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ზოგადი მიმოხილვა 

2021 წლის 25 დეკემბერს სახელმწიფო ინსპექტორისა და სამსახურის 

თანამშრომლებისთვის მედიის საშუალებით1 ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს 

პარლამენტმა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გაუქმებისა და მის ნაცვლად ორი ახალი 

უწყების შექმნის შესახებ კანონპროექტი დააინიცირა.  კანონპროექტი მომზადდა 

გაუმჭვირვალედ, კონსპირაციულად და დაინტერესებულ მხარეებთან წინასწარი 

კონსულტაციის გარეშე. მისი შემუშავებისა და ინიცირების შესახებ უცნობი იყო როგორც 

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურისთვის, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და 

სფეროს სხვა სპეციალისტებისთვის. 

კანონპროექტის ინიცირების დრო და მისი დაჩქარებული წესით განხილვა  

ხელისუფლებამ, მძიმე პოლიტიკური პროცესების პარალელურად, წინასაახალწლო პერიოდს 

დაამთხვია, როცა საერთაშორისო და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლების 

უმრავლესობა, საშობაო დასვენების დღეების გამო, საქართველოში არ იმყოფებოდა, ხოლო 

მოქმედი სახელმწიფო ინსპექტორი დეკრეტში იყო გასული. ასეთი გადაწყვეტილება 

ეწინააღმდეგება როგორც საქართველოს კონსტიტუციას2, ისე საერთაშორისო დონეზე 

აღებულ ვალდებულებებს და მიზნად ისახავს დამოუკიდებელი ინსტიტუტის საქმიანობაში 

ჩარევას. 

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის მიმართ „ქართული ოცნების“ ხელისუფლების 

მხრიდან დაგეგმილი ქმედებების, ინსტიტუტის დამოუკიდებლობისა და ნდობის რღვევის გამო, 

შეშფოთება გამოხატეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა3 და საერთაშორისო 

პარტნიორებმა4. განცხადება გაავრცელა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამაც. 

საქართველოს პრეზიდენტის 2021 წლის 27 დეკემბრის განცხადებაშიც აღნიშნულია, რომ 

მიუღებელია ასეთი მნიშვნელოვანი კანონის მიღება დაჩქარებული წესით, ყოველგვარი 

კონსულტაციების და სათანადო დისკუსიის გარეშე; პრეზიდენტმა, ასევე, ყურადღება 

გაამახვილა იმ გარემოებაზე, რომ სახელმწიფო უწყების ქალ ხელმძღვანელს დეკრეტულ 

შვებულებაში ყოფნისას, წინასაახალწლო პერიოდში, ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე 

გაუუქმეს უწყება. სალომე ზურაბიშვილი განცხადებაში აღნიშნავს, რომ მისთვის, როგორც 

ქალი პრეზიდენტისთვის, მიუღებელია სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ქალი 

ხელმძღვანელის, ლონდა თოლორაიას მიმართ მსგავსი მოპყრობა. ასევე, პრეზიდენტის 

შეფასებით, ქვეყანა როცა იმყოფება მძიმე პოლარიზაციის პირობებში, ყველა მსგავსი 

გადაწყვეტილება საზოგადოებაში იწვევს ბუნდოვანებას და კითხვებს, რაც რეალურად 

დამაზიანებელია დეპოლარიზაციის პროცესისათვის5. 

საქართველოს პრეზიდენტმა რაკი თავად აღნიშნა, რომ მიღებული საკანონმდებლო 

ცვლილებებით შეიქმნა უსამართლო ვითარება, მისი მხრიდან არსებობდა ამ კანონზე ვეტოს 

დადების მოლოდინი. თუმცა, პრეზიდენტმა არ გამოიყენა საქართველოს კონსტიტუციით 

მინიჭებული უფლებამოსილება და არ დაადო ვეტო „სახელმწიფო ინსპექტორის შესახებ“ 

კანონს, რითაც ეს სამსახური უქმდება და თანამდებობას ტოვებენ ხელმძღვანელი და მისი 

მოადგილეები. საქართველოს პრეზიდენტის 2022 წლის 13 იანვრის განცხადებით, ამგვარი 

                                                           
1იხ. ინფორმაცია - სახელმწიფო ინსპექტორის თანამდებობა და სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური უქმდება: 

https://bit.ly/3B8jLfS 
2იხ. საქართველოს კონსტიტუციის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტი: „საქართველოს ყოველ მოქალაქეს აქვს უფლება, 

დაიკავოს ნებისმიერი საჯარო თანამდებობა, თუ იგი აკმაყოფილებს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს“. 
3 იხ. განცხადება სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესაძლო გაუქმებასთან დაკავშირებით: https://bit.ly/3HGxMnG 
4 იხ. საქართველოში აშშ-ის ელჩის, კელი დეგნანის განცხადება:https://bit.ly/3uBlY2n;  ასევე: იხ. სახელმწიფო 

ინსპექტორის სამსახურის გაუქმების ინიციატივას საერთაშორისო გამოხმაურება მოჰყვა: https://bit.ly/3JaKfQK 
5 იხ. საქართველოს პრეზიდენტის განცხადება: https://bit.ly/3rFMZzW [27.12.2021]. 

https://bit.ly/3B8jLfS
https://bit.ly/3HGxMnG
https://bit.ly/3uBlY2n
https://bit.ly/3JaKfQK
https://bit.ly/3rFMZzW


 

სტრუქტურული ცვლილებების მიმართ არსებობდა და არსებობს განსხვავებული 

შეხედულებები, მაგრამ ეს გადაწყვეტილება არ შეიცავს თავისთავად კატეგორიული ხასიათის 

სამართლებრივ წინააღმდეგობას. სამსახურის გაუქმება და ახალი სტრუქტურების დაარსება 

თავისთავად არ იძლევა საფუძველს პრეზიდენტის მხრიდან სამართლებრივი ხასიათის 

მოტივირებული შენიშვნებისათვის. შესაბამისად, პრეზიდენტმა „სახელმწიფო ინსპექტორის 

სამსახურის გაუქმების შესახებ“ კანონში შესატან ცვლილებებს ხელი მოაწერა6. 

ვეტოს დადების მოლოდინი თავად სახელმწიფო ინსპექტორს ჰქონდა7, 

არასამთავრობო ორგანიზაციები8, სახალხო დამცველი9 და ოპოზიცია კი პრეზიდენტს მსგავსი 

ნაბიჯის გადადგმისკენ მოუწოდებდნენ10. 

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პარლამენტის მხრიდან, ვეტოს დაძლევის 

თაობაზე11, გამოთქმული იყო ხისტი პოზიცია, საქართველოს პრეზიდენტის ვეტო 

უმნიშვნელოვანესი იქნებოდა ქვეყანაში დამოუკიდებელი ინსტიტუტების გაძლიერებისა და 

არჩევით თანამდებობაზე მყოფი პირებისათვის მეტი სამართლებრივი გარანტიების 

უზრუნველსაყოფად. გარდა ამისა, მოტივირებული შენიშვნების წარდგენის შემდგომ, 

საქართველოს პარლამენტი ვალდებული იქნებოდა, გადაესინჯა მის მიერ კონსპირაციულად 

და დაჩქარებული წესით მიღებული გადაწყვეტილება, რათა რეალურ რეფორმაზე 

ორიენტირებული კანონის მიღება უზრუნველეყო. 

2021 წლის 30 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტმა „სახელმწიფო ინსპექტორის 

სამსახურის გაუქმების შესახებ“ კანონპროექტი მესამე მოსმენით დაამტკიცა, რის საფუძველზე 

სამსახური მუშაობას 2022 წლის 1 მარტიდან შეწყვეტს12. 

ნაცვლად იმისა, პარლამენტს ემუშავა სამსახურის კიდევ უფრო გაძლიერებისთვის, 

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური გააუქმა, რაც სპობს ადამიანის უფლებების დაცვაზე 

ორიენტირებული დამოუკიდებელი ინსტიტუტების გაძლიერებისა და არჩევით თანამდებობაზე 

მყოფი პირებისთვის სამართლებრივი გარანტიების უზრუნველყოფის შესაძლებლობას და 

საფრთხეს უქმნის ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას. 

2022 წლის 2 თებერვალს საქართველოს სახალხო დამცველმა სახელმწიფო 

ინსპექტორის სამსახურის გაუქმების თაობაზე კანონის შეფასების თხოვნით მიმართა ეუთოს 

დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისს (ეუთო/ოდირს). 

გამომდინარე იქიდან, რომ სახალხო დამცველს ეს საკითხი საკონსტიტუციო სასამართლოში 

აქვს გასაჩივრებული, სამართლებრივი დასკვნის დაჩქარებული პროცედურის ფარგლებში 

წარმოდგენა ითხოვა. 2022 წლის 18 თებერვალს ეუთო/ოდირმა სამართლებრივი მოსაზრება 

წარმოადგინა, სადაც კრიტიკულად არის შეფასებული განხორციელებული ცვლილებები და 

ასევე, შესულია რეკომენდაცია კანონის ამოქმედების შეჩერებისა და გაუქმების თაობაზე. 

