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კვლევის მიზანი:  საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის (სუსი) ინსტიტუციური 
დამოუკიდებლობის, მანდატის, ზედამხედველობისა და ანგარიშვალდებულების, ასევე გამჭვირვალობის 
ხარისხის შეფასება საკანონმდებლო ჩარჩოს და  კანონის აღსრულების შესწავლის გზით, ასევე, 
უსაფრთხოების სამსახურში ბოლო წლებში გატარებული რეფორმების შეფასება და შემდგომ 
რეფორმირებასთან დაკავშირებით რეკომედაციების შემუშავება საერთაშორისო სტანდარტებისა და 
საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინებით.

კვლევის მეთოდოლოგია: კვლევა ეფუძნება არსებული კანონმდებლობის ანალიზს, კანონის აღსრულების 
პრაქტიკის შეფასებას, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან და მისი ზედამხედველი უწყებებიდან 
მიღებული ინფორმაციის და ინდივიდუალური ინტერვიუების შედეგების ანალიზს. ასევე, გაანალიზებულია 
ევროპის საბჭოს, გაეროს, ვენეციის კომისიის და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების სტანდარტები 
უსაფრთხოების სფეროში, ისევე როგორც იმ ქვეყნების გამოცდილება, რომლებიც საუკეთესო პრაქტიკის 
მაგალითებად მიიჩნევა.  

ზოგადი შეფასება:

• შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და უსაფრთხოების სამსახურის გამიჯვნა მნიშვნელოვანი და 
წინგადადგმული ნაბიჯი იყო;

• თუმცა, ამ რეფორმამ სამართალდამცავი სისტემის დეპოლიტიზირების, დემოკრატიული მოწყობის, 
ანგარიშვალდებულებისა და კონტროლის  მყარი გარანტიები ვერ შექმნა;

• სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დახურულობის პირობებში, პრაქტიკულად, შეუძლებელია 
მისი საქმიანობის ეფექტიანი მონიტორინგი და პრაქტიკაში გამოვლენილი ხარვეზების ანალიზი; 

• სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში თავმოყრილია ჭარბი კომპეტენცია, მათ შორის, ისეთი 
ფუნქციები, რაც უსაფრთხოების სამსახურის ბუნებასთან შეუთავსებელია. მაგალითად, სამსახურის 
ფუნქციებში შედის დანაშაულის (მათ შორის, კორუფციული დანაშაულების) გამოძიება;

• მიუხედავად იმისა, რომ თავდაპირველად შსს-დან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გამოყოფა 
რეფორმის პირველ ნაბიჯად დაანონსდა, ძირეული რეფორმები უსაფრთხოების სექტორში არ 
გაგრძელებულა. ამდენად, დღის წესრიგში  უნდა დადგეს რეფორმის ახალი ეტაპის დაწყება. 



1.  უსაფრთხოების სამსახურის დამოუკიდებლობის გარანტიები
 
მიგნებები:

• სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის პოლიტიზირების რისკები დიდია.  კანონმდებლობით 
სათანადოდ არ არის გარანტირებული  მისი ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა.

• სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის  ხელმძღვანელის დანიშვნისა და გათავისუფლების წესი 
სამსახურის დამოკიდებლობის მძლავრ გარანტიებს არ ქმნის. 

• სამსახურის უფროსის დანიშვნის ანდა მისთვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის თაობაზე 
გადაწყვეტილებას მისაღებად მხოლოდ ერთი -  მმართველი გუნდის პოლიტიკური ნებაც კი 
საკმარისია, რის გამოც მაღალია სისტემის პოლიტიზირების რისკები.

