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„ნიუ ვიჟენ“ უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის დოქტორანტი
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 
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აბსტრაქტი

სამართალდამცავი ორგანოები (შსს, პროკურატურა, სახელმწიფო უსაფრთხოების სა-
მსახური, ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური და სხვ.) ადამიანის კონსტიტუცი-
ურ უფლებებთან შემხებლობაში მყოფი ყველაზე ახლო მდგომი სტრუქტურებია, რადგან 
სწორედ მათი კომპეტენციის ფარგლებში შედის დანაშაულის გასახსნელად, ანდა კონკრე-
ტული, მართლსაწინააღმდეგო ქმედების აღსაკვეთად საგამოძიებო და ოპერატიულ-სა-
მძებრო საქმიანობის განხორციელება. ამიტომ, მათი საქმიანობის სათანადოდ რეგული-
რება მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს ადამიანის უფლებების დაცვას, მასში დაუსაბუთებელი 
და უსაფუძვლო ჩარევებისაგან. 

იმისათვის, რომ თავიდან აიცილონ პირთა ინტერესის გაუმართლებელი შეზღუდვა სა-
ჯარო ინტერესის სახელით, მნიშვნელოვანია სამართალდამცავი ორგანოების ოპერატი-
ულ-სამძებრო და საგამოძიებო უფლებამოსილება და პრაქტიკა ისე განვითარდეს, რომ 
კანონმდებლობის საფუძველზე დაცული იყოს ბალანსი კერძო და საჯარო ინტერესებს შო-
რის. 

სამართალდამცავი ორგანოების უფლებამოსილების ფარგლები და მათ მიერ განხო-
რციელებული ღონისძიებები ქვეყანაში არსებული დემოკრატიისა და ადამიანის უფლე-
ბათა და თავისუფლებათა დაცვის რეალური დონის მაჩვენებელია.

სამართლებრივი სახელმწიფო, ისეთი სახის, სამართალდამცავი მექანიზმის შექმნას 
გულისხმობს, რომელიც რეალურად უზრუნველყოფს კანონის უზენაესობასა და კონსტი-
ტუციის დაცვას. საქართველოში, ისევე როგორც განვითარებულ დემოკრატიულ ქვეყნებში, 
მართლწესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას სახელმწიფო სტრუქტურები უზრუნველყო-
ფენ, რომელშიც დიდი წვლილი მიუძღვის სამართალდამცავ ორგანოებს.

სსს კოდექსში ფარული საგამოძიებო მოქმედებების დამატებამ მოახდინა ოპერატი-
ულ-სამძებრო ღონისძიებათა დაყოფა. საპროცესო კოდექსმა განსაზღვრა ფარული სა-
გამოძიებო მოქმედებების სახით ის ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებები, რომელთა ჩა-
სატარებლად აუცილებელია სასამართლოს განჩინება. შესაბამისად, რიგ შემთხვევებში 
ბუნდოვანია მათი განხორციელების სამართლებრივი საფუძვლები, ამიტომ მნიშვნელო-
ვანია ერთმანეთისგან გაიმიჯნოს ერთი მხრივ, ოპერატიული საქმიანობა, რასაც „ოპერა-
ტიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ“ კანონი არეგულირებს და წინ უსწრებს გამოძიებასა 
და საისახლისსამართლებრივ დევნას და მეორე მხრივ, საგამოძიებო საქმიანობა, რასაც 
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი არეგულირებს.

საკვანძო სიტყვები: ღონისძიება, საპროცესო, რეგულირება
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PhD student at School of Law at the New Vision University,
Inspector of Especially Important Cases at The Ministry Of Internal Affairs Of Georgia

Email: ilia_khutsishvili@yahoo.com

ABSTRACT

Law enforcement agencies (Ministry of the Internal Affairs, Prosecutor’s Office, State Securi-
ty Service, Investigation Service of the Ministry of Finance, etc.) are the structures in the closest 
links with the constitutional rights, as their competence covers carrying out covert investigative or 
operative-investigatory measures to solve a crime or prevent specific illegal act. Thus, controlling 
their power has great importance for protection of human rights and preventing unreasonable 
intervention in those rights.

In order to avoid unjustified restrictions on the interests of individuals on behalf of the public 
interest, it is important that law enforcement agencies’ operative-investigatory activities and inves-
tigative powers and practices be developed so that the balance between private and public interests 
is protected by law.

Power limits of law enforcement agencies, that are stated by law, as well as their actions, are the 
indicators of the democracy and the protection of human rights in a state.

Legal State refers to creating the legal mechanism that actually ensures existence of the rule of 
law and protection of constitution. In Georgia, as well as in developed countries with democracy, 
protection of security and order is ensured by state bodies, mostly by law enforcement agencies.

The addition of covert investigative actions to the Criminal Procedure Code has divided op-
erative-investigatory measures, and the Procedure Code has specified operative-investigatory ac-
tivities in the form of covert investigative actions that require a court ruling. Accordingly, the legal 
grounds for their implementation are unclear in some cases, so it is important to separate the oper-
ative-investigatory activities on the one hand, which is conducted before criminal prosecution and 
regulated by the Law of Georgia On Operative Investigatory Activities, and covert inevstigative 
actions on the other hand, that is regulated by the Criminal Procedure Code.

Within the framework of the paper, along with the legislation of Georgia, the goal of the work 
is the discussion of legislative and procedural regulation of operative-investigative and covert in-
vestigative actions of Germany and Lithuania. 

Historical, formal-logical and comparative-legal methods are mainly used in the work.

KEYWORDS: Activities, Procedural, Regulation
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შესავალი*

2014 წლის 1-ელ აგვისტოს მნიშვნე-
ლოვანი ცვლილება შევიდა საქართველოს 
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექს-
ში და კოდექსს დაემატა ახალი XVII თავი 
– ფარული საგამოძიებო მოქმედებები. აღ-
ნიშნული ცვლილებით ბუნდოვანი გახდა 
თუ რა შემთხვევაში უნდა გამოიყენო „ოპე-
რატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ“ 
საქართველოს კანონში მითითებული ღო-
ნოსძიებები და რა შემთხვევაში საპროცესო 
კოდექსით გათვალისწინებული ფარული 
საგამოძიებო მოქმედებები. 

ნაშრომში, საქართველოს კანონმდებ-
ლობასთან ერთად, განხილულია გერმანიი-
სა და ლიეტუვას ოპერატიულ-სამძებრო და 
ფარული საგამოძიებო მოქმედებების საკო-
ნონმდებლო და საპროცესო სამართლებ-
რივი რეგულირების საკითხები. აღნიშნული 
საკითხების კვლევისას ძირითადად გამო-
ყენებულია ისტორიული, ფორმალურ-ლო-
გიკური და შედარებით-სამართლებრივი 
მეთოდები.