ეუთო/ოდირის შეფასებით, საერთაშორისო სტანდარტების საწინააღმდეგოდ, 

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გაუქმება პარლამენტში იყო ნაჩქარევი და არ სდევდა 

არანაირი წინასწარი კონსულტაციები. ასევე, ეს პროცესი კანონის უზენაესობის ხელყოფისა და 

                                                           
6 იხ. საქართველოს პრეზიდენტის განცხადება: https://bit.ly/3ssMzvF [13.01.2022]. 
7 იხ. რადიო თავისუფლების სტატია: https://bit.ly/3rEwLac [04.01.2022]. 
8 იხ. არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადება სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატის გაუქმების საკანონმდებლო 

ცვლილებაზე ვეტოს დადების შესახებ:https://bit.ly/3GRJOtj [06.01.2022]. 
9 იხ. სახალხო დამცველის განცხადება: https://bit.ly/3HHHHJI [29.12.2021]. 
10 იხ. არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადება სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატის გაუქმების საკანონმდებლო 

ცვლილებაზე ვეტოს დადების შესახებ: https://bit.ly/3oDeLuF [05.01.2022]. 
11 იხ. თუ ასეთი რამ მოხდა, ჩვენ დავძლევთ ვეტოს — ქადაგიშვილი ინპესქტორის გაუქმებაზე: https://bit.ly/3HEZiSD; 

netgazeti.ge [10.01.2022]. 
12 იხ. პარლამენტმა “სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გაუქმების შესახებ” კანონპროექტი მესამე მოსმენით 

დაამტკიცა: https://bit.ly/3Ba6KlY [30.12.2021]. 

https://bit.ly/3ssMzvF
https://bit.ly/3rEwLac
https://bit.ly/3GRJOtj
https://bit.ly/3HHHHJI
https://bit.ly/3oDeLuF
https://bit.ly/3HEZiSD
https://bit.ly/3Ba6KlY


 

დამოუკიდებელი ინსტიტუტების ეფექტური ფუნქციონირების საფრთხეს ქმნის და საშიშ 

პრეცედენტს წარმოადგენს. აგრეთვე, ეუთო/ოდირის მიხედვით, საკანონმდებლო 

ცვლილებებმა და პროცესმა შეიძლება გავლენა მოახდინოს ქვეყანაში ადამიანის უფლებების 

დაცვის ხარისხზე, არასათანადო მოპყრობის და დაკავებულ პირთა გარდაცვალების საქმეთა 

გამოძიებაზე, რადგან საფრთხე ექმნება დამოუკიდებელი ინსტიტუტის ეფექტურობას და ასევე 

საგამოძიებო ორგანოს მანდატი ფართოვდება ისეთი დანაშაულებით (შესაბამისი ფინანსური 

რესურსის გაზრდის გარეშე), რომელიც არ ყოფილა დამოუკიდებელი ორგანოს ქვემდებარე 

აქამდე. 

ეუთო ოდირის შეფასებით, აუცილებელია მიღებული კანონის მოქმედების შეჩერება და 

საკანონმდებლო პროცესში დაშვებული ხარვეზების აღმოფხვრა;  იმ შემთხვევაში, თუ კანონის 

მოქმედება არ შეჩერდება, ინსპექტორის და მისი მოადგილეების მანდატი უნდა გაგრძელდეს 

და მათ მიეცეთ საშუალება დაასრულონ თავიანთი უფლებამოსილება ბოლომდე;  ამასთან, 

ეუთო/ოდირი იზიარებს არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სახალხო დამცველის 

მრავალწლიან რეკომენდაციას, რომელიც გულისხმობს, რომ დამოუკიდებელ საგამოძიებო 

მექანიზმს უნდა ჰქონდეს იმ ქმედებების გამოძიების უფლებამოსილება, რომელიც 

სავარაუდოდ ჩადენილია მაღალი თანამდებობის პირებისა (გენერალური პროკურორის, შსს 

მინისტრის, უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის) და პროკურორების მიერ. 

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შექმნა 

საქართველოში სამართალდამცავთა მხრიდან არასათანადო მოპყრობის გამოძიების 

დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი და ეფექტიანი მექანიზმის შექმნის აუცილებლობაზე წლების 

განმავლობაში საუბრობდნენ ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ორგანიზაციები და 

დამოუკიდებელი ექსპერტები, მათ შორის: ევროპის საბჭოს წამებისა და არაადამიანური ან 

ღირსების შემლახავი მოპყრობისა თუ დასჯის საწინააღმდეგო კომიტეტი13, ევროპის საბჭოს 

ადამიანის უფლებათა ყოფილი კომისარი, თომას ჰამარბერგი14 და ადამიანის უფლებათა 

დამოუკიდებელი კონსულტანტი მეგი ნიკოლსონი15. 

კანონის მიღება მოთხოვნილი იყო საქართველოს მიერ ნაკისრი არასათანადო 

მოპყრობასთან ბრძოლის მიზნით ეფექტიანი რეფორმების გატარების საერთაშორისო 

ვალდებულებების, კერძოდ, „საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების 2017-2020 

წლების დღის წესრიგით16“ განსაზღვრული ვალდებულებების სათანადოდ შესასრულებლად. 

ამასთან, დამოუკიდებელი საგამოძიებო ინსტიტუციის შექმნის ვალდებულებას 

ითვალისწინებდა როგორც საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 21 ივლისის №338 

დადგენილებით დამტკიცებული საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის 2016-2017 

წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმა17, ისევე - 2017-2018 წლების ადამიანთა წამების, 

არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის წინააღმდეგ 

ბრძოლის სამოქმედო გეგმა18. 

                                                           
13 იხ. ევროპის საბჭოს წამებისა და არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობისა თუ დასჯის პრევენციის 

კომიტეტის ანგარიში საქართველოში ვიზიტის შესახებ (10 მაისი, 2015), გვ. 17 და 21.https://bit.ly/3uBKkJl 
14 იხ. თომას ჰამარბერგი, საქართველო გარდამავალ პერიოდში (სექტემბერი, 2013), გვ. 44. https://bit.ly/3rDif2a 
15 იხ. მეგი ნიკოლსონი, ანგარიში ადამიანის უფლებათა დაცვის 20142020 წლების ეროვნული სტრატეგიის პროგრესის 

შესახებ და რეკომენდაციები სამომავლო მიდგომებთან დაკავშირებით (მარტი, 2017), გვ.: 5, 23 და 27. 
https://bit.ly/3uTZJVF 

16 იხ. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების 2017-2020 წწ. დღის წესრიგი: https://bit.ly/3BaiWTS 
17 იხ. საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2016-2017 წლებისთვის) 

დამტკიცების შესახებ: https://bit.ly/3BcFmDS 
18 იხ. 2017-2018 წლების ადამიანთა წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის 

ან დასჯის წინააღმდეგ ბრძოლის სამოქმედო გეგმა: https://bit.ly/3gyOUQ7 
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საბოლოოდ, 2018 წლის რეფორმის შედეგად, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 

ინსპექტორის ნაცვლად, შეიქმნა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური და მან, ერთი მხრივ, 

შეითავსა მანამდე არსებული პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის ფუნქციები, მეორე 

მხრივ კი, მას დაემატა კონკრეტული დანაშაულების გამოძიების უფლებამოსილება. 

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა საგამოძიებო ფუნქციის განხორციელება დაიწყო 2019 

წლის 1 ნოემბერს, საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული „სახელმწიფო ინსპექტორის 

სამსახურის შესახებ“ კანონის საფუძველზე19. აღსანიშნია, რომ „სახელმწიფო ინსპექტორის 

სამსახურის შესახებ“ კანონი 2018 წლის ივლისში მიიღეს. სამსახურის საგამოძიებო 

უფლებამოსილების ამოქმედება თავდაპირველად 2019 წლის 1 იანვრიდან იგეგმებოდა, 

მაგრამ ეს ვადა ჯერ 1 ივლისამდე, შემდეგ კი 1 ნოემბრამდე გადაიწია. 

საგამოძიებო უფლებამოსილების ამოქმედების გადავადება არაერთხელ გახდა 

არასამთავრობო ორგანიზაციების კრიტიკის საგანი, განსაკუთრებით - 2019 წლის 20 ივნისის 

მოვლენების შემდეგ, როცა სახელმწიფო ინსპექტორის სათანადო უფლებამოსილების 

არარსებობის გამო, 20 ივნისს თბილისში, მასობრივი საპროტესტო აქციის ძალისმიერი 

მეთოდებით დაშლისას, სამართალდამცავთა მხრიდან უფლებამოსილების სავარაუდო 

გადამეტების ფაქტების გამოძიება კვლავ საქართველოს პროკურატურას დაევალა. 

სახელმწიფო ინსპექტურის სამსახურის საგამოძიებო უფლებამოსილება კი, 2019 წლის 1 

ნოემბერიდან ჩადენილ დანაშაულებზე გავრცელდა20. 

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის, როგორც დამოუკიდებელი საგამოძიებო 

უწყების შექმნა, მიუხედავად იმ ხარვეზებისა, რომელიც არსებობს სახელმწიფო ინსპექტორის 

კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ძველ და ახალ მოდელშიც, დადებითად შეაფასეს 

როგორც ადგილობრივმა და საერთაშორისო ორგანიზაციებმა. 

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის მანდატი 

„სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, უწყება 

საქმიანობს სამი მიმართულებით: 

 პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების კანონიერების კონტროლი; 

 ფარული საგამოძიებო მოქმედებებისა და ელექტრონული კომუნიკაციის 

მაიდენტიფიცირებელ მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში განხორციელებული 

აქტივობების კონტროლი; 

 სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლის, მოხელის ან მასთან 

გათანაბრებული პირის მიერ ჩადენილი ცალკეული დანაშაულების 

მიუკერძოებელი და ეფექტიანი გამოძიება21. 