რეკომენდაციები:

• საკანონმდებლო დონეზე, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დამოუკიდებლობისა და 
პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის უზრუნველყოფის მყარი გარანტიების შექმნა;

• სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის დანიშვნის პროცესში საკანონმდებლო ორგანოს 
გაძლიერება და საპარლამენტო უმცირესობის უშუალო მონაწილეობის უზრუნველყოფა. კერძოდ, 
ხელმძღვანელის კანდიდატურის შესახებ სავალდებულო კონსულტაცია საპარლამენტო ოპოზიციის 
ლიდერთან, ასევე ნომინირებული კანდიდატის მოსმენა პარლამენტის შესაბამის კომიტეტში, რომელიც 
ზედამხედველობს სუს-ის საქმიანობას;

• სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობიდან გათავისუფლების პროცედურის 
იმპიჩმენტის მექანიზმის სფეროში მოქცევა;

• სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელობის და ოპერაციული დანაყოფების ფუნქციური 
გამიჯვნის მიზნით, უფროსისა და სხვა ხელმძღვანელი პირების უფლებამოსილებების ნათლად გაწერა;

• “სამთავრობო” დირექტივების შესახებ პარლამენტის შესაბამისი კომიტეტის ავტომატური ინფორმირების 
პროცედურის  შემუშავება;

• უსაფრთხოების სამსახურთან კავშირში მყოფი პირების მხრიდან მხილების ან/და მაღალი საჯარო 
ინტერესის შემთხვევაში, ინფორმაციის გათქმის სპეციალური პროცედურის გაწერა.

 
2.  სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მანდატი

მიგნებები

• სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მანდატი და უფლებამოსილებები კანონმდებლობაში არ 
არის ნათლად განსაზღვრული;

• უსაფრთხოების სამსახურს გააჩნია ჭარბი და არათავსებადი ფუნქციები. გამჭვირვალობისა და 
ანგარიშვალდებულების დაბალი ხარისხის, სამსახურში თავმოყრილი საიდუმლო ინფორმაციის 
დიდი ოდენობის  და სუსტი კონტროლის პირობებში, ამ სამსახურის არამიზნობრივად, მათ შორის 
პოლიტიკური მიზნებისათვის გამოყენების საფრთხე დიდია.

• განსაკუთრებით პრობლემურია უსაფრთხოების სამსახურის ხელთ არსებული შემდეგი ინსტრუმენტები: 
საგამოძიებო, მათ შორის  კორუფციული დანაშაულების გამოძიების ფუნქცია,  სამართალდაცვითი და 
ძალის გამოყენების ფუნქციები, დროებითი მოთავსების იზოლატორის ფლობა, ფარული მიყურადების 
არსებული სისტემა,  უსაფრთხოების ოფიცრის - ე.წ. „ოდეერის“ ინსტიტუტი.



 რეკომენდაციები 

• უსაფრთხოების სამსახურის კომპეტენცია უნდა განისაზღვროს შემდეგი სფეროებით: ინფორმაციის 
მოპოვება, დამუშავება, ანალიზი და შესაბამისი უწყებებისა და თანამდებობის პირებისთვის გაზიარება. 
ასევე, უნდა დაზუსტდეს სფეროები (ეროვნული უსაფრთხოების რისკები), რომლებზეც გავრცელდება 
სუს-ის მანდატი;

• სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური არ უნდა სარგებლობდეს საგამოძიებო კომპეტენციით 
და მისი დანიშნულება არ უნდა იყოს სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება, ან კონკრეტული 
საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელება; შესაბამისად,  სამსახურს არ უნდა ჰქონდეს ფუნქციები, 
რაც მოქალაქეებთან კონტაქტს, მათ დაკავებას და გამოკითხვას გულისხმობს;

• სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური არ უნდა ფლობდეს და მართავდეს დროებითი მოთავსების 
იზოლატორებს;

• კანონმდებლობით უნდა გაიწეროს უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლობის (ინფორმაციის 
გაცვლის) პროცედურები სხვა/შესაბამის საგამოძიებო ორგანოებთან, კერძოდ, რა პროცედურების 
გავლით შეიძლება უსაფრთხოების სამსახურებიდან მიეწოდოს შესაძლო სისხლის სამართლის 
დანაშაულის თაობაზე ინფორმაცია კონკრეტულ საგამოძიებო ორგანოს, როგორია ამ დროს 
ინფორმაციის დაცვის გარანტიები, ინფორმაციის მიმოცვლაზე კონტროლი;