ოპერატიულ-სამძებრო 
საქმიანობის ისტორიული 
წინამძღვრები

ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობას 
უძველესი ისტორია აქვს. ფარული მეთო-
დებით ინფორმაციის მოპოვება და თა-

*  ნაშრომში გამოთქმული მოსაზრებები და დასკვნები ეკუთვნის ავტორს და არ გა-
მოხატავს რომელიმე ორგანიზაციის ან უწყების ოფიციალურ პოზიციას.

**  ისტორიულ წყაროებში, თანამედროვე სახით არსებული ოპერატიული საქმიანობა 
მოიხსენიებოდა როგორც „მზვერავთა საქმე”, „ჯაშუშობა“, „მსტოვრობის საქმე”, 
„შპიონაჟი” და ა.შ. იხ: ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, 1990. ნაკვეთი მე-
ორე, მ-ჰ, თბილისი: გვ. 1268.

1 ლორთქიფანიძე, მ., 1979. საქართველოს ისტორიის ნარკვევები. გვ. 223-224.
2 ბაქრაძე, ა., 1977. საპროკურორო ზედამხედველობა და დამნაშავეობასთან ბრძო-

ლა. თბილისი: საბჭოთა საქართველო, გვ. 125.
3 Базарбаев, A. C., 2011. Криминалистические основы оперативно-розыскной деятельности. 

Журнал: Вестник КазНПУ. [წვდომის თარიღი: 20 მაისი 2020]. ხელმისაწვდომია: 
https://articlekz.com/article/10356 

ნამდებობის პირთა ინფორმაციული უზ-
რუნველყოფა, უძველესი პერიოდიდან 
მოყოლებული, სახელმწიფოს მმართველ-
თა ხელში, მნიშვნელოვანი საშუალება იყო 
სახელმწიფოს უსაფრთხოების უზრუნვე-
ლყოფისათვის. დღევანდელი სახით არსე-
ბული ოპერატიული ღონისძიებები, ისტო-
რიულად, სხვადასხვა სახელწოდებით 
მოიხსენიებოდა.**

საქართველოში მსტოვრობად მოხსე-
ნიებული საქმიანობის ორგანიზება და ჩა-
მოყალიბება წარმატებით განხორციელდა 
დავით IV აღმაშენებლის მეფობის დროს. 
შექმნა „მსტოვართა“ მძლავრი აპარატი, 
რომლის მეშვეობითაც, დავითის დროის 
ისტორიკოსის აზრით, „მეფემ თვით მო-
ნაზვნების ბოროტი და კეთილი საქმეებიც 
კი იცოდა”.1 

ტერმინი, „ოპერატიული საქმიანობა,“ 
სამართალდამცავ ორგანოებში, როგორც 
დანაშაულის გამოძიების და მისი თავიდან 
აცილების მეთოდი, საქართველოში საბ-
ჭოთა პერიოდიდან იღებს სათავეს. დღე-
ვანდელი სახელწოდებით არსებული ტერ-
მინი, „ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობა“, 
კანონმდებლობაში პირველად გამოიყენს 
საბჭოთა კავშირის პერიოდში, 1958 წელს.2 
თავდაპირველად, ოპერატიული საქმია-
ნობა დანაშულის გამოძიების არაფორმა-
ლურ მექანიზმად ითვლებოდა,3 როგორც 
ა.ბაქრაძე აღნიშნავს „ოპერატიული საქმი-
ანობა ემსახურება წინასწარი გამოძიების 
ინტერესებს, უზრუნველყოფს მის გახსნას, 
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... იგი პროფილაქტიკური ხასიათისაა და 
მიმართულია მოსალოდნელი დანაშაულის 
აცილებისკენ.“4

დღესდღეობით მოქმედი, „ოპერატი-
ულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ,“ სა-
ქართველოს კანონის მიღებამდე, მიიღეს 
ორი საკანონმდებლო აქტი, ეს იყო „პოლი-
ციის შესახებ,“ საქართველოს რესპუბლიკის 
1993 წლის კანონი, ხოლო შემდეგ კი, 1998 
წლის „სისხლის სამართლის საპროცესო 
კოდექსი.“ 1993 წლის „პოლიციის შესახებ“ 
საქართველოს რესპუბლიკის კანონის მე-2 
მუხლის თანახმად, დანაშულის პრევენცია, 
უშუალოდ, პოლიციის ორგანოების საქმია-
ნობის ნაწილად მიიჩნიეს.

1993 წლის „პოლიციის შესახებ“ საქა-
რთველოს რესპუბლიკის კანონში და 1998 
წლის სისხლის სამართლის საპროცესო 
კოდექსში განსაზღვრული რეგულაციებით, 
კანონმდებელმა დანაშაულის წინააღმდეგ 
ბრძოლის სხვადასხვა მექანიზმი შექმნა, 
როგორც დანაშაულის პრევენციის, ასევე, 
უკვე ჩადენილ დანაშაულზე საპროცესო რე-
აგირების მხრივ. ამ პირობებში, ოპერატიუ-
ლი საქმიანობის ფუნქცია, კიდევ უფრო ბუ-
ნდოვანი გახადა.5

4 ბაქრაძე, ა., 1986. საბჭოთა სამართალი. 2, გვ. 19.
5 გვასალია, თ., 2019. ოპერატიული საქმიანობა სამართალდამცავ ორგანოებში. თბი-

ლისი: ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC), გვ. 19.
6 უსენაშვილი, ჯ., 2012. პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების რეალიზა-

ციის პრობლემა სასამართლოს კონტროლს დაქვემდებარებული ოპერატიულ-სა-
მძებრო ღონისძიებების წარმოებისას. სამართლის ჟურნალი, 2, თსუ, თბილისი: 
თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, გვ. 87.

*  გერმანიის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მე-8 თავის 110a, 110b და 
110c პარაგრაფებით რეგულირდება საგამოძიებო მოქმედებები, რომლებიც განსა-
ზღვრავენ ელექტრონული კომუნიკაციებისა და ინტერნეტურთიერთობაზე ფარუ-
ლი დაკვირვების საფუძვლებს. 

7 Criminal Procedure Code (StPO) of Germany, eighth section, investigative measures, 
§ 110a Undercover agent Section, 110b Procedure when using a Covert Investigator, § 
110c Powers of the Undercover Investigator, 12.09.1950, [წვდომის თარიღი: 20 მაი-
სი 2020]. ხელმისაწვდომია: https://www.gesetze-im-internet.de/stpo/BJNR006290950.
html#BJNR006290950BJNG000202311

8 Law of Law of the Lithuanian Republic On operational activity, 2000. [წვდომის თარიღი: 20 
მაისი 2020]. ხელმისაწვდომია: http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes

ფარული საგამოძიებო 
და ოპერატიულ-
სამძებრო ღონისძიებათა 
განხორციელების 
სამართლებრივი 
საფუძველი
 
საქართველოს სისხლის სამართლის 

საპროცესო კოდექსში განხორციელებული 
ცვლილებების მიუხედავად კვლავ ძალაშია 
1999 წლის საქართველოს კანონი, „ოპერა-
ტიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ“. 