2018 წელს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შექმნისა და მისი საგამოძიებო 

ფუნქციით აღჭურვის შემდეგ, ფარული საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელებაზე 

კონტროლის მექანიზმი, 2018 წლამდე მოქმედ კონტროლის მექანიზმთან შედარებით, 

განსხვავებულად მოწესრიგდა. კერძოდ, 2018 წლამდე ყველა საგამოძიებო უწყების მიერ 

ნებისმიერი ფარული საგამოძიებო მოქმედების განხორციელების კანონიერებას პერსონალურ 

                                                           
19 იხ. საქართველოს კანონი სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ: https://bit.ly/34N8rJX 
20 იხ. პარლამენტმა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საგამოძიებო უფლებამოსილების ამოქმედება მეოთხედ 

გადაავადა, “კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის” : https://bit.ly/3uAhoBr  
[03.07.2019]. 

21 კანონი ინსპექტორის მანდატიდან სრულად გამორიცხავს გამოძიების კომპეტენციას ისეთ დანაშაულებზე, 
რომელიც შესაძლოა, ჩადენილი იყოს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრისა და საქართველოს სახელმწიფო 
უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მიერ. 

https://bit.ly/34N8rJX
https://bit.ly/3uAhoBr


 

მონაცემთა დაცვის ისნპექტორი აკონტროლებდა. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის 

შექმნისა და მისი საგამოძიებო ფუნქციით აღჭურვის შემდეგ კი ფარული საგამოძიებო 

მოქმედებების კანონიერების მაკონტროლებლად ორი ორგანო განისაზღვრა - სახელმწიფო 

ინსპექტორის სამსახური და საქართველოს უზენაესი სასამართლო. სახელმწიფო 

ინსპექტორის სამსახურის ქვემდებარე დანაშაულებთან დაკავშირებით ფარული საგამოძიებო 

მოქმედებების განხორციელების კანონიერების კონტროლის უფლებამოსილება 

საქართველოს უზენაეს სასამართლოს ზედამხედველ მოსამართლეს გადაეცა, რადგან, 

ინტერესთა კონფლიქტის გათვალისწინებით, დაუშვებლად იქნა მიჩნეული ფარული 

საგამოძიებო მოქმედების განხორციელების ინიციატივის მქონე უწყება ამავე დროს ფარული 

საგამოძიებო მოქმედების განხორციელების კანონიერების კონტროლის უფლებამოსილების 

მქონე უწყებად განსაზღვრულიყო22. 

მართალია, „სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ“ კანონი, რომელიც 

საქართველოს პარლამენტმა 2018 წელს მიიღო, ინსპექტორის შეზღუდული მანდატისა და 

უფლებამოსილებების გამო, ვერ უზრუნველყოფდა ამ ინსტიტუტის მიერ მისი ვალდებულებების 

სრულყოფილად შესრულებას. თუმცა, ამგვარ პირობებშიც კი, უაღრესად მნიშვნელოვანი იყო 

ამ ცვლილებათა ამოქმედება. 

საკანონმდებლო ცვლილებების ძირითადი არსი 

საკანონმდებლო ცვლილებების თანახმად, 2022 წლის 1 მარტიდან გაუქმდება 

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური და სახელმწიფო ინსპექტორის თანამდებობა. 

თანამდებობებიდან გათავისუფლდებიან სახელმწიფო ინსპექტორი, მისი პირველი მოადგილე 

და მოადგილეები, შრომითი ურთიერთობები შეუწყდებათ და სამსახურიდან 

გათავისუფლდებიან სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის სხვა თანამშრომლები23. 

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ნაცვლად, იქმნება სპეციალური საგამოძიებო 

სამსახური და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური. სპეციალურ საგამოძიებო 

სამსახურს ენიჭება გარკვეულ სამოხელეო დანაშაულთა გამოძიების ფუნქცია, ხოლო 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურს − პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების 

კანონიერების კონტროლის ფუნქცია და ფარული საგამოძიებო მოქმედებებისა და 

ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელ მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში 

განხორციელებული აქტივობების კონტროლის ფუნქცია. 

გარდა ამისა, კანონპროექტის ავტორთა თანახმად, ახლადშექმნილ საგამოძიებო 

სამსახურს გაეზრდებოდა საგამოძიებო ქვემდებარობა და სახელმწიფო ინსპექტორის მიერ 

ამჟამად გამოსაძიებელ დანაშაულების გარდა, მას საქართველოს სისხლის სამართლის 

კოდექსის სხვა შესაბამისი მუხლებით გათვალისწინებული დანაშაულების გამოძიების 

უფლებამოსილებაც უნდა მინიჭებოდა. ამის საწინააღმდეგოდ, საკანონმდებლო ცვლილებები 

არ გვთავაზობს რამე შინაარსობრივ სიახლეს; სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის 

ადგილზე იქმნება 2 ახალი ორგანო და მხოლოდ უმნიშვნელოდ იზრდება საგამოძიებო 

იურისდიქცია. 

არც საქართველოს პროკურატურაზე დამოკიდებულების კუთხით არის რამე სიახლე 

შემოთავაზებული. ამის საწინააღმდეგოდ, საკანონმდებლო ცვლილებების თანახმად, 

პროკურატურის თანამშრომლები, აღარ მოექცევიან სამსახურის საგამოძიებო მანდატის ქვეშ. 

                                                           
22 იხ. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შექმნასთან დაკავშირებით კოალიციის შეფასება:  https://bit.ly/34nwPCt 

[14.02.2018]. 
23 იხ. “სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ” საქართველო კანონი (სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის 

შესახებ, 2022 წლის 1 მარტიდან). https://bit.ly/3Bfs6yG 

https://bit.ly/34nwPCt
https://bit.ly/3Bfs6yG


 

ნაცვლად იმისა, საქართველოს პარლამენტს ხელი შეეწყო სამსახურის კიდევ უფრო 

გაძლიერებისთვის, სისხლისსამართლებრივი დევნა კვლავ პროკურატურის 

უფლებამოსილებაა, რაც სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ოპერაციულ 

დამოუკიდებლობას მნიშვნელოვნად ასუსტებს. 

საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებული 

პრობლემების შეფასება 

1) საკანონმდებლო ცვლილებებით გათვალისწინებული სიახლეები 

საკანონმდებლო ცვლილებებით მხოლოდ ორი სიახლეა შემოღებული: 

ა)  ახალი სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის ქვემდებარეობას ემატება სისხლის 

სამართლის კოდექსის რამდენიმე მუხლი, რომლებიც პრაქტიკაში თითქმის არ გვხვდება 

სამოხელეო დანაშაულის კონტექსტში. ამასთან, ახალი დამატებული მუხლები არ ვრცელდება 

პროკურატურის თანამშრომლებზე,  მათ შორის - არც სხვა საჯარო მოხელეებზე. შესაბამისად, 

ახალი ქვემდებარეობა ვრცელდება მხოლოდ სამართალდამცავი ორგანოების 

თანამშრომლებზე, რომელთა მიერ ჩადენილი ძალადობრივი დანაშაულები ისედაც 

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ქვემდებარე იყო. საინტერესოა, რომ სახელმწიფო 

ინსპექტორის სამსახურის უფლებამოსილებები პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების 

კანონიერების კონტროლის, ასევე ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებისა და 

ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელ მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში 

განხორციელებული აქტივობების კონტროლის სფეროში, უცვლელად გადაეცემა 

ახლადშექმნილ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურს. რაც შეეხება საგამოძიებო 

უფლებამოსილებებს, სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის ქვემდებარედ, გარდა 

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ქვემდებარე სისხლის სამართლის დანაშაულებისა, 

განისაზღვრება სისხლის სამართლის კოდექსის რამდენიმე დამატებითი მუხლი24. 

საგამოძიებო უფლებამოსილებების თვალსაზრისით, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის 

გარემოება, რომ გარდა ქვემდებარე მუხლების გაზრდისა, სხვა სახის ცვლილება არ 

განხორციელებულა და სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს განესაზღვრა სახელმწიფო 

ინსპექტორის სამსახურის არსებული ბერკეტებისა და რეგულაციების ზუსტად იდენტური 

შინაარსის უფლებამოსილებები. 

ბ) ახალი კანონპროექტით, ფაქტობრივად, მოხდა არა სამსახურის რეორგანიზაცია, 

არამედ - ლიკვიდაცია. 2022 წლის 1 მარტიდან უქმდება სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური 

და სახელმწიფო ინსპექტორის თანამდებობა. ასევე, 2022 წლის 1 მარტიდან 

თანამდებობებიდან თავისუფლდებიან სახელმწიფო ინსპექტორი, მისი პირველი მოადგილე 

და მოადგილეები25.  ეს კი განსაკუთრებით საშიში პრეცედენტია, რადგან სახელმწიფოსთვის 

კვლავ ერთ-ერთ დიდ გამოწვევად რჩება თანამდებობის პირების დამოუკიდებლობისა და 

ხელშეუხებლობის გამყარება. ამასთან, დამოუკიდებელი სამსახურის ხელმძღვანელის, 6 წლის 

ვადით არჩეული პირის, სამსახურიდან გათავისუფლება ყოველგვარი წინასწარი 

გაფრთხილებისა თუ მისი პროფესიული საქმიანობის მიმართ არგუმენტირებული შენიშვნების 

გარეშე, ასევე - ბოლო დროს საქართველოს მესამე პრეზიდენტის, მიხეილ სააკაშვილის 

                                                           
24  კერძოდ: სისხლის სამართლის კოდექსის 108-ე, 109-ე, 111-ე, 113-ე−118-ე, 120-ე−124-ე, 126-ე, 1261 , 137-ე−139-ე, 143-

ე−144-ე და 150-ე−1511 მუხლებით გათვალისწინებული დანაშაულები, თუ იგი ჩადენილია სამართალდამცავი 
ორგანოს წარმომადგენლის მიერ (გარდა პროკურორისა) და 153-ე−159-ე, 162-ე−163-ე და 1644 მუხლებით 
გათვალისწინებული დანაშაულები 

25 იხ. „სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 27-ე პრიმა მუხლის პირველი პუნქტი. 
https://bit.ly/3oDnJrS 

https://bit.ly/3oDnJrS


 

მიმართ განხორციელებული მოპყრობის ფაქტებზე ინსპექტორის მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილებების პარალელურად, უამრავ კითხვას აჩენს სამსახურის გაუქმების 

პოლიტიკურ მოტივებთან დაკავშირებით. 