• ბინადრობის ნებართვისა და ლტოლვილის სტატუსის გაცემაზე უარის თქმის საფუძვლები ნათლად 
უნდა გაიწეროს , უსაფრთხოების სამსახურის მიერ მომზადებული დასკვნა/რეკომენდაცია უნდა 
იყოს დასაბუთებული, უნდა გაძლიერდეს განმცხადებლის ინტერესების დაცვისა და სასამართლოს 
ეფექტური კონტროლის მექანიზმები;

• ფარული საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელების უფლება უნდა ჩამოერთვას სპეციალურ 
ოპერატიულ დეპარტამენტს და უნდა გადაეცეს ინსტიტუციურად დამოუკიდებელ ორგანოს, რომელსაც 
ამ პროცესის მიმართ პროფესიული დაინტერესება არ გააჩნია.

• პარლამენტმა უნდა შეისწავლოს უსაფრთხოების ოფიცრების (“ოდეერების”) გამოყენების პრაქტიკა.

 
3.  უსაფრთხოების სამსახურის სისტემაზე ზედამხედველობა

მიგნებები

• უსაფრთხოების სამსახურებზე განხორციელებული ზედამხედველობა არ არის  კომპლექსური და 
ამ პროცესში ეფექტურად და სიღრმისეულად არ არის ჩართული რამდენიმე აქტორი, მათ შორის 
პარლამენტი, სპეციალიზებული ორგანოები, აღმასრულებელი ხელისუფლება, სასამართლო, ასევე 
სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელი ორგანიზაციები;

• კანონმდებლობის თანახმად, უსაფრთხოების სამსახურის მთავარი საზედამხედველო სტრუქტურა 
პარლამენტია, თუმცა საკანონდებლო ჩარჩო, შეზღუდული მანდატი და მაკონტროლებლის 
ინფორმაციასთან წვდომის ხარისხი არ ქმნის ეფექტური ზედამხედველობის განხორციელების 
წინაპირობას;

• სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საქმიანობის მთელი რიგი სფეროები და მის მიერ 
განხორციელებული  ღონისძიებები ყოველგვარი ზედამხედველობის გარეშე წარიმართება (მაგ. 
პერსონალურ მონაცემთა დაცვა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში და კონტრდაზვერვითი 
მიზნებისათვის ფარული აუდიო და ვიდეო გადაღება); 



• სახალხო დამცველი სრულად არ იყენებს ან მას საშუალება არ ეძლევა გამოიყენოს  კანონმდებლობით 
სუს-ის მიმართ მისთვის მინიჭებული უფლებამოსილებანი;

• სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ცალკე სტრუქტურად ჩამოყალიბების დღიდან (2015 
წლიდან) არ ჩატარებულა არც ერთი სახის აუდიტი, შესაბამისად, უცნობია რამდენად მართლზომიერად 
იხარჯება ბიუჯეტიდან მათთვის გამოყოფილი თანხები.

რეკომენდაციები
 
1.  პარლამენტი

• მიზანშეწონილია გაძლიერდეს პარლამენტის საზედამხედველო ფუნქცია, რომლის მიზანსაც სუს-
ზედემოკრატიული კონტროლის გაძლიერება და  საუკეთესო პრაქტიკასთან შესაბამისობაში მოყვანა 
წარმოადგენს, კერძოდ:

 
პარლამენტში შეიქმნას სპეციალიზირებული საპარლამენტო საზედამხედველო მუდმივმოქმედი საბჭო, 
რომელიც აღჭურვილი იქნება კონტროლის დამატებითი ეფექტური მექანიზმებით;  

საზედახედველო საბჭოს შემადგენლობაში უნდა იყვნენ, როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის, ასევე 
უმცირესობის წევრები, შესაძლოა, ექსპერტებიც. საზედამხედველო საბჭოს უნდა ჰყავდეს სათანადო 
ადამიანური რესურსით აღჭურვილი აპარატი;

საზედამხედველო საბჭოს წევრებს უნდა ჰქონდეთ სრული დაშვება სახელმწიფო საიდუმლოებასთან, 
გამონაკლისს შეიძლება წარმოადგენდეს მხოლოდ ინფორმაცია მიმდინარე ოპერაციების შესახებ;

• საზედამხედველო საბჭო აღჭურვილი უნდა იყოს შემდეგი უფლებამოსილებებით: 

განახორციელოს გეგმიური და არაგეგმიური ვიზიტები სახელმწიფო უსაფრთხოებისსამსახურში და მის 
დაქვემდებარებაში მყოფ სტრუტურულ ერთეულები;

განიხილოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოველწლიური ანგარიში და მოსთხოვოს სამსახურს 
რიგგარეშე სპეციალური ანგარიშის წარდგენა, მათ შორის ფარული ღონისძიებების და დასრულებული 
ოპერაციების შესახებ;

გაეცნოს დაწესებულებებში დაცულ დოკუმენტაციას და მასალებს;

განახორციელოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ საჯარო სახრების ხარჯვის კონტროლი, 
მათ შორის გასცეს თანხმობა გარკვეულ ოდენობაზე ზევით საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვაზე;

განახორციელოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის და მის სტრუქტურულ დაქვემდებარებაში 
მყოფი ერთეულების მფლობელობაში არსებული ტექნიკური აღჭურვილობის აუდიტი;

მოიწვიოს თანამდებობის პირები, ექსპერტები და დაინტერესებული პირები სხდომებზე
მიიღოს და შეისწავლოს საქმიანობის სფეროსთან კავშირში მყოფი განცხადებები, საჩივრები, მათ შორის 
ფარული ღონისძიებების შესახებ;

დანაშაულის ნიშნების გამოკვეთის შემთხვევაში, მიმართოს საგამოძიებო ორგანოს (დამოუკიდებელი 
საგამოძიებო ორგანოს არსებობის შემთხვევაში მის ხელმძღვანელს) გამოძიების დაწყების თხოვნით;



მიმართოს საქართველოს პარლამენტს წარდგინებით/დასკვნით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 
ხელმძღვანელის უფლებამოსილების შეწყვეტის თაობაზე;

საჭიროების შემთხვევაში, მიმართოს პარლამენტს სპეციალური საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის 
შექმნის თაობაზე.
 
2.  სასამართლო

სასამართლო კონტროლი უნდა გავრცელდეს კონტრდაზვერვითი მიზნებისათვის განხორციელებულ ფარული 
ვიდეო და აუდიო ჩაწერაზე ფარულ კინო და ფოტო გადაღებაზე, სასამართლო უნდა მონაწილეობდეს არა 
მხოლოდ ნებართვის გაცემის ეტაპზე, არამედ ამოწმებდეს ღონისძიების მიმდინარეობას და მოპოვებული 
ინფორმაციის განადგურებას;

სასამართლო კონტროლი უნდა გავრცელდეს შეთანხმებულ ელექტრონულ თვალთვალზეც, ვინაიდან 
იმ პირის პირადი ცხოვრების უფლების შეზღუდვა, ვისაც ფარულად უსმენენ, ამ შემთხვევაშიც სწორედ 
იმ ინტენსივობით ხდება, როგორც ელექტრონული თვალთვალის დროს;

სხვა ფარულ ღონისძიებებზე, რომელზეც არ ვრცელდება  სასამართლო კონტროლი, ამ ღონისძიებათა 
პროცესში პერსონალურ მონაცემთა დაცვაზე  უნდა ხორციელდებოდეს გარე კონტროლის ეფექტური 
მექანიზმები (მაგ. ინფორმაციის წარდგენა პარლამენტის სპეციალური საზედამხედველო საბჭოსთვის, 
პერსონალურ მონაცემთა ინსპექტორისათვის და ა.შ.).

3. სახალხო დამცველი

სახალხო დამცველს საკუთარი ინიციატივით, მოქალაქის  განცხადების/საჩივრის გარეშეც, შეეძლოს 
შეამოწმოს  სუს-ის საიდუმლო ნორმატიული აქტების შესაბამისობა ადამიანის უფლებების სტანდარტთან 
და მიაწოდოს შესაბამისი რეკომენდაციები. განისაