგი ჩიტიძის, ლაშა ტუღუშის, ზვიად ქორიძის, „ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს“, „საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა - საქართველოს“, „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის“, „სამართლიანი 
არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების“ და „ადამიანის უფლებათა 
ცენტრის“ კონსტიტუციური სარჩელები საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. 
48 იხ. ინფორმაცია სრულად: http://www.humanrights.ge/index.php?a=main&pid=18723&lang=geo 
49 იხ. საქართველოს საკსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის N3/4/N885-924 გადაწყვეტილება 
https://www.constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=1958  
50 კამპანია „ეს შენ გეხება“, განცხადება: https://bit.ly/2ZgJmV9  

http://www.humanrights.ge/index.php?a=main&pid=18723&lang=geo
https://www.constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=1958
https://bit.ly/2ZgJmV9
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ფარული მოსმენების შესახებ კანონპროექტს ვეტო დაადო51. „ფარული საგამოძიებო 

მოქმედებების“ შესახებ მომზადებულ საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტზე  

პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები საქართველოს პარლამენტმა არ გაიზიარა 

და მიღებული კანონი უცვლელად დატოვა52. 

საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად, ამ ფუნქციებს ს(ს)იპ - საქართველოს 

ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო ახორციელებს, რომელიც თავის მხრივ, სუს-ის 

მმართველობის სფეროში ექცევა. ახალი რეგულაციის თანახმად, ოპერატიულ-

ტექნიკური სააგენტო მომსახურებას უწევს ყველა იმ უწყებას, რომელიც, საკუთარი 

უფლებამოსილების ფარგლებში, ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებს ახორციელებს. 

ამდენად, საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ არაკონსტიტუციურად ცნობილი 

უფლებამოსილება სუს-იდან გადავიდა ამავე უწყევის საჯარო სამართლის 

იურიდიულ პირში, რითიც სასამართლოს გადაწყვეტილება რეალურად არ 

შესრულდა. ამავე აზრს ამყარებს სააგენტოს შინაარსი და სტრუქტურული მოწყობა, 

ასევე სააგენტოს პირველ უფროსად, სწორედ სუს-ის მაღალჩინოსნის დანიშვნა53 და 

ზოგადად, ამ თანამდებობაზე არჩევის  პროცესში უსაფრთხოების სამსახურის 

ხელმძღვანელის წამყვანი როლი54. 

მნიშვნელოვანია სააგენტოს უფროსის ინსტიტუციური დამოკიდებულების 

ხარისხიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსისადმი.55 სუს-ის უფროსი 

ასევე დარჩა სააგენტოს საქმიანობის სახელმწიფო კონტროლს 

განმახორციელებლად56. 

ამ პირობებში კი, სააგენტოსთვის მინიჭებული ფართო უფლებამოსილება, რაც 

კომუნიკაციების ფარულად მიყურადებასა და ჩაწერასთან ერთად, ფარული 

საგამოძიებო მოქმედებებისა და კონტრდაზვერვითი საქმიანობის განხორციელებაში 

გამოიხატება57, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს შეუზღუდავ წვდომას 

აძლევს მასობრივი მიყურადებისა და თვალთვალისთვის. გარდა ამ 

უფლებამოსილებისა, სააგენტო ასევე ითავსებს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 

კომპეტენციას ლიცენზირების, ელექტრონული კომუნიკაციების კომპანიების 

შემოწმებისა და მათ მიმართ სავალდებულოდ დასაკმაყოფილებელი ტექნიკური 

მოთხოვნების წაყენების ნაწილში. 

ამდენად, ადამიანის უფლებათა ცენტრი რჩება უცვლელ პოზიციაზე58 და 

მიიჩნევს, რომ ზემოაღნიშნული კანონის მიღებითა და ახალი რეგულირებით, 

ხელისუფლებამ თავი აარიდა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების 

რეალურ აღსრულებას. ამის მიზეზი სააგენტოსთვის ელექტრონულ კომუნიკაციებზე 

                                                
51 იხ. ინფორმაცია სრულად:  https://netgazeti.ge/news/181605/ 
52 იხ.ვრცლად:  https://netgazeti.ge/news/181856/ 
53 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 17-06-2017 წლის განცხადება: http://bit.ly/2us9kkV 
54 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს შესახებ 
საქართველოს კანონი, მუხლი 19. 
55 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს შესახებ 
საქართველოს კანონი, მუხლი 20 და მუხლი 22. 
56 იქვე. მუხლი 29 
57საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს შესახებ 
საქართველოს კანონი, მუხლი 8. 
58 იხ. ინფორმაცია სრულად: https://bit.ly/3a5nnCH. 

https://netgazeti.ge/news/181605/
file:///C:/Users/me/Downloads/იხ.ვრცლად:%20%20https:/netgazeti.ge/news/181856/
http://bit.ly/2us9kkV
https://bit.ly/3a5nnCH


 

 

 

18 

 

რეალურ დროში წვდომის შენარჩუნებასთან ერთად, მისი მულტიფუნქციური 

საქმიანობაცაა, რაც ცხადია, ამ უწყებას უქმნის მასობრივი ინფორმაციის 

შეგროვებისა და დამუშავების ინტერესს. აღნიშნული ინფორმაცია ხშირად, ასევე 

შეიცავს პერსონალურ მონაცემებს, რისი ბოროტად გამოყენების რისკები კვლავ 

დაუზღვეველია. პროცესში სახელმწიფო ინსპექტორის როლის ნომინალურობითა59 

და ეფექტური კონტროლის შეუძლებლობით, ასევე ერთი უწყების ხელში 

კონცენტრირებული ძალაუფლებით, რაც არ ითვალისწინებს სხვადახვა დონის 

ავტორიზაციას, ქვეყანაში პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის კუთხით არსებული 

მძიმე მდგომარეობა კვლავ ნარჩუნდება. 