სახელმწიფო ინსპექტორმა, ლონდა თოლორაიამ თანამდებობაზე უფლებამოსილების 

შესრულება დაიწყო 2019 წლის 3 ივლისს. სახელმწიფო ინსპექტორს უფლებამოსილების ვადა 

ეწურებოდა 2025 წელს. შესაბამისად, მას ჰქონდა გონივრული მოლოდინი, რომ ამ 

თანამდებობაზე იქნებოდა 6 წლის ვადის განმავლობაში. ამის მიუხედავად, საქართველოს 

პარლამენტის გადაწყვეტილებით, სახელმწიფო ინსპექტორს უფლებამოსილება შეუწყდა 2 

წლის და 8 თვის გასვლის შემდეგ. ამით ირღვევა საქართველოს კონსტიტუციის 25-ე მუხლის 

პირველი პუნქტით გარანტირებული თანამდებობიდან უსაფუძვლოდ გათავისუფლებისგან 

დაცვის უფლება26. გარდა ამისა, საკანონმდებლო ცვლილებები ითვალისწინებს სახელმწიფო 

ინსპექტორის სამსახურის გაყოფას პერსონალურ მონაცემთა დაცვისა და სპეციალურ 

საგამოძიებო სამსახურად, რაც ნიშნავს, რომ ფიზიკურად აღარ იარსებებს იმგვარი 

უფლებამოსილების მქონე დაწესებულება, სადაც დაინიშნა სახელმწიფო ინსპექტორი 2019 

წელს. საქართველოს კონსტიტუციის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის მეორე წინადადებით 

დაცული უფლებამოსილების შეუფერხებელი განხორციელება გულისხმობს იმასაც, რომ 

საქართველოს მოქალაქემ უფლებამოსილების ვადით განახორციელოს ზუსტად ის 

უფლებამოსილება, რაც მას თანამდებობაზე დანიშვნის მომენტში ჰქონდა. მოცემულ 

შემთხვევაში, სახელმწიფო ინსპექტორს სრულად უწყდება უფლებამოსილება, რაც ამასთან 

დისკრიმინაციულ ხასიათს ატარებს. ამით კი ხდება საქართველოს კონსტიტუციის 25-ე მუხლის 

პირველი პუნქტით გარანტირებულ - საჯარო სამსახურში უფლებამოსილების შეუფერხებელი 

განხორციელების - უფლებაში ჩარევა. 

ამ საკითხთან დაკავშირებით, საინტერესოა საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლოს პრაქტიკა. მაგალითად, 2014 წლის 15 აპრილს დავით კანდელაკის საქმეზე 

მიღებული გადაწყვეტილების მეორე თავის 27-ე პუნქტში საკონსტიტუციო სასამართლომ 

აღნიშნა: „ამა თუ იმ სახელმწიფო თანამდებობის მიმართ მოქმედი უფლების დაცვის 

კონსტიტუციური სტანდარტები შეიძლება, გამომდინარეობდეს მისი კონსტიტუციური 

სტატუსიდან. ამასთან, მაღალი კონსტიტუციური სტანდარტის აუცილებლობა შეიძლება 

განსახორციელებელი საქმიანობის თავისებურებას უკავშირდებოდეს, რამდენადაც 

განსაზღვრული ტიპის სახელმწიფო თანამდებობა, მისი შინაარსით და დანიშნულებით 

განსაკუთრებულ კონსტიტუციურ დაცვას საჭიროებს. ამგვარი გარანტიების არარსებობის 

შემთხვევაში ზოგიერთი სახელმწიფო სამსახურის კონსტიტუციურ-სამართლებრივი 

გარანტიები ფიქტიურ ხასიათს მიიღებდა“. ამავე გადაწყვეტილების მეორე თავის 28-ე პუნქტში 

აღნიშნულია, რომ „თანამდებობის პირის საქმიანობის დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფის 

მოთხოვნა გამომდინარეობს, ერთი მხრივ, საქმიანობის ეფექტიანობის ინტერესიდან, ხოლო, 

მეორე მხრივ, პირის კონსტიტუციური უფლებიდან, ყოველგვარი ჩარევის გარეშე 

განახორციელოს საქმიანობა დაკავებულ თანამდებობაზე“. ამავე გადაწყვეტილების 29-ე 

პუნქტში კი აღნიშნულია: „მიუხედავად იმისა, საქართველოს კონსტიტუციით პირდაპირ არის 

თუ არა განსაზღვრული პირის მიერ სახელმწიფო თანამდებობაზე საქმიანობის 

განხორციელების კონკრეტული ვადა, უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში, 

კანონმდებელმა უნდა დაასაბუთოს ის საჯარო ინტერესი, რომელიც უფლების შეზღუდვის 

აუცილებლობას განაპირობებს“. 

ამგვარი დასაბუთება კი, მოცემულ შემთხვევაში, საქართველოს პარლამენტის მხრიდან 

არ მომხდარა. გარდა ამისა, პრობლემურია ის ფაქტი, რომ არ შეიქმნა საკანონმდებლო 

მექანიზმი, რაც სახელმწიფო ინსპექტორს მისცემდა არჩევნის შესაძლებლობას - დარჩენილ 

                                                           
26 იხ. საქართველოს კონსტიტუციის 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტი. https://bit.ly/3svPe7X 

https://bit.ly/3svPe7X


 

ვადაში მუშაობა გაეგრძელებინა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსად ან 

სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის უფროსად, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ეს სამსახურები 

იდენტურ საქმიანობას განახორციელებენ. 

ამავე დროს, დამოუკიდებელი ორგანოს არსებობა, რომელიც გააკონტროლებს 

პერსონალური მონაცემების დამუშავების კანონიერებას, ადამიანის უფლებათა ევროპული  მე-

8 მუხლიდან გამომდინარე, სახელმწიფოს პოზიტიურ ვალდებულებას წარმოადგენს27. ხოლო 

წამების, არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის გამოძიებაზე პასუხისმგებელი 

საგამოძიებო ორგანოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნა გამომდინარეობს კონვენციის მე-3 

მუხლის პოზიტიური ვალდებულებიდან28. 

სახელმწიფო ინსპექტორის უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტა გვერდით 

ეფექტებს ახდენს კონსტიტუციის მე-9 მუხლით გათვალისწინებულ არასათანადო მოპყრობის 

აკრძალვასა და კონსტიტუციის მე-15 მუხლით გათვალისწინებულ პირადი ცხოვრების 

უფლებაზეც. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის უფლებამოსილებას წარმოადგენს 

წამების, არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის ფაქტების გამოძიება. საქართველოს 

კონსტიტუციის მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტის მოთხოვნას კი წარმოადგენს ამგვარი საგამოძიებო 

ორგანოს დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა. ასევე, საქართველოს კონსტიტუციის მე-15 

მუხლის მოთხოვნას წარმოადგენს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის დამოუკიდებლობის 

უზრუნველყოფა აღმასრულებელი ხელისუფლებისაგან, იმის გათვალისწინებით, რომ 

სახელმწიფო ინსპექტორი ახორციელებს პერსონალური მონაცემების დამუშავების 

კანონიერებაზე და ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებაზე კონტროლს. ამგვარი 

დამოუკიდებლობა კითხვის ქვეშ დგება სახელმწიფო ინსპექტორის უფლებამოსილების ვადაზე 

ადრე შეწყვეტით29. 

გ) პრობლემურია „სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ“ კანონის 28-ე პრიმა 

მუხლის მე-2 პუნქტიც, რომელიც საქართველოს პარლამენტს ანიჭებს სპეციალური 

საგამოძიებო სამსახურის უფროსის არჩევის უფლებამოსილებას, 2025 წლის 3 ივლისამდე. 

სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის უფროსი განახორციელებს იმ უფლებამოსილების 

ნაწილს (კერძოდ, სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლის, მოხელის ან მასთან 

გათანაბრებული პირის მიერ ჩადენილი რიგი დანაშაულების გამოძიებას), რაც სახელმწიფო 

ინსპექტორს უნდა განეხორციელებინა 2025 წლის 3 ივლისამდე. ეს ჩანაწერი პრობლემურია 

საქართველოს კონსტიტუციის 25-ე მუხლის პირველ პუნქტთან მიმართებით, რადგან 2022 წლის 

1 მარტიდან სახელმწიფო ინსპექტორი, ლონდა თოლორაია აღარ უხელმძღვანელებს იმ 

უწყებას, რომელიც გამოიძიებს სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლის, მოხელის ან 

მასთან გათანაბრებული პირის მიერ ჩადენილ დანაშაულებს. 

აქვე აღსანიშნავია, რომ 2022 წლის 4 თებერვალს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 

სამსახურის უფროსის შესარჩევმა სამთავრობო კომისიამ კონკურში მონაწილე 

კანდიდატებთან გასაუბრება გამართა და პრემიერ-მინისტრს პერსონალური მონაცემების 

დაცვის უფროსის თანამდებობაზე 3 კანდიდატურა - კახა მაღრაძე, ლელა ჯანაშვილი და 

თამარ ალფაიძე წარუდგინა. 

გავრცელებული ინფორმაციით, წარმოდგენილი კანდიდატები ვერ პასუხობდნენ 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსისათვის აუცილებელი ცოდნისა და 

                                                           
27 იხ. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე M.G. v. THE UNITED KINGDOM [ 

24/12/2002]. https://bit.ly/3rFbrRJ 
28 იხ. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე AFFAIRE BARBU ANGHELESCU c. 

ROUMANIE [ 05/01/2005]. https://bit.ly/3Bg85bg 
29 იხ. ლონდა თოლორაია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ, კონსტიტუციური სარჩელი, 28 იანვარი, 2022. 

https://bit.ly/3BaSauL 

https://bit.ly/3rFbrRJ
https://bit.ly/3Bg85bg
https://bit.ly/3BaSauL


 

დამოუკიდებლობის მინიმალურ და ელემენტარულ საბაზისო მოთხოვნებს, რის გამოც 

აუცილებელი იყო კონკურსის განმეორებით გამოცხადება. უფრო მეტიც, პროცესში მონაწილე 

კანდიდატები, სპეციალურად შერჩეულ კითხვებზე პასუხის გაცემისას ვერ ავლენდნენ 

სათანადო დამოუკიდებლობის ხარისხს - ერთმა კანდიდატმა ისიც კი განაცხადა, რომ 

სამსახურის უფროსს ცალკეული საკითხები უნდა შეეთანხმებინა პროკურატურასთან30. 

არსებული ინფორმაციით, პრემიერ-მინისტრმა საქართველოს პარლამენტს, მიუხედავად 

კომისიის წევრთა შენიშვნებისა, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსის 

პოზიციაზე ორი კანდიდატურა წარუდგინა31. 

2) სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის სუბიექტები 

სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო კომპეტენცია, წინა მოდელის 

მსგავსად, შემოიფარგლება დანაშაულის ჩამდენი კონკრეტული სუბიექტებით, რომელთა 

ჩამონათვალს „სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ“ კანონის (2022 წლიდან, 

„სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის შესახებ“ კანონი) მესამე მუხლი განსაზღვრავს. 

კანონის მიხედვით, საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო ქვემდებარეობა ვრცელდება: 

1. მოხელის; 2. მოხელესთან გათანაბრებული პირის; 3. სამართალდამცავი ორგანოს 

წარმომადგენლის მიერ ჩადენილ კონკრეტულ დანაშაულებზე. შესაბამისად, კვლავ 

პრობლემურია სამართალდამცავი ორგანოების უმაღლესი თანამდებობის პირების, 

განსაკუთრებით კი - შინაგან საქმეთა მინისტრისა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 

უფროსის გამორიცხვა სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის უფლებამოსილებიდან. 

მიუხედავად იმისა, რომ რისკების დაბალანსება, საქართველოს შინაგან საქმეთა 

მინისტრსა და საქართველოს გენერალურ პროკურორთან მიმართებით, საქართველოს 

კონსტიტუციით განსაზღვრული იმპიჩმენტის პროცედურით ხდება32,  პრობლემურია, რომ 

კანონმდებლობა/პროცედურა არ არის ცხადი, მაგალითად, გენერალური პროკურორის 

მიმართ იმპიჩმენტის პროცედურის შემდგომ გამოძიების წარმართვაზე უფლებამოსილი 

ორგანოს თაობაზე. 

3) სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის შეზღუდული კომპეტენცია 

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის კომპეტენციის მსგავსად, ახლადშექმნილ 

სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს შეზღუდული კომპეტენცია აქვს. კერძოდ, ყოველმხრივ, 

სრულყოფილ და ობიექტურ გამოძიებას აფერხებს ის, რომ გამომძიებელს არ შეუძლია 

გადაწყვეტილების მიღება მნიშვნელოვანი საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებაზე, რაზეც, 

ახალი სამსახურის შემთხვევაშიც, პროკურორის თანხმობაა საჭირო. 

იდენტური ვითარებაა ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებით. მოხელეთა 

მიერ ჩადენილი დანაშაულების გამოძიებისას, ფარული საგამოძიებო მოქმედება ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი საგამოძიებო მოქმედებაა. ასეთ შემთხვევებში, ცხადია, ხშირად, 

გამომძიებლისა და პროკურორის აზრები საგამოძიებო მოქმედების ჩატარებაზე იყოფა, სადაც 

პროკურორი იღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას. 

გარდა ამისა, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის მსგავსად, ახლადშექმნილ 

სამსახურსაც არ აქვს უფლება, მიიღოს გადაწყვეტილება პირის მოწმედ დაკითხვის შესახებ 

მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე. ამ საკითხს კვლავ პროკურორი წყვეტს. იმ პირობებში კი, 

როცა  სამსახურის მიერ ჩატარებულ საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებათა უმეტესი 

                                                           
30 იხ. „უფლებები საქართველოს“ განცხადება,  2022.05.02.: https://bit.ly/3LlqRT4 
31 იხ. „უფლებები საქართველოს” განცხადება, 2022.10.02.: https://bit.ly/3rGC1Ki 
32 იხ.  საქართველოს კონსტიტუციის 48-ე მუხლის პირველი ნაწილი. https://bit.ly/3HGR9wZ 

https://bit.ly/3LlqRT4
https://bit.ly/3rGC1Ki
https://bit.ly/3HGR9wZ


 

პროცენტული წილი33 სწორედ მოწმეთა გამოკითხვაზე მოდის და პრობლემურია პოლიციის 

თანამშრომელთა საგამოძიებო ორგანოში გამოცხადება, გამოძიებას მნიშვნელოვნად 

აფერხებს სხვა სახელმწიფო ორგანოზე დამოკიდებულება. 

4) შესაძლო პოლიტიკური მოტივები 

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა, საქართველოს მესამე პრეზიდენტის, 

მსჯავრდებულ მიხეილ სააკაშვილის მოპყრობასთან დაკავშირებულ მოვლენებზე რამდენიმე 

დაარღვევა დაადგინა. კერძოდ, სამსახურმა შეისწავლა 2021 წლის 8 ოქტომბერს, სპეციალური 

პენიტენციური სამსახურის მხრიდან მიხეილ სააკაშვილის მიერ პენიტენციური დაწესებულების 

მაღაზიაში შეძენილი და მიღებული პროდუქტების შესახებ ინფორმაციის გასაჯაროების 

კანონიერება; 2021 წლის 10 ოქტომბერს, სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მიერ მიხეილ 

სააკაშვილის სასიცოცხლო მაჩვენებლების შესახებ მონაცემების გასაჯაროების კანონიერება; 

2021 წლის 5 და 6 ნოემბერს, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და სპეციალური 

პენიტენციური სამსახურის მიერ მიხეილ სააკაშვილის კვების რაციონის შესახებ ინფორმაციის 

გასაჯაროების კანონიერება; 2021 წლის 6 ნოემბერს, სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 

მიერ ფოტო (რომელზეც ასახული იყო მიხეილ სააკაშვილის მიერ მიღებული საკვები 

დანამატები) და ვიდეომასალის (რომელზეც აღბეჭდილი იყო მიხეილ სააკაშვილის მიერ 

საკვების მიღების ფაქტები) მოპოვებისა და გასაჯაროების კანონიერება; 2021 წლის 8 და 11 

ნოემბერს, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 

მხრიდან მიხეილ სააკაშვილის მიერ №12 პენიტენციური დაწესებულების დატოვების 

ამსახველი ვიდეოჩანაწერის, მიხეილ სააკაშვილის №18 პენიტენციურ დაწესებულებაში 

შესახლების ამსახველი ვიდეოჩანაწერისა და №12 პენიტენციური დაწესებულებიდან №18 

პენიტენციურ დაწესებულებაში, მიხეილ სააკაშვილის ტრანსპორტირების მიზნით გამოყენებულ 

რეანომობილში განვითარებული მოვლენების ამსახველი აუდიო-ვიდეოჩანაწერის 

მოპოვებისა და გასაჯაროების კანონიერება. 