სხვადასხვა ქვეყნის სამართლებრივ 
სისტემებში ოპერატიულ-სამძებრო საქ-
მიანობის საკანონმდებლო რეგულირების 
ორი ძირითადი მოდელი არსებობს, რომე-
ლიც პირობითად მოიხსენიება პოსტსაბჭო-
ურ და დასავლეთევროპულ მოდელებად.6 
მაგალითად, გერმანიაში ოპერატიულ-სა-
მძებრო საქმიანობა და ფარული საგამო-
ძიებო მოქმედებები დარეგულირებულია 
გერმანიის* სისხლის სამართლის საპრო-
ცესო კოდექსით,7 ხოლო პოსტსაბჭოთა 
ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოსა და 
ლიეტუვაში,8 ზემოაღნიშნული საქმიანობა, 
ცალკე, ნორმატიული აქტით -„ოპერატიულ 
-სამძებრო საქმიანობის შესახებ“ კანონით 
რეგულირდება.
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აღსანიშნავია, რომ ლიეტუვაში, „ოპერა-
ტიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ,“ კა-
ნონის გარდა, ფარული საგამოძიებო მოქმე-
დების ძირითადი პრინციპები, საპროცესო 
საკითხები, ფარული საგამოძიებო ღონისძიე-
ბები და მათი საკანონმდებლო საფუძვლები 
დარეგულირებულია 2012 წლის 2 ოქტომბ-
რის, ლიეტუვას რესპუბლიკის კანონით, „ფა-
რული ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის 
შესახებ“,9 რომელმაც საკანონმდებლო დონე-
ზე დაარეგულირა ფარული საგამოძიებო და 
ოპერატიულ-სამძებრო მოქმედებათა განხო-
რციელება,* ხოლო, მეორე საკანონმდებლო 
აქტი, ლიეტუვას რესპუბლიკის კანონი, „სპე-
ციალური საგამოძიებო ორგანოს შესახებ“,10 
განსაზღვრავს საგამოძიებო მოქმედებების 
განხორციელების საფუძვლებს სამოხელეო 
დანაშაულების მიმართ. 

ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის 
ამო ცანებიდან გამომდინარე, ოპერატიული 

9 The Republic Of Lithuania Criminal Intelligence Law, No. Vilnius, 02.10.2012. [წვდომის 
თარიღი: 20 მაისი 2020]. ხელმისაწვდომია:https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/
TAIS.427828

*  ლიეტუვაში ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ნებართვა გაიცემა რეგიონალუ-
რი სასამართლოების მიერ პროკურორის მიმართვის/განცხადების საფუძველზე, 
რომელიც მზადდება იმ უწყებების დირექტორებთან შეთანხმებით, რომლებიც 
ახორციელებენ ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებს. აღნიშნულ მიმართვაში გან-
მარტებული უნდა იყოს კონკრეტულ შემთხვევაში გამოძიების ცალკეული მეთო-
დის გამოყენების აუცილებლობა. 

10 Republic Of Lithuania Law On The Special Investigation Service, Article 8. Functions of the 
Special Investigation Service, May 2, 2000, No.VIII-1649, Vilnius, [წვდომის თარიღი: 20 
მაისი 2020]. ხელმისაწვდომია: http://www.stt.lt/documents/laws/stt_law.pdf

** საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით გათვალისწინებული 
ფარული საგამოძიებო მოქმედებებისაგან განსხვავებით, რომელიც მხოლოდ გან-
ზრახ მძიმე, განსაკუთრებით მძიმე ან სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით 
პირდაპირ გათვალისწინებულ შემთხვევაში სისხლის სამართლის საქმის გამოძი-
ების პროცესში შეიძლება განხორციელდეს, ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობა 
შესაძლებელია განხორციელდეს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწი-
ნებული ნებისმიერი დანაშაულის ირგვლივ ინფორმაციის მოპოვების მიზნით, ასე-
ვე მოხდეს მომზადების ეტაპზევე დანაშაულებრივი ქმედების გამოკვეთა, როდე-
საც გამოძიება ან/და სისხლის სამართლებრივი დევნა ჯერ არ არის დაწყებული 
ანუ მისი მიზანია მოსალოდნელი დანაშაულის/მართლსაწინააღმდეგო ქმედების 
თავიდან აცილება/პრევენცია რომლის დაწყების საფუძვლები განხილულია ნაშ-
რომის ფარგლებში. 

11 ბუაძე, კ. და მჟავანაძე, ზ., 2011. ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის სამართლებ-
რივი საფუძვლები. ქუთაისი: აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცე-
მლობა, გვ. 71. 

სა ქმიანობა უფრო ფართოა თავისი განხორ-
ციელების ფორმითა და არსით, ვიდრე ფა-
რული საგამოძიებო მოქმედებები.** ორივე 
შემთხვევაში, ფარული საგამოძიებო და ოპე-
რატიულ-სამძებრო საქმიანობის ფარგლებ-
ში, ცალკეული ღონისძიებების განსახორცი-
ელებლად აუცილებელია სასამართლოს 
ნებართვა, ვინაიდან მათი განხორციელე-
ბა დაკავშირებულია ადამიანის ძირითადი 
უფლებების შეზღუდვასთან. შესაბამისად, 
ჩარევა უნდა იყოს ლეგიტიმური, აუცილე-
ბელი დემოკრატიულ საზოგადოებაში და 
თანაზომიერი. უნდა აღინიშნოს, რომ ოპე-
რატიულ-სამძებრო საქმიანობა შესაძლებე-
ლია წინ უსწრებდეს ფარული საგამოძიებო 
მოქმედებების განხორციელებასაც.11

ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობა 
მიმდინარეობს უწყვეტად, ვინაიდან სა-
მართალდამცავი ორგანოების ინფორმა-
ციული უზრუნველყოფა მნიშვნელოვანია 
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მათზე დაკისრებული ამოცანების სრულ-
ყოფილად შესასრულებლად და სათანადო 
ქმედებების განსახრციელებლად,12 ხოლო, 
ფარული საგამოძიებო მოქმედებები მხო-
ლოდ გამოძიების დაწყების შემდეგ ხორცი-
ელდება და საპროცესო კანონმდებლობის 
ფარგლებში ექცევა, როგორც ერთ-ერთი სა-
გამოძიებო მოქმედება.13

მართებულია დ.ლეკიაშვილის მოსა-
ზრება იმის შესახებ, რომ “ოპერატიულ-სა-
მძებრო საქმიანობა წარმოადგენს არასაპ-
როცესო საქმიანობათა ერთობლობას”,14 
ანალოგიურ მოსაზრებას ამყარებს გ.მეფა-
რიშვილი და ხაზს უსვამს, რომ „სისხლის სა-
მართლის პროცესი სხვაა, ხოლო ოპერატი-
ულ-სამძებრო საქმიანობა რადიკალურად 
სხვა“.15 იგი მიიჩნევს, რომ, მართალია, ოპე-
რატიულ-სამძებრო საქმიანობას მჭიდრო 
კავშირი აქვს სისხლის სამართლის პროცე-
სთან, მაგრამ თავისი ბუნებით რადიკალუ-
რად განსხვავდება მისგან და წარმოადგენს 
ინფორმაციული ხასიათის ურთიერთობას 
და დგას საპროცესო სამართალწარმოების 
ფარგლლებს გარეთ.16

საქართველოს სისხლის სამართლის 
საპროცესო კოდექსის 161 თავით განსა-
ზღვრული ფარული საგამძიებო მოქმედე-
ბების განხორციელების სამართლებრივ 
საფუძველს წარმოადგენს 1433-ე მუხლი, 
რომელიც განსაზღვრავს ფარული საგაო-
ძიებო მოქმედებების ჩატარების საფუძ-

12 ხოდელი, მ., 2019. სატელეფონო საუბრის ფარული მიყურადება სისხლის სამა-
რთლის პროცესში (ქართული და გერმანული სამართლის მიხედვით). სადოქტო-
რო დისერტაცია. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსი-
ტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, გვ. 166-167.

13 იქვე, გვ. 162.
14 ლეკიაშვილი, დ., 2011. ზოგადი მოსაზრებები საპროცესო და არასაპროცესო მოქ-

მედებების თაობაზე. სტუ-ს I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – სამა-
რთლის აქტუალური პრობლემები, თბილისი: საქართველოს ტექნიკური უნივერ-
სიტეტის გამომცემლობა. გვ. 148.

15 მეფარიშვილი, გ., 2008. ცხოვრება და კანონი. თბილისი: სამართალი. გვ. 180-181.
16 მეფარიშვილი, გ., 2007. ცხოვრება და კანონი. თბილისი: სამართალი, გვ. 38-39. 
17 მუხლი 1433, ნაწილი მეორე, ქვეპუნქტი „ა”, საქართველოს სისხლის სამართლის 

საპროცესო კოდექსი. [წვდომის თარიღი: 20 მაისი 2020]. ხელმისაწვდომია: https://
matsne.gov.ge/ka/document/view/90034

ვლებს და ადგენს მისი განხორციელების 
პროცედურებს, განსაზღვრავს დანაშაულთა 
კატეგორიებს17 და პირთა წრეს, რომელთა 
მიმართ შესაძლებელია ფარული საგამო-
ძიებო ღონისძიებების განხორციელება.

ზოგიერთ შემთხვევაში ბუნდოვანია, რა 
დროს არის დანაშაულთან მიმართებით გა-
ნცხადება ან შეტყობინება გამოძიების დაწყე-
ბისთვის არასაკმარისი საფუძველი, მაგრამ 
ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის დაწყე-
ბისათვის საკმარისი შინაარსის. სწორედ, აქ 
ვლინდება ოპერატიული საქმიანობის მრავა-
ლმხრივი შინაარსი და ფუნქცია, რადგან ოპე-
რატიული საქმიანობა არის უწყვეტი პროცესი 
რომელიც ნებისმიერი ინფორმაციის გადა-
მოწმებისაკენ არის მიმართული.

„ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანო-
ბის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 
მუხლის პირველი პუნქტი განსაზღვრავს 
იმ საკითხების ჩამონათვალს, რომელთა 
საფუძველზეც შესაძლებელია ოპერატი-
ულ-სამძებრო ღონისძიებათა ჩატარება. 
ამავე კანონის, მე-8 მუხლის, პირველი პუნ-
ქტის „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად ოპერატი-
ულ-სამძებრო ღონისძიების საფუძველია 
პროკურორის ან პროკურორის თანხმობით 
გამომძიებლის დავალება, მათ წარმოება-
ში არსებულ სისხლის სამართლის საქმეზე 
ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიების ჩატა-
რების შესახებ. შესაბამისად, მე-8 მუხლის 
პირველი პუნქტი ოპერატიულ-სამძებრო 
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ღონისძიების ჩატარების საფუძვლებს 
ადგენს როგორც გამოძიების მიმდინარეო-
ბისას, ასევე იმ შემთხვევაშიც, როდესაც გა-
მოძიება დაწყებული არაა. ორივე შემთხვე-
ვაში ჩატარებული ოპერატიულ-სამძებრო 
ღონისძიებისთვის კონტროლისა და ზედა-
მხედველობის ფორმები განსაზღვრულია 
ამავე კანონის 21-ე მუხლით.

სისხლის სამართლის საქმის გამოძი-
ების დაწყების ეტაპზე შესაძლებელია არ 
იყოს გამოკვეთილი კონკრეტული პირი/
პირები, რომელთა მიმართაც იარსებებს 
დასაბუთებული ვარაუდი, რომ მან ჩაიდი-
ნა დანაშაული. დანაშაულებრივი ქმედე-
ბის კონკრეტული პირის/პირების მიერ ჩა-
დენის გარკვევა უკავშირდება მის მიმართ 
განხორციელებულ ოპერატიულ-სამძებრო 
და ფარულ საგამოძიებო მოქმედებების გა-
ნხორციელებას, რა დროსაც დგინდება, თუ 
რამდენად იკვეთება ჩადენილ დანაშაულში 
ამა თუ იმ პირის/პირების ბრალეულობა, 
აღნიშნული საკითხი შეიძლება აქტუალუ-
რი იყოს როგორც გამოძიების დაწყებამდე, 
ასევე მისი მიმდინარეობისას. 

აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, 
რომ ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობა მი-
მდინარეობს უწყვეტად როგორც გამოძიე-
ბის დაწყებამდე, ისე მას შემდეგ, რაც დაი-
წყება გამოძიება და როგორც ს.ზახარცევი 
აღნიშნავს, ოპერატიულ საქმიანობას უფრო 
პრევენციული ხასიათი აქვს,18 ხოლო ფარუ-
ლი საგამოძიებო მოქმედებები მხოლოდ 
სისხლის სამართლის საქმის გამოძიების 
ეტაპზე შესაძლებელია განხორციელდეს.19

ოპერატიული საქმიანობის როლი და-
ნაშაულის გამოვლენასა და აღკვეთაში

სამართალდამცავი ორგანოების საქ-
მიანობის მომწესრიგებელი საქართველოს 
კანონების გვერდით, მათი საქმიანობის 
სამართლებრივ საფუძვლებს ქმნის სპეცი-

18 Захарцев, С., 2004. Оперативно-розыскные мероприятия. Санкт-Петербург: Юридический 
центр Пресс, С. 79.

19 ხოდელი, მ., 2019. დასახელებული ნაშრომი. გვ.167. 

ალური კანონები. ერთ-ერთი ძირითადი 
საქმიანობა, რომელსაც ახორციელებენ სა-
მართალდამცავი ორგანოები, საზოგადოებ-
რივი უსაფრთხოებისა და მართლწესრიგის 
დასაცავად, არის ოპერატიული საქმიანობა.