სამოქალაქო სექტორისა და ფართო საზოგადოების მოთხოვნით დაწყებული 

რეფორმის პროცესი, რომელსაც საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების 

შემდგომ უნდა მოეტანა ხელშესახები პოზიტიური ცვლილებები, სამწუხაროდ, 

კრახით დასრულდა. თუკი რეფორმის მიზანი, მასობრივი ინფორმაციის შეგროვებისა 

და დამუშავებისთვის დამახასიათებელი რისკების მაქსიმალური შემცირება და 

ადამიანის უფლებების დაცვის სტანდარტის გაზრდა იყო, მის პროდუქტად მივიღეთ 

სააგენტო, რომლის უფლებამოსილება, ფინანსური თუ ტექნიკური რესურსები და 

გავლენა კიდევ უფრო გაიზარდა. სააგენტო ჩამოყალიბდა არა ელექტრონული 

კომუნიკაციების ფარული მოსმენა/მიყურადების ტექნიკურ განმახორციელებლად, 

არამედ მას შეუნარჩუნდა ოპერატიულ-სამძებრო ფუნქცია, გაუჩნდა უფლება, შექმნას 

ახალი ტერიტორიული ორგანოები60, მიეცა დამატებითი ბერკეტი კომუნიკაციების 

კერძო კომპანიების მიმართ, გაეზარდა დაფინანსება61. რეალურად, 2015 წლის ე. წ. 

რეფორმის შემდეგ ერთ ძლიერ ინსტიტუციაში თავმოყრილი ჭარბი ძალაუფლება, 

ორ სრტუქტურულ ერთეულზე გადანაწილდა, კვლავ ჭარბი ძალაუფლებითა და 

დუბლირებული ფუნქციებით. რაც უსაფრთხოების სამსახურის მანდატისა და 

უფლებამოსილებების ბუნდოვანი განსაზღვრების ფონზე, მაღალ საიდუმლოებებზე 

წვდომისა და სუსტი კონტროლის პირობებში, ამ სამსახურის რესურსების 

არამართლზომიერად გამოყენების რისკს არათუ ასუსტებს, არამედ, გარკვეული 

თვალსაზრისით, ზრდის კიდეც. 

აღნიშნული რეფორმის ჩავარდნა არის სწორედ ის მიზეზი, რის გამოც ქვეყანაში 

პირადი ცხოვერების ხელშეუხებლობა დაუცველია და მისი გამოყენების უკანონო 

პრაქტიკა სხვადასხვა (მათ შორის პოლიტიკური) მიზნით, კვლავ გრძელდება. 

დასკვნა 

მიუხედავად სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების არაერთი 

მცდელობისა, სხვადასხვა სახის კამპანიისა და მოთხოვნებისა, სახელმწიფომ 

დღემდე არ გაატარა რეალური და ეფექტური ნაბიჯები სახელმწიფო უსაფრთხოების 

სამსახურის საქმიანობის კონტროლის ინსტრუმენტების ფუნდამენტურ 

                                                
59 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს შესახებ 
საქართველოს კანონი, მუხლი 2. 
60 იქვე. მუხლი 4. 
61 იქვე. მუხლი 8. 
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რეფორმისათვის და მოსმენა-მეთვალყურების მექანიზმების გადახედვაზე. 

სახელმწიფო დღემდე ლეგიტიმაციას აძლევს ამ უწყების ფარგლებში, ადამიანის 

ფუნდამენტური უფლებების უხეშად დარღვევის ხარჯზე, მასობრივი მოსმენების და 

კონტროლის ფუნქციას. ეს კი, ძირითადად, უკანონო ფარული მოსმენებისა და 

თვალთვალის მეშვეობით ხორციელდება, რისი დასტურიც მიმდინარე წელს 

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან გამოჟონილი ათასობით ფაილია. 

აგრეთვე, შეიძლება ითქვას, რომ ადამიანის უფლებების მასშტაბურად 

დარღვევის ძირითადი პრობლემა - ტექნიკური მოწყობილობა, უფლებამოსილების 

ბოროტად გამოყენების მაღალი რისკით, კვლავ იმ ორგანოს ხელში რჩება, რომელიც 

პროფესიულადაა  დაინტერესებული, მოიპოვოს რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია, 

მათ შორის - უკანონოდ, რასაც ხელს უწყობს უსაფრთხოების სამსახურის სუსტი გარე 

კონტროლი. 

ამასთან, წლებია, საფუძვლიანად ჩნდება ეჭვები, რომ სახელმწიფო 

უსაფრთხოების სამსახურის ძირითადი რესურსი სახელმწიფოსათვის პოლიტიკურად 

საინტერესო კონკრეტული ჯგუფების კონტროლზე იხარჯება და არ ხდება 

სამსახურის რესურსების მობილიზება ქვეყნის სუვერენიტეტისთვის მნიშვნელოვანი 

საფრთხეების იდენტიფიცირების, მათზე რეაგირების მიზნით, რასაც 2021 წლის 13 

სექტემბერს გავრცელებული ფაილებიც/კრებსებიც ადასტურებს.   

ხელისუფლების მიერ მოქალაქეების ტოტალური კონტროლი, უკანონო მოსმენა, 

პირადი ცხოვრების შესახებ მოპოვებული მასალების მოპოვება და დამუშავება 

არღვევს ადამიანის კონსტიტუციითა და საერთაშორისო აქტებით დაცულ 

ფუნდამენტურ უფლებებს, არღვევს პირადი ცხოვრების ხელშეუვალობის უფლებას, 

რაც სახელმწიფოს დემოკრატიული ინსტიტუტების ჩამოშლასა და ტოტალურ 

კონტროლზე მიუთითებს. 

ადამიანის უფლებათა ცენტრი მოუწოდებს: 

საქართველოს ხელისუფლებას: 

● აიღოს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ფართომასშტაბიან ფარულ 

უკანონო მიყურადებაზე, თვალთვალზე, მოქალაქეების ფარულ კონტროლსა 

და პირადი ცხოვრების ხელშეუვალობის დარღვევებზე; 

● მთავრობის წარმომადგენლებმა, მაღალი საზოგადოებრივი 

ინტერესიდან გამომდინარე, დაუყოვნებლივ დაიწყონ სახელმწიფო 

უსაფრთხოების სამსახურის რეალური, საერთაშორისო სტანდარტების 

შესაბამისი რეფორმა; 

● პატივი სცეს საქართველოს კონსტიტუციასა და კონსტიტუციურ 

შეთანხმებას. 

საქართველოს პარლამენტს: 

● აიღოს პასუხისმგებლობა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 

კონტროლზე და დროულად დაიწყოს უსაფრთხოების სექტორის 

ფუნდამენტურ რეფორმაზე მსჯელობა, რათა ამ უწყებას არ ჰქონდეს 
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უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებისა და ტოტალური კონტროლის 

განხორციელების შესაძლებლობა; 

● განახორციელოს საკანონმდებლო ცვლილებები, რითიც  ერთი 

სამსახურისათვის გამოძიების, პრევენციის, ანალიზის და სამართალდაცვის, 

ხშირად დუბლირებული, ფუნქციების მინიჭება გამორიცხული იქნება, რაც 

სწორედ ამ უწყების ეფექტურობას, ადამიანის უფლებების დაცვის 

პრინციპების შესაბამისად საქმიანობის განხორციელებას, დემოკრატიულ 

ინსტიტუტად ჩამოყალიბებას განაპირობებს. 

 

საქართველოს პროკურატურას: 

● დაუყოვნებლივ დაიწყოს საგამოძიებო მოქმედებები გავრცელებულ 

ფარულ მიყურადებებთან დაკავშირებით და გამოავლინოს ყველა 

პოტენციური დამნაშავე; 

● მუდმივად მიაწოდოს საზოგადოებას ინფორმაცია გამოძიების შესახებ, 

რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დღეს არსებულ პოლიტიკურ 

კონტექსტში, როდესაც საზოგადოებას არ აქვს ნდობა, რომ სახელმწიფო 

სათანადოდ, დროულად და ობიექტურად გამოიძიებს სამსახურებრივი 

უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ყველა შესაძლო ფაქტს; 

● გამოიძიოს გავრცელებულ ფაილებში არსებული ყველა სავარაუდო 

სისხლის სამართალის დანაშაული; 

● განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილოს გავრცელებულ ფაილებში 

არსებულ პედოფილიის ფაქტებზე და დაუყოვნებლივ დაიწყოს საგამოძიებო 

მოქმედებები და მუდმივად მიაწოდოს საზოგადოებას ინფორმაცია 

გამოძიების შედეგებზე, გამოავლინოს ყველა პოტენციური დამნაშავე. 

საქართველოს საპატრიარქოს: 

● დაუყოვნებლივ მოიკვლიოს ინფორმაცია სასულიერო პირების 

მხრიდან სავარაუდოდ ჩადენილ პედოფილიის ფაქტებზე და მიიღოს 

შესაბამისი ზომები; 

● პატივი სცეს სეკულარობის პრინციპს (კონსტიტუციურ შეთანხმებას), 

რაც გულისხმობს სახელმწიფოსა და რელიგიის ინსტიტუციურ 

ურთიერთგამიჯვნასა და სახელმწიფოს ნეიტრალურ დამოკიდებულებას 

რელიგიური ჯგუფების მიმართ, რათა გავლენა არ მოახდინოს სახელმწიფოს 

სამართლებრივ და პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე. 
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