სახელმწიფო ინსპექტორმა მიხეილ სააკაშვილის პერსონალური მონაცემების 

მოპოვებისა და გასაჯაროების ყოველი შემთხვევა ინდივიდუალურად შეაფასა და დაადგინა34: 

1) მიხეილ სააკაშვილის მიერ პენიტენციური დაწესებულების მაღაზიაში შეძენილი და 

მოხმარებული პროდუქტების (ნატურალური წვენების, თაფლის) შესახებ ინფორმაციის 

(2021 წლის 8 ოქტომბერს) გასაჯაროებით, სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა, 

დაარღვია „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 

მუხლის „ბ“ (მონაცემები შეიძლება დამუშავდეს მხოლოდ კონკრეტული, მკაფიოდ 

განსაზღვრული, კანონიერი მიზნებისთვის) და „გ“ (მონაცემები შეიძლება დამუშავდეს 

მხოლოდ იმ მოცულობით, რომელიც აუცილებელია შესაბამისი კანონიერი მიზნის 

მისაღწევად) ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული პრინციპები, რაც წარმოადგენს ამავე 

კანონის 44-ე მუხლით გათვალისწინებულ სამართალდარღვევას; 

2) სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მიერ 2021 წლის 10 ოქტომბერს მიხეილ 

სააკაშვილის სასიცოცხლო მაჩვენებლების (წნევის, პულსის, სატურაციის, გლუკოზის 

მონაცემების) შესახებ ინფორმაციის გასაჯაროება იყო კანონიერი. იმ პირობებში, როცა 

ვრცელდებოდა ინფორმაცია მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის 

უკიდურესად დამძიმების თაობაზე და მიხეილ სააკაშვილის პირადმა ექიმმა 

გაასაჯაროვა ინფორმაცია მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, სპეციალური 

                                                           
33 მაგალითად, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის მიერ 2020 წელს ჩატარებულ საგამოძიებო და საპროცესო 

მოქმედებათა 60% სწორედ მოწმეთა გამოკითხვაზე მოდის. იხ. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობის 
ანგარიში, 2020. https://bit.ly/3gzXiiz 

34 იხ. სახელმწიფო ინსპექტორის გადაწყვეტილება საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის 
პერსონალური მონაცემების მოპოვებისა და გასაჯაროების კანონიერების შესახებ, [2021-12-07]. https://bit.ly/3BjPE5l 

https://bit.ly/3gzXiiz
https://bit.ly/3BjPE5l


 

პენიტენციური სამსახურის მიერ საზოგადოების ინფორმირებისთვის გამოყენებული 

საშუალება - მიხეილ სააკაშვილის ნორმაში არსებული სასიცოცხლო მაჩვენებლების 

შესახებ ზოგადი ინფორმაციის საზოგადოებისთვის მიწოდება - მიჩნეულ იქნა 

ლეგიტიმური საჯარო ინტერესის დაკმაყოფილების პროპორციულ საშუალებად; 

3) მიხეილ სააკაშვილის კვების რაციონის შესახებ ინფორმაციის (2021 წლის 5 და 6 

ნოემბერს) გასაჯაროებით საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ და სპეციალურმა 

პენიტენციურმა სამსახურმა დაარღვიეს „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის „ბ“ (მონაცემები შეიძლება დამუშავდეს მხოლოდ 

კონკრეტული, მკაფიოდ განსაზღვრული, კანონიერი მიზნებისათვის), „გ“ (მონაცემები 

უნდა იყოს იმ მიზნის ადეკვატური და პროპორციული, რომლის მისაღწევადაც 

მუშავდება ისინი) და „დ“ (მონაცემები ნამდვილი და ზუსტი უნდა იყოს და, საჭიროების 

შემთხვევაში, უნდა განახლდეს) ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული პრინციპები, რაც 

წარმოადგენს ამავე კანონის 44-ე მუხლით გათვალისწინებულ სამართალდარღვევას. 

4) მიხეილ სააკაშვილის მიერ სამედიცინო პუნქტში საკვების მიღების ფაქტების ამსახველი 

ვიდეოჩანაწერისა და გარკვეული საკვები დანამატების ამსახველი ფოტომასალის 

(2021 წლის 6 ნოემბერს) გასაჯაროებით სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა 

დაარღვია „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 

მუხლის ,,ა“ (მონაცემები უნდა დამუშავდეს სამართლიანად და კანონიერად, 

მონაცემთა სუბიექტის ღირსების შეულახავად), „ბ“ (მონაცემები შეიძლება დამუშავდეს 

მხოლოდ კონკრეტული, მკაფიოდ განსაზღვრული, კანონიერი მიზნებისათვის), „გ“ 

(მონაცემები უნდა იყოს იმ მიზნის ადეკვატური და პროპორციული, რომლის 

მისაღწევადაც მუშავდება ისინი) და „დ“ (მონაცემები ნამდვილი და ზუსტი უნდა იყოს და, 

საჭიროების შემთხვევაში, უნდა განახლდეს) ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული 

პრინციპები, რაც წარმოადგენს ამავე კანონის 44-ე მუხლით გათვალისწინებულ 

სამართალდარღვევას. 

5) მიხეილ სააკაშვილის მიერ №12 პენიტენციური დაწესებულების დატოვების ამსახველი 

ვიდეოჩანაწერის, მისი №18 პენიტენციურ დაწესებულებაში შესახლების ამსახველი 

ვიდეოჩანაწერისა და №12 პენიტენციური დაწესებულებიდან №18 პენიტენციურ 

დაწესებულებაში, ტრანსპორტირების მიზნით გამოყენებულ რეანომობილში 

განვითარებული მოვლენების ამსახველი აუდიო-ვიდეოჩანაწერის (2021 წლის 8 და 11 

ნოემბერს) გასაჯაროებით, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ და სპეციალურმა 

პენიტენციურმა სამსახურმა დაარღვიეს „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის ,,ა“ (მონაცემები უნდა დამუშავდეს 

სამართლიანად და კანონიერად, მონაცემთა სუბიექტის ღირსების შეულახავად), „ბ“ 

(მონაცემები შეიძლება დამუშავდეს მხოლოდ კონკრეტული, მკაფიოდ განსაზღვრული, 

კანონიერი მიზნებისათვის), „გ“ (მონაცემები უნდა იყოს იმ მიზნის ადეკვატური და 

პროპორციული, რომლის მისაღწევადაც მუშავდება ისინი) და „დ“ (მონაცემები 

ნამდვილი და ზუსტი უნდა იყოს და, საჭიროების შემთხვევაში, უნდა განახლდეს) 

ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული პრინციპები, რაც წარმოადგენს ამავე კანონის 44-ე 

მუხლით გათვალისწინებულ სამართალდარღვევას. 

6) სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო და 

სპეციალური პენიტენციური სამსახური 2021 წლის 3 დეკემბრის გადაწყვეტილებით, 

სამართალდამრღვევად ცნო საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ 

სააკაშვილის პერსონალური მონაცემების არაკანონიერი გასაჯაროებისთვის. ამ 

გადაწყვეტილებით, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ცნობილ იქნა 

სამართალდამრღვევად „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს 



 

კანონის 44-ე მუხლით (მონაცემთა დამუშავების პრინციპების დარღვევა) 

გათვალისწინებული ორი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის, ხოლო 

სპეციალური პენიტენციური სამსახური ამავე მუხლით გათვალისწინებული ექვსი 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის, რისთვისაც დაეკისრათ ჯარიმა და 

დაევალათ სოციალურ ქსელ „ფეისბუქის“ ოფიციალურ გვერდებსა და ოფიციალურ 

ვებგვერდზე გასაჯაროებული მიხეილ სააკაშვილის პერსონალური მონაცემების 

შემცველი ვიდეოჩანაწერების, აუდიო-ვიდეოჩანაწერის და ფოტომასალის წაშლა. 

2021 წლის 17 დეკემბერს სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა სახელმწიფო 

ინსპექტორის სამსახურის გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოში 

გაასაჩივრა, ხოლო სახელმწიფო ინსპექტორის მიერ გაცემული დავალება მიხეილ 

სააკაშვილის პერსონალური მონაცემების შემცველი ვიდეოჩანაწერების, აუდიო-

ვიდეოჩანაწერის და ფოტომასალის წაშლის შესახებ არ შესრულებულა. 

2022 წლის 17 იანვარს თბილისის საქალაქო სასამართლომ დაასრულა სპეციალური 

პენიტენციური სამსახურის საჩივრის განხილვა და გამოიტანა გადაწყვეტილება, რითაც 

სახელმწიფო ინსპექტორის მიერ სპეციალური პენიტენციური სამსახურის დაჯარიმების 

შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება სრულად გაუქმდა. ამას წინ უძღვოდა თბილისის 

საქალაქო სასამართლოს 2022 წლის 11 იანვრის კიდევ ერთი გადაწყვეტილება, რითაც 

სასამართლომ, ასევე, სრულად გააუქმა სახელმწიფო ინსპექტორის გადაწყვეტილება - 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ საქართველოს მესამე პრეზიდენტის 

მიხეილ სააკაშვილის პერსონალური მონაცემების გასაჯაროების შესახებ35. 

ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმოებაში არსებული საქმე 

ვ.ტ.-ს საქმე 

2020 წლის 17 აპრილს, დაახლოებით 17:00 საათზე, საქართველოში საგანგებო 

მდგომარების მოქმედების პირობებში, ვ.ტ. ველოსიპედით მოძრაობდა ქ. გორში, შინდისის 

გზატკეცილი #26-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ამ დროს, კორპუსის ეზოში შესვლისას, 

სამსახურებრივი ავტომანქანებით იდგნენ შსს-ს გორის რაიონული სამმართველოს 

თანამშრომლები, რომელთაც დაკავებული ჰყავდათ მისი მეზობლები და უწერდნენ 

ადმინისტრაციულ ჯარიმებს. ჩამოვლისას ერთ-ერთმა პოლიციელმა მეორე პოლიციელს 

მიუთითა მასზე და მოიხსენია უშვერი სიტყვებით. სიტყვიერი დაპირისპირების შემდეგ, მიხვდა 

რა, რომ უკანონო ქმედებებს ჰქონდა მისი მისამართით ადგილი, მოქალაქე ვ.ტ.-მ ამოიღო 

საკუთარი მობილური ტელეფონი და დაიწყო პროცესის გადაღება. ამ ქცევაზე, პოლიციელები 

გახდნენ უკიდურესად აგრესიულები, სამი მათგანი თავს დაესხა მას და მის მიმართ 

განახორციელეს ფიზიკური ძალადობა და სიტვიერი შეურაცხყოფა, ტელეფონის წართმევის 

მიზნით. 

მას შემდეგ, რაც მოქალაქე ვ.ტ.-ს ტელეფონი წაართვეს, პოლიციელებს მიმართა, თუ რა 

უნდოდათ მისგან და გამოხატა მზადყოფნა, წაყოლოდა საკუთარი ნებით პოლიციაში. თუმცა, 

მათ დემონსტრაციულად, ძალით ჩასვეს მანქანაში და წაიყვანეს გორის რაიონული 

სამმართველოს მიმართულებით. დაზარალებულის განცხადებით, მანქანაში, მისი 

დაკავებისას,  იგი კვლავ გახდა ფიზიკური ძალადობისა და სიტყვიერი შეურაცხყოფის 

მსხვერპლი. კერძოდ, პოლიციელებმა მას შემოარტყეს სახის არეში და დაემუქრნენ 

ხერხემალში გადატეხვით. 

                                                           
35 იხ. სახელმწიფო ინსპექტორის განცხადება: https://bit.ly/3Bei7t6 [2022-01-17]. 
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გორის რაიონული სამმართველოს შენობასთან მისვლისას მოქალაქე ვ.ტ. სცემეს 

წიხლებით; სამორიგეოში შესვლისას ერთ-ერთი მივარდა უკანა მხრიდან, ჩაარტყა კისრის 

არეში და კვლავ ძირს დააგდო თავით. წამოყენების შემდეგ, პოლიციელმა დაანარცხა 

მოქალაქე ვ.ტ. თავით. ამის შემდეგ, ვ.ტ.-ს დაადეს ხელბორკილი და დაემუქრნენ კიდევ უფრო 

მძიმე ფორმით ცემით. 

ამ პოლიციელებმა მოქალაქე ვ.ტ. ხელში აყვანილი წაიყვანეს მეორე სართულზე 

არსებულ ოთახში, სადაც ვიდეოკამერები არ იყო დამონტაჟებული. ამ ოთახში კვლავ 

უმოწყალოდ სცემეს მას და დაახლოებით 4 საათით გამოკეტეს. მიუხედავად იმისა, რომ 

დაზარალებული ვ.ტ. ითხოვდა ექიმის დახმარებას, რადგან გაუსაძლისი ტკივილები აწუხებდა, 

ექიმი არავის გამოუძახებია. დაზარალებულს არ მისცეს ტკივილგამაყუჩებელი; არ მისცეს 

სახლში ან/და ადვოკატთან დარეკვის შესაძლებლობა. იგივე პოლიციელები ოთახში 

შედიოდნენ და დასცინოდნენ, აგინებდნენ, ემუქრებოდნენ სიცოცხლის მოსპობით, ხაზს 

უსვამდნენ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობას, რაზეც დაკავებამდე მიაწოდა ინფორმაცია. 

2020 წლის 17 აპრილს მოქალაქე ვ.ტ. შსს-ს შიდა ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის 

რეგიონული სამსახურის გორის დროებითი მოთავსების იზოლატორში (განყოფილება) 

მოათავსეს. იმავე პოლიციელებმა ვ.ტ. დროებითი მოთავსების იზოლატორში ჩაყვანამდე 

სრულად გააშიშვლეს, რათა შეემოწმებინათ ეტყობოდა თუ არა ნაცემი ადგილები. 

იზოლატორში ჩასვლისას ვ.ტ.-მ განაცხადა, რომ იყო პოლიციელებისაგან ნაცემი და 

მოითხოვა ექიმი და ადვოკატი. 2020 წლის 18 აპრილს დროებითი მოთავსების იზოლატორის 

ექიმ-თერაპევტის, თამარ თათრიშვილის რეკომენდაციით, ვ.ტ.-სთვის საჭირო გახდა 

ტრავმატოლოგის კონსულტაცია. 

იზოლატორში მოთავსებიდან 3-4 საათში, მივიდა სასწრაფო დახმარების ბრიგადა და 

დაზარალებული ვ.ტ. გადაიყვანეს კლინიკა „გორმედში“, სადაც კვლავ დაიწყო მის მიმართ 

ძალადობა. დაზარალებულის განცხადებით, დაახლოებით, 8-10 პოლიციელი შედიოდა 

მიმღების ოთახში, სადაც მარტო იყო; მას აყენებდნენ სიტყვიერ შეურაცხყოფას და 

ცდილობდნენ, დროულად დაებრუნებინათ დროებითი მოთავსების იზოლატორში. 

სასამართლოს პირველივე სხდომაზე ვ.ტ.-მ გააპროტესტა მისი უკანონო დაკავება და 

დაკავებისას და შემდეგაც პოლიციელთა მხრიდან მის მიმართ განხორციელებული ფიზიკური 

ძალადობა და სიტყვიერი შეურაცხყოფა. მოსამართლემ მოუწოდა სხდომაზე მყოფ შსს-ს 

წარმომადგენელს, დაეწყოთ მოკვლევა დაკავებულის განცხადებებზე. დაზარალებული ვ.ტ. 

გათავისუფლდა დროებითი მოთავსების იზოლატორიდან, ხოლო გორის რაიონული 

სასამართლოს 2020 წლის 26 ივნისის დადგენილებით, საქმეზე #4/230-20 შეწყდა წარმოება მის 

მიმართ და დადგინდა, რომ ქმედებები, რომელთა გამოც ვ.ტ. დააკავეს, მას არ 

დაუდასტურდა. 

2020 წლის 15 ივნისს ადამიანის უფლებათა ცენტრმა რამდენჯერმე მიმართა 

საქართველოს გენერალურ პროკურატურას, დაეწყოთ გამოძიება ვ.ტ.-ის მიმართ 

პოლიციელთა მიერ ჩადენილ დანაშაულებზე და ამოეღოთ შსს-ს გორის რაიონული 

სამმართველოს როგორც გარე პერიმეტრზე არსებული, ისე შენობაში განთავსებული 

ვიდეოკამერების ჩანაწერები. პროკურატურის განცხადებით, ჩანაწერების ამოღება ვერ 

მოხერხდა, საქმეზე კი სამართალწარმოება შეწყდა. ამასთან, ვ.ტ. არ ცნეს დაზარალებულად. 

2020 წლის 10 ნოემბერს ადამიანის უფლებათა ცენტრმა მიმართა თბილისის საქალაქო 

სასამართლოს საჩივრით და მოითხოვა 2020 წლის 2 ნოემბრის დადგენილების შეცვლა 

იმგვარად, რომ ვ.ტ. ეცნოთ დაზარალებულად, რათა დაზარალებულს და მის 

წარმომადგენლებს სისხლის სამართლის საქმის მასალების გაცნობის შესაძლებლობა 

ჰქონოდათ და ესარგებლათ დაზარალებულისათვის მინიჭებული სხვა საპროცესო 



 

უფლებებით. თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2020 წლის 17 ნოემბრის განჩინებით, 

ადამიანის უფლებათა ცენტრის საჩივარი არ დაკმაყოფილდა. 

2020 წლის 21 ივლისს, ადამიანის უფლებათა ცენტრმა მიმართა სახელმწიფო 

ინსპექტორის სამსახურს. 

2020 წლის 28 ოქტომბერს, #SIS22000017643 წერილით, სახელმწიფო ინსპექტორის 

სამსახურმა ადამიანის უფლებათა ცენტრს აცნობა, თუ რა საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარდა 

საქმეზე და რა მოქმედებების ჩატარებას აპირებდა მომავალში. წერილში მითითებული, 

გამოძიების მიერ მოპოვებული მტკიცებულებები ადამიანის უფლებათა ცენტრისთვის დღემდე 

უცნობია, რადგანაც ვ.ტ.-ს დღემდე არ მინიჭებია დაზარალებულის სტატუსი. 

ამჟამად, ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიერ საჩივარი გაგზავნილია ადამიანის 

უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. საინტერესოა, რომ საჩივრის წარდგენის შემდეგ, 

ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტები დაბარებული იყვნენ სახელმწიფო ინსპექტორის 

სამსახურში, რა დროსაც ჩატარდა ამოცნობის მოქმედება, სადაც დაზარალებულმა ვ.ტ.-მ 

ამოიცნო პოლიციელები, რომლებმაც მიაყენეს სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა. 

შემაშფოთებელია ის ფაქტი, რომ ასეთ შემზარავ ფაქტებზე, რაც სამართალდამცავი 

ორგანოს წარმომადგენლების მხრიდან განხორციელდა, დღემდე არც ერთი 

პოლიციელისათვის არ წარუდგენიათ ბრალი. ამასთან, მოქალაქე ვ.ტ. დღემდე არ არის 

ცნობილი დაზარალებულად და არ იცნობს საქმის მასალებს. 

სახელმწიფო ინსპექტორისთვის მინიჭებული შეზღუდული მანდატი ვ.ტ.-ს საქმეშიც 

ნათლად წარმოაჩენს იმ გამოწვევებს, რაც ხელს უშლის ინსპექტორის სამსახურსმ ეფექტურად 

და დროულად წარმართოს სრული და ობიექტური გამოძიება. ყველა მნიშვნელოვან 

საგამოძიებო მოქმედებაზე პროკურორისგან თანხმობის მიღების საჭიროება სახელმწიფო 

ინსპექტორის სამსახურს უზღუდავს გამოძიების დამოუკიდებლად წარმართვის 

შესაძლებლობას - აფერხებს მისი მიმართულების დამოუკიდებლად განსაზღვრას, ეფექტიანი 

გამოძიებისთვის აუცილებელ საგამოძიებო/საპროცესო მოქმედების დროულად ჩატარებასა 

და მტკიცებულებათა მოპოვებას. შესაბამისად, აუცილებელია, საგამოძიებო ორგანოს 

მიენიჭოს უფლება, დამოუკიდებლად მიმართოს სასამართლოს შუამდგომლობით ადამიანის 

უფლებათა შემზღუდავი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებების ჩატარებაზე. 

ეს საკითხი მნიშვნელოვანია ყველა საგამოძიებო უწყებისთვის. თუმცა, განსაკუთრებულ 

მნიშვნელობას იძენს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურისთვის, რამდენადაც უწყება 

სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომელთა და სხვა საჯარო მოხელეთა მიერ ჩადენილ 

დანაშაულს იძიებს და შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოების მხრიდან გამოძიებისთვის 

ხელოვნური ბარიერების შექმნა ჯერ კიდევ მთავარი გამოწვევაა, რის გამოც ვერ ხდება 

ადამიამის უფლებათა ჯეროვანი დაცვა 

დასკვნა 

როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ 

საქართველოს სამართალდამცავ და სასჯელაღსრულებით ორგანოებში არასათანადო 

მოპყრობა, უფლებამოსილების გადამეტება და გამოძიების უკანონო მეთოდებით წარმართვა 

წლების განმავლობაში დამკვიდრებულ პრაქტიკას წარმოადგენდა. მსგავს კრიტიკულ 

ვითარებას ხელს უწყობდა სამართალდამცავთა და სასჯელაღსრულებითი დაწესებულებების 

თანამშრომელთა მიერ ჩადენილ დანაშაულებზე გამოძიების არდაწყება, დაწყებული 

გამოძიების არასათანადოდ, არაეფექტიანად ჩატარება, სამედიცინო ექსპერტიზის 

გაჭიანურებით ჩატარება, ხშირად კი საერთოდ უგულებელყოფა, მტკიცებულებების 



 

დაგვიანებით მოპოვება და სხვა პრობლემები, მათ შორის - გამოძიების ფორმალური ხასიათი. 

სამართალდამცავთა მიერ ადამიანის უფლებათა სისტემური დარღვევები და დაუსჯელობის 

სინდრომი კი დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოს შექმნის საჭიროებაზე მიუთითებდა. 

საბოლოოდ, 2018 წელს პარლამენტმა მიიღო „სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის 

შესახებ“ კანონი, რომელმაც დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის ფუნქცია სახელმწიფო 

ინსპექტორის სამსახურს მიანიჭა, ხოლო საპროცესო ზედამხედველობა კვლავ პროკურატურის 

უფლებამოსილებად დარჩა. მიუხედავად საკანონმდებლო ხარვეზებისა, რაზეც 

არასამთავრობო ორგანიზაციებიც წლების განმავლობაში მიუთითებდნენ, 2019 წლის 1 

ნოემბრიდან დღემდე სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობა და მის მიერ 

ჩატარებული გამოძიებები აკმაყოფილებდა დროულობის, დეტალურობისა და 

ზედმიწევნითობის მოთხოვნებს, რამაც მნიშვნელოვნად გაზარდა ადამიანის უფლებათა 

დაცვის ხარისხი ქვეყანაში. 

რაც შეეხება საკანონმდებლო ხარვეზებს, მიუხედავად არაერთი მოთხოვნისა, 

საქართველოს პარლამენტს, ამ წლების განმავლობაში, სახელმწიფო ინსპექტორის 

სამსახურის დამოუკიდებლობისა და ეფექტურობის გასაძლიერებლად, არცერთი რეფორმა არ 

განუხორციელებია. ამის საწინააღმდეგოდ კი, 2021 წლის დეკემბრის ბოლოს, სახელმწიფო 

ინსპექტორის სამსახურის გაუქმების არგუმენტად დასახელდა ის, რომ სამსახურში ორი 

ფუნქციის - პერსონალურ მონაცემთა დაცვისა და საგამოძიებო ფუნქციის თავმოყრა იწვევს 

ინტერესთა კონფლიქტს და საფრთხეს უქმნის მონაცემთა დაცვას. ამის არგუმენტად აღინიშნა, 

რომ ამით სრულდება არასამთავრობო სექტორის მიერ 2018 წელს გაცემული რეკომენდაცია 

დამოუკიდებელი საგამოძიებო სამსახურის შექმნის შესახებ. 

საინტერესოა, რომ ინტერესთა შეუთავსებლობის პრობლემა საქართველოს 

პარლამენტმა 2018 წელს ვერ დაინახა. შესაბამისად, არასამთავრობო ორგანიზაციების 

არაერთი მოთხოვნის მიუხედავად, არცერთი რეკომენდაცია არ ჩათვალა ყურადსაღებ 

არგუმენტად. არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ შემოთავაზებული რეკომენდაციები 

მხოლოდ მწვავე პოლიტიკური პროცესებისა და მათ შორის, მიხეილ სააკაშვილის მიმართ 

განვითარებულ მოვლენებზე მიღებული გადაწყვეტილებებისას გახდა აქტუალური, როდესაც 

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური, როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო ინსტიტუტი, 

მხოლოდ კანონისა და საერთაშორისო ვალდებულებების შესაბამისად ახორციელებდა 

საქმიანობას. 

 აგრეთვე, კრიტიკას ვერ უძლებს ის ფაქტი, რომ საქართველოს პარლამენტმა 

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური გააუქმა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სახელით, 

მაშინ როდესაც საქართველოს პარლამენტში 2019 წლის მაისიდან უმოძრაოდ დევს 

კანონპროექტი „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“, რომლის მიზანი საქართველოში 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მაღალი სტანდარტის დამკვიდრებაა. საერთაშორისო 

სტანდარტების შესაბამისი ახალი კანონი 2 წელზე მეტია, განხილვის მოლოდინშია; ამასთან, 

2021 წელს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა საქართველოს პარლამენტს წარუდგინა 

2020 წლის საქმიანობის დეტალური და კრიტიკული ანგარიში, რომელიც ისტორიაში 

პირველად პარლამენტმა არ მოისმინა. 

საბოლოო ჯამში: 

● საკანონმდებლო ცვლილებები განხორციელდა კონსპირაციულად, დაჩქარებული 

წესით, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის, სფეროს სპეციალისტების, 

საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სამოქალაქო სექტორის ჩართულობის გარეშე; 

● კანონპროექტის ინიცირების დრო და მისი დაჩქარებული წესით განხილვის პროცესი 

დაემთხვა წინასაახალწლო დასვენების დღეებს, რა დროსაც საერთაშორისო და 



 

დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლების აბსოლუტური უმრავლესობა 

საქართველოში არ იმყოფება; 

● კანონპროექტის ინიცირების დრო და მისი დაჩქარებული წესით განხილვის პროცესი 

დაემთხვა სახელმწიფო ინსპექტორის დეკრეტში ყოფნის პერიოდს. იგი პირდაპირ 

სამშობიაროდან მივიდა კანონპროექტის განხილვაზე პარლამენტში, მას შემდეგ, რაც 

მედიასაშუალებებიდან გაიგო სამსახურის გაუქმების შესახებ კანონპროექტის 

ინიცირების თაობაზე; 

● ინიცირებული კანონის პროექტით ფაქტობრივად არ შეცვლილა სახელმწიფო 

ინსპექტორის სამსახურის მომწესრიგებელი კანონმდებლობა; 

● კანონპროექტის ინიცირებისა და მისი დაჩქარებული წესით განხილვა ვერ დაასაბუთა 

საქართველოს პარლამენტმა; 

● პარლამენტის მიერ შემუშავებული კანონპროექტები არცერთი მიმართულებით არ 

აძლიერებს ორ ახლადშექმნილ სამსახურს და ვერ ქმნის მათი ხელმძღვანელების 

დამოუკიდებლობის გარანტიებს; 

● ახალ სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს არ დამატებია არცერთი ეფექტური 

მექანიზმი სამოხელეო დანაშაულების ეფექტიანად გამოსაძიებლად; 

● არ იქნა გათვალისწინებული არცერთი ის გამოწვევა, რაზეც სახელმწიფო 

ინსპექტორის სამსახური მიუთითებდა თავის ანგარიშებში; 

● ახალი კანონით არ უმჯობესდება საქართველოში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 

მდგომარეობა და „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ ევროპული 

სტანდარტების შესაბამისი კანონპროექტი 2 წელზე მეტია, საქართველოს 

პარლამენტის მიერ განუხილველია; 

● საგანგაშოა სახელმწიფო ინსპექტორისა და მისი მოადგილეების თანამდებობიდან 

გათავისუფლების საკანონმდებლო ჩანაწერები. ამგვარი მოწესრიგება 

ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის 25-ე მუხლს და არღვევს საქართველოს 

კონსტიტუციითა და ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით არასათანადო 

მოპყრობის აკრძალვისა და პირადი ცხოვრების უფლებებიდან მომდინარე პოზიტიურ 

ვალდებულებებს; 

● სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ირგვლივ განვითარებული მოვლენები, 

სამსახურის გაუქმებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები ეწინააღმდეგება 

საქართველოს კონსტიტუციას, ადამიანის უფლებებს და მიზნად ისახავს 

დამოუკიდებელი ინსტიტუტის საქმიანობაში ჩარევას. 

● ასეთი პროცესი, როგორც პრეცედენტი, საფრთხეს უქმნის ყველა არჩევით 

თანამდებობაზე მყოფ პირს, აჩენს არასტაბილურობის განცდას და წარმოადგენს 

ზეწოლას მათ საქმიანობაზე. 