საქართველოს კანონი, „ოპერატიულ-სა-
მძებრო საქმიანობის შესახებ,“ განსაზღვრა-
ვს ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის 
არსს. ოპერატიული საქმიანობა ეს არის ღია 
თუ ფარული მეთოდით ჩატარებული სპეცი-
ალურ ღონისძიებათა კომპლექსი, რომლის 
ამოცანაა დანაშაულის თავიდან აცილება/
პრევენცია, მომხდარი დანაშაულის დროუ-
ლად გახსნის ხელშეწყობა და საგამოძიებო 
ორგანოების სათანადო ინფორმაციული უზ-
რუნველყოფა, დამნაშავე პირთა დადგენა/
დაკავება, ასევე, დაკარგული პირების ან ნი-
ვთების მოძიება და კანონით გათვალისწი-
ნებული სხვა ამოცანების შესრულება.

საქართველოს კანონი, „ოპერატიუ-
ლ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ,“ გან-
საზღვრავს იმ ღონისძიებებს, რომლებიც 
ხორციელდება დანაშაულის თავიდან ასა-
ცილებლად ან მართლსაწინააღმდეგო ქმე-
დების ჩამდენი პირის იდენტიფიკაცია/და-
დგენის მიზნით დანაშაულის პრევენციისა 
ან/და კონკრეტულ მართლსაწინააღმდეგო 
ქმედებაზე რეაგირების დროს. ამ მიზნით, 
ღიად ან ფარულად შესაძლებელია ისეთი 
ღონისძიებების გამოყენება, რომლებიც 
განსაზღვრულია „ოპერატიულ-სამძებრო 
საქმიანობის შესახებ“ კანონის მე-7 მუხლის 
მე-2 ნაწილით.

ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობა შე-
საძლებელია განხორციელდეს როგორც 
სამართალდაცვითი, ისე არასამართალდა-
ცვითი მიზნებისათვის. არასამართალდა-
ცვითი ოპერატიული ღონისძიებები ძირი-
თადად ხორციელდება კონტრდაზვერვითი 
ფუნქციის მატარებელი სპეცსამსახურების 
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მიერ სახელმწიფოს უსაფრთხოების უზ-
რუნველსაყოფად.20 

სამართალდამცავი ორგანოებისათვის, 
საკუთარი უფლებამოსილების განსახო-
რციელებლად, მნიშვნელოვანია ინფორ-
მაციული უზრუნველყოფა, რომელიც მათ 
ოპერატიული ინფორმაციის სახით მიეწო-
დებათ და გამოძიების დაწყებამდე ე.წ. წი-
ნასაგამოძიებო ეტაპს მოიცავს. აღნიშნული 
ხდება, რიგ შემთხვევებში, იმის საფუძვე-
ლი, რომ საგამოძიებო ორგანომ დაიწყოს 
გამოძიება და სისხლისსამართლებრივი 
დევნა.21 თუმცა აღსანიშნავია, რომ დღეს 
მოქმედი სისხლის სამართლის საპროცე-
სო კოდექსი პირდაპირ არ ითვალისწინებს 
წინასწარი გამოძიების ეტაპს,22 როგორც ეს 
1998 წლის სისიხლის სამართლის საპრო-
ცესო კოდექსით იყო გათვალისწინებული 
და მას გარკვეულწილად ჰქონდა პრევენცი-
ული ფუნქციაც, არამედ გამოძიებას.

საქართველოში, დანაშაულის პრევენ-
ციის, თავიდან აცილებისა და აღკვეთის 
მიზნით გათვალისწინებული მექანიზმებს 

20 მუხლი 2, საქართველოს კანონი კონტრდაზვერვითი საქმიანობის შესახებ. [წვდო-
მის თარიღი: 20 მაისი 2020]. ხელმისაწვდომია: https://matsne.gov.ge/document/
view/27364?publication=7

21 ბუაძე, კ. და მჟავანაძე, ზ., 2011. ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის სამართლებ-
რივი საფუძვლები. ქუთაისი: აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცე-
მლობა, გვ. 145.

22 მუხლი 24, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი. საკანონ-
მდებლო მაცნე 20/02/1998. №1251. [ძალადაკარგულია: 01/10/2010].

23 მუხლი 18, თავი IV, საქართველოს კანონი პოლიციის შესახებ. [წვდო-
მის თარიღი: 20 მაისი 2020]. ხელმისაწვდომია: https://matsne.gov.ge/document/
view/2047533?publication=26

24 იქვე, მუხლი 29.
25 Gesetz über die Aufgaben, Befugnisse, Organisation und Zust ndigkeit der Polizei im Land 

Brandenburg (Brandenburgisches Polizeigesetz – BbgPolG) (Law on the Duties, Powers, 
Organization and Responsibility of the Police in the State of Brandenburg (Brandenburg Police 
Law – BbgPolG)). [წვდომის თარიღი: 20 მაისი, 2020] ხელმისაწვდომია: http://bravors.
brandenburg.de/gesetze/bbgpolg_2016#33

26 Gesetz über die Aufgaben, Befugnisse, Organisation und Zuständigkeit der Polizei im Land 
Brandenburg (Brandenburgisches Polizeigesetz – BbgPolG) (Law on the Duties, Powers, 
Organization and Responsibility of the Police in the State of Brandenburg (Brandenburg Police 
Law – BbgPolG)). [წვდომის თარიღი: 20 მაისი 2020] ხელმისაწვდომია: http://bravors.
brandenburg.de/gesetze/bbgpolg_2016#33

მიეკუთვნება პოლიციის პრევენციული ღო-
ნისძიებები, რომლებიც „პოლიციის შესა-
ხებ“ საქართველოს კანონის IV თავშია მოცე-
მული.23 „პოლიციის შესახებ საქართველოს 
კანონი, პოლიციის პრევენციული უფლება-
მოსილების განხორციელების ფარგლებში, 
ოპერატიულ საქმიანობასაც ითვალისწინე-
ბს და „ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის 
შესახებ“ კანონზე მიუთითებს.24 ცალკეულ 
შემთხვევებში ბუნდოვანია, როდის ხორცი-
ელდება პრევენციული საქმიანობა და რა 
დროს მიმდინარეობს დანაშაულის შესახებ 
ინფორმაციის მოპოვების ღონისძიებები. 

რაც შეეხება გერმანიას, აღსანიშნავია, 
რომ გერმანიაში თითოეულ მიწას გააჩ-
ნია საკუთარი კანონი პოლიციის შესახებ, 
რომელშიც სხვა საკითხებთან ერთად და-
რეგულირებულია ფარული და ოპერატიუ-
ლ-სამძებრო ღონისძიებების განხორციე-
ლება.25 ერთ-ერთი მიწის – ბრანდენბურგის 
პოლიციის შესახებ კანონში,26 განსაზღვრუ-
ლია ის საკითხები და პროცედურები თუ რა 
შემთხვევაშია შესაძლებელი ოპერატიული 
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ღონისძიებების განხორციელება.27

საქართველოს კანონმდებლობით, 
პრევენციული ღონისძიებების უფლებამო-
სილება ერთდროულად შინაგან საქმეთა 
სამინისტროში შემავალ რამდენიმე სამსა-
ხურს აქვს და აქედან გამომდინარე, არ არის 
განსაზღვრული კონკრეტულად, რომელი 
უწყებაა ქვეყანაში დანაშაულის პრევენცა-
ზე პასუხისმგებელი.* ასევე, პრევენციული 
ფუნქციების მქონე სტრუქტურები, აწარმო-
ებენ გამოძიებასაც და ხშირ შემთხვევაში ეს 
ორი საქმიანობა კანონმდებლობით გამიჯ-
ნული არ არის. სისხლის საპროცესო სამა-
რთალწარმოებისა და ოპერატიული საქმი-
ანობის მკვეთრ გამიჯვნას აუცილებლობად 
მიიჩნევს მეცნიერთა გარკვეული ნაწილიც.28

პოლიციის პრევენციულ უფლებამოსი-
ლებად მიიჩნევა, ასევე, უბნის ინსპექტორე-
ბის საქმიანობა, რომლებიც დანაშაულის 
პრევენციის მიზნით ინფორმაციის მოპოვე-
ბაზე არიან ორიენტირებულნი.29 

უბნის ინსპექტორების ინსტიტუტის შე-

27 Gesetz über die Aufgaben, Befugnisse, Organisation und Zuständigkeit der Polizei im Land 
Brandenburg (Brandenburgisches Polizeigesetz – BbgPolG), Section 2, Data Processing, 
Subsection 1, Data collection, §30 Data collection, part 1-st. [წვდომის თარიღი: 20 მაისი 
2020]. ხელმისაწვდომია: http://bravors.brandenburg.de/gesetze/bbgpolg_2016#29

*  ზემოაღნიშნულზე უფრო ვრცლად იხილეთ: იმნაძე, გ. და კეკენაძე, გ., 2015. უხილა-
ვი ძალაუფლების პოლიტიკა (საქართველოს სამართალდამცავი სისტემის ანალი-
ზი). თბილისი: ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი (EMC), 
გვ. 10-23.

28 მამნიაშვილი, მ., გახოკიძე, ჯ. და გაბისონია, ი., 2012. საქართველოს სისხლის სამა-
რთლის პროცესი. თბილისი: იურისტების სამყარო, გვ. 106.

29 საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანება "საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს გამომძიებლების, დეტექტივ-გამომძიებლების, დეტექტივის 
თანაშემწე-გამომძიებლების, დეტექტივების, უბნის ინსპექტორების, მართლწეს-
რიგის ოფიცრებისა და ანალიტიკოსების საქმიანობის წესის დამტკიცების შესა-
ხებ“, საკანონმდებლო მაცნე 13/12/2019. №102. [წვდომის თარიღი: 20 მაისი 2020]. 
ხელმისაწვდომია: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4708156?publication=0

30 საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანება, „საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს ქ.თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დებულების დამტკი-
ცების თაობაზე“, საკანონმდებლო მაცნე 01/02/2019. №9. [წვდომის თარიღი: 20 მაი-
სი 2020]. ხელმისაწვდომია: https://matsne.gov.ge/document/view/4470671?publication=5

**  მართლწესრიგის ოფიცრის ინსტიტუტი ეტაპობრივად, ჯერ თბილისის მასშტა-
ბით ყველა უბანში, ხოლო მოგვიანებით მთელ საქართველოში დაინერგება. მა-
რთლწესრიგის ოფიცრის ინსტიტუტი კრიმინალური პოლიციის ახალი დანაყოფია, 
რომელმაც ეტაპობრივად, სრულად უნდა ჩაანაცვლოს კრიმინალური პოლიციის 
საუბნო მიმართულება და უბნის ინსპექტორის ინსტიტუტი. მართლწესრიგის ოფი-

მოღება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სი-
სტემაში 2005 წლიდან მიმართული იყო სა-
ზოგადოებაზე ორიენტირებული, ნდობაზე 
დამყარებული მიდგომის შემოტანისაკენ. 

მოგვიანებით უბნის ინსპექტორს და-
ემატა ოპერატიული და საგამოძიებო საქ-
მიანობის უფლებამოსილება, რამაც მო-
ქალაქეებთან ნდობაზე დამყარებული 
ურთიერთობის ნაცვლად, უბნის ინსპექტო-
რის საქმიანობა, ერთდროულად დანაშა-
ულის პრევენციის, გამოძიებისა და ოპე-
რატიული ფუნქციებით აღიჭურვა. ამით 
შესუსტდა ნდობაზე დაფუძნებული ურთიე-
რთობის ჩამოყალიბება, რაც ხელს უშლის 
საწყის ეტაპზე საჭირო ინფორმაციის მოპო-
ვებას დანაშაულის პრევენციის მიზნით.

დღესდღეობით შინაგან საქმეთა სამი-
ნისტროში დღის წესრიგშია ოპერატიული 
და საგამოძიებო ფუნქციების გამიჯვნის სა-
კითხი. ამ მიზნით გარკვეული ცვლილებები 
განხორციელდა კანონმდებლობაში.30 ჩა-
მოყალიბდა მართლწესრიგის ოფიცრის** 
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ინსტიტუტი, რომელიც მხოლოდ დანაშაუ-
ლის პრევენციაზეა ორიენტირებული. 

საგამოძიებო და 
ოპერატიული სამსახურების 
კოორდინირებული 
საქმიანობის 
აუცილებლობა სისხლის 
სამართლის საქმის 
გამოძიებისას

სამართალდამცავი ორგანოების უფ-
ლებამოსილება განისაზღვრება მათთვის 
მინიჭებული საგამოძიებო და ოპერატიუ-
ლი ფუნქციებით. პროკურატურა, როგორც 
გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელი 
უფლებამოსილია თავად აწარმოოს გამო-
ძიება სრული მოცულობით,31 მაგრამ სის-
ხლის სამართლის საქმის სირთულისა და 
ჩასატარებელი საგამოძიებო მოქმედებათა 
დიდი მოცულობის გამო, პროკურატურა, 
დახმარების გარეშე ვერ განახორციელე-
ბს ყოველი დანაშაულის საქმეზე სრული 
მოცულობით გამოძიებას. ამიტომ, იგი გა-
მოძიებას აწარმოებს გამომძიებლების მე-
შვეობით, საგამოძიებო და ოპერატიულ 
ორგანოებთან მჭიდრო თანამშრომლობის 
გზით.32 პროკურატურა, როგორც სისხლის 

ცერი საზოგადოებაზე ორიენტირებული საპოლიციო საქმიანობის მოდელია, რო-
მელიც მსოფლიოში დანაშაულის პრევენციის აპრობირებული ინსტრუმენტია.

31 მუხლი 32, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი. [წვდო-
მის თარიღი: 20 მაისი 2020]. ხელმისაწვდომია: https://matsne.gov.ge/ka/document/
view/90034

32 იქვე, მუხლი 34.
33 მუხლი 25. საქართველოს ორგანული კანონი „პროკურატურის შესახებ“. [წვდო-

მის თარიღი: 20 მაისი 2020]. ხელმისაწვდომია: https://matsne.gov.ge/document/
view/4382740?publication=4

34 საქართველოს გენერალური პროკურორის ბრძანება „სისხლის სამართლის საქმე-
თა საგამოძიებო და ტერიტორიული საგამოძიებო ქვემდებარეობის განსაზღვრის 
შესახებ“. საკანონმდებლო მაცნე 23/08/2019, №3. [წვდომის თარიღი: 20 მაისი 2020]. 
ხელმისაწვდომია: https://matsne.gov.ge/document/view/4638682?publication=1

35 მუხლი 34, ნაწილი 2, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექ-
სი. [წვდომის თარიღი: 20 მაისი 2020]. ხელმისაწვდომია: https://matsne.gov.ge/ka/
document/view/90034 

36 იქვე, თავი IV.

სამართლებრივი დევნის განმახორციე-
ლებელი ორგანო, იგი ზედამხედველობს 
სამართალდამცავი ორგანოების საგამოძი-
ებო ქმედებების კანონიერებასა და განსა-
ზღვრავს მათ მიმართულებებს.33 

საგამოძიებო საქმიანობას ახორციელე-
ბენ, აგრეთვე, გენერალური პროკურატურის 
გამომძიებლები.34 უწყებრივი კუთვნილე-
ბის მიუხედავად, ყველა გამომძიებელს გა-
აჩნია თანაბარი საპროცესო მდგომარეობა, 
ენიჭებათ თანაბარი უფლება-მოვალეობე-
ბი და მათ მიერ ჩატარებული საგამოძიებო 
მოქმედებები თანაბარი იურიდიული ძა-
ლისაა.35

გამოძიების სტადიაზე ნებისმიერი სა-
გამოძიებო თუ სხვა საპროცესო მოქმედე-
ბების ჩამტარებელი და ხელმძღვანელი 
პროკურორი ან/და გამომძიებელია,36 თუ-
მცა საგამოძიებო ორგანოს გაუძნელდება 
მხოლოდ საკუთარი ძალებით კონკრეტულ 
საქმესთან დაკავშირებით მონაცემების 
მოპოვება, მტკიცებულებათა აღმოჩენა და 
მისი სისხლის სამართლის საქმისთვის და-
რთვა. ამისათვის მას სჭირდება ოპერატიუ-
ლი სამსახურის შესაბამისი დახმარება, რაც 
გამოიხატება გამოსაძიებელი საქმის ირგვ-
ლივ მისთვის ოპერატიული ინფორმაციის 
მიწოდებასა და კონკრეტული ფაქტობრივი 
გარემოებების შესახებ ინფორმაციული უზ-
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რუნველყოფით,37 საქმის ირგვლივ მტკიცე-
ბულებების შეკრებისა და მათი სისხლის 
სამართლის საქმეში დართვის მიზნით.38 
გამოძიება გარკვეულწილად დამოკიდებუ-
ლია ოპერატიულ სამსახურზე, რომლის მერ 
საგამოძიებო ორგანოს ინფორმაციული უზ-
რუნველყოფა ქმნის იმის გარანტიას, რომ 
სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება 
წარიმართება სრულყოფილად, ობიექტუ-
რად, ყოველმხრივ. შესაბამისად, საქმეზე 
დადგინდება ჭეშმარიტება.

აქედან გამომდინარე, უნდა ითქვას, 
რომ საგამოძიებო ორგანო საჭიროებს კონ-
კრეტულ დანაშაულთან დაკავშირებულ ინ-
ფორმაციულ უზრუნველყოფას, რომელიც, 
როგორც აღინიშნა, ოპერატიული ინფორ-
მაციის სახით მიიღება. მიღებული ინფორ-
მაციის საფუძველზე კი საქმეზე შესაბამისი 
მტკიცებულების დართვა ხდება გამომძიებ-
ლის მიერ39 საქმის ფაქტობრივი გარემოე-
ბების გათვალისწინებით.40 შესაბამისად, 
გამომძიებლისა და ოპერატიული მუშაკის 
კოორდინირებულ საქმიანობაზე ბევრია 
დამოკიდებული, დანაშაულზე სწრაფი რეა-
გირებისა და სამართალდამრღვევი პირის/
პირების დადგენის მხრივ.41

37 მუხლი 3, ქვეპუნქტი „ვ“, საქართველოს კანონი „ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანო-
ბის შესახებ“. [წვდომის თარიღი: 20 მაისი 2020]. ხელმისაწვდომია: https://matsne.
gov.ge/document/view/18472?publication=50

38 მუხლი 6, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანება "საქართველოს 
შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამომძიებლების, დეტექტივ-გამომძიებლების, 
დეტექტივის თანაშემწე-გამომძიებლების, დეტექტივების, უბნის ინსპექტორების, 
მართლწესრიგის ოფიცრებისა და ანალიტიკოსების საქმიანობის წესის დამტკიცე-
ბის შესახებ“. საკანონმდებლო მაცნე 13/12/2019. №102. [წვდომის თარიღი: 20 მაისი 
2020]. ხელმისაწვდომია: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4708156?publication=0

39 ფაფიაშვილი, შ., 1991. დანაშაულთა გახსნის ზოგადი მეთოდიკის პრობლემები. 
თბილისი: განათლება, გვ. 64.

40 მუხლი 34, ნაწილი 1, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექ-
სი. [წვდომის თარიღი: 20 მაისი 2020]. ხელმისაწვდომია: https://matsne.gov.ge/ka/
document/view/90034

41 ფაფიაშვილი, შ., 1991. დანაშაულთა გახსნის ზოგადი მეთოდიკის პრობლემები. 
თბილისი: განათლება, გვ. 58.

42 მუხლი 100, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი. [წვდო-
მის თარიღი: 20 მაისი 2020]. ხელმისაწვდომია: https://matsne.gov.ge/ka/document/
view/90034

43 იქვე, მუხლი 3. 

სისხლის სამართლის საპროცესო კო-
დექსის თანახმად, გამოძიების დაწყების 
საფუძველია დანაშაულის შესახებ ინფო-
რმაციის მიღება, რომელიც გამომძიებელს 
ან პროკურორს მიაწოდეს, გამოვლინდა 
სისხლის სამართლის პროცესის დროს ან 
გამოქვეყნდა მასმედიაში. დანაშაულის 
შესახებ ინფორმაცია შეიძლება იყოს წე-
რილობითი, ზეპირი ან სხვაგვარად და-
ფიქსირებული.42 შესაბამისად, გამოძიების 
დაწყებისთვის საჭიროა არსებობოდეს და-
ნაშაულის ფაქტი ან/და ინფორმაცია დანა-
შაულის ჩადენის შესახებ, ხოლო საგამო-
ძიებო მოქმედებები მოიცავს დანაშაულის 
ფაქტთან დაკავშირებით მტკიცებულებე-
ბის შეგროვებას.43 

გამოძიების მიზანს წარმოადგენს, სა-
ვარაუდო დამნაშავის იდენტიფიცირება, 
კონკრეტული პირის მიმართ სათანადო 
(დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტის 
დაკმაყოფილებისთვის აუცილებელი) 
მტკიცებულებების შეგროვება სისხლის სა-
მართლებრივი დევნის დაწყებისთვის. გა-
მოძიებისას და სისხლის სამართლებრივი 
დევნისას, სხვადასხვა საგამოძიებო ან/და 
საპროცესო მოქმედების განხორციელები-
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სას შეიძლება გამოიკვეთონ პირები, რო-
მელთა მიმართაც შესაძლოა არსებობდეს 
ეჭვი დანაშაულის ჩადენის ფაქტზე (თუმცა 
არა დასაბუთებული ვარაუდი). შესაძლოა, 
ასევე, არსებობდეს აღნიშნული ეჭვის გამა-
მყარებელი გარკვეული მტკიცებულებები 
და საგამოძიებო ორგანომ აღნიშნულის და-
სასაბუთებლად, კიდევ უფრო გასამყარებ-
ლად, განახორციელოს ოპერატიული ან/და 
ფარული საგამოძიებო ღონისძიებები. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ფარული საგა-
მოძიებო მოქმედებების განხორციელების 
არეალში შესაძლებელია ბრალდებულის 
გარდა მოექცნენ სხვა პირებიც, რომელთა 
მიმართაც ხორციელდება გარკვეული სა-
გამოძიებო მოქმედებები დანაშაულის შე-
საძლო ჩადენის შესახებ, ეჭვის არსებობის 
გამო. ამიტომ, შესაძლებელია გამოძიების 
ეტაპზე, ფარული საგამოძიებო მოქმედებე-
ბი გავრცელდეს არა მხოლოდ დანაშაულის 
ჩამდენ სავარაუდო პირებზე, არამედ სხვა 
პირებზეც, რომლთა დაკავშირებითაც არ-
სებობს დანაშაულის ჩადენის გარკვეული 
ეჭვი.44

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გა-
მომდინარე, სისხლის სამართლის მა-
რთლმსაჯულების განხორციელება წარმო-
უდგენელი იქნებოდა ჯეროვანი გამოძიების 
გარეშე, რადგან როგორც საკონსტიტუცუო 
სასამართლო აღნიშნავს, „ეჭვგარეშეა, 
რომ დანაშაულთან ეფექტური ბრძოლა 
და მართლმსაჯულების ჯეროვანი განხო-
რციელების ხელშეწყობა სახელმწიფოს 
ერთ-ერთი ძირითადი ამოცანაა. სისხლის 
სამართლის საქმეთა გამოძიების შეუფე-
რხებელი განხორციელება, დანაშაულის 

44 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგიის 2015 წლის 31 
ივლისის №2/1/572 გადაწყვეტილება საქმეზე: „საქართველოს სახალხო დამცველი 
საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“. [წვდომის თარიღი: 20 მაისი 2020]. ხე-
ლმისაწვდომია: https://constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=1024

45 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2014 წლის 23 მაისის №3/2/574 გა-
დაწყვეტილება საქმეზე: „საქართველოს მოქალაქე გიორგი უგულავა საქართვე-
ლოს პარლამენტის წინააღმდეგ“, II. 26. [წვდომის თარიღი: 20 მაისი 2020]. ხელმი-
საწვდომია: https://constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=1030

შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურე-
ბის უზრუნველყოფა და დანაშაულებრივი 
საქმიანობის აღკვეთა უმნიშვნელოვანესი 
საჯარო ინტერესებია.“ 45

დასკვნა

სტატიის ფარგლებში საქართველოსა 
და ევროპის ქვეყნების კანონმდებლობის 
მიმოხილვისა და გაანალიზების შედეგად, 
შეიძლება ითქვას, საქართველოში რომ 
კვლავ არსებობს ოპერატიულ-სამძებრო 
და ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებთან 
დაკავშირებით საკითხები, რომლებიც ბუ-
ნდოვანია და საჭიროებს დამატებით განმა-
რტებებს, შესწავლასა და შესაბამის საკანო-
ნმდებლო მოწესრიგებას.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამო-
მდინარე, რეკომენდირებულია შესაბამისი 
სფეროს მარეგულირებელ კანონმდებლო-
ბაში განხორციელდეს ცვლელებები:

„ოპერტიულ სამძებრო საქმიანობის შე-
სახებ“ საქართველოს კანონში არსებული 
11 ოპერატიული ღონისძიება, ადამიანის 
ძირითად უფლებებში ჩარევის ინტენსივო-
ბის ხარისხის გათვალისწინებით, მიზანშე-
წონილია დარეგულირდეს შემდეგნაირად: 
1) პირის გამოკითხვა 2) ცნობების შეგროვე-
ბა და ვიზუალური კონტროლი 3) საგნებისა 
და დოკუმენტების გამოკვლევა და 4) პირო-
ვნების იდენტიფიკაცია – გაითვალისწინოს 
პოლიციის შესახებ კანონით, ხოლო და-
ნარჩენი 7 სახის ღონისძიება, რომლებიც 
უფრო დიდი ინტენსივობით იწვევენ ადა-
მიანის ფულნდამენტურ უფლებებში ჩარე-
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ვას, უნდა დარეგულირდეს სისხლის სამა-
რთლის საპროცესო კოდექსით და მათზე 
განხორციელდეს შესაბამისი კონტროლი, 
ზედამხედველობა, როგორც პროკურატუ-
რის, ისე სასამართლო და სახელმწიფო ინ-
სპექტორის სამსახურის მხრიდან.

„პოლიციის შესახებ“ საქართველოს 
კანონში დამატებული ოპერატიული ღო-
ნისძიებები გამოიყენონ მხოლოდ პრევენ-

ციული მიზნებისთვის, რათა დანაშაულზე 
რეაგირება მხოლოდ სისხლის სამართლის 
საპროცესო კოდექსის ფარგლებში საგამო-
ძიებო მოქმედებებით განხორციელდეს;

ერთმანეთისგან ინსტიტუციურად გა-
იმიჯნოს საგამოძიებო და ოპერატიული 
საქმიანობა, თითოეული დანაყოფის თანა-
მშრომლები სპეციალიზირდნენ შესაბამის 
მიმართულებაზე.
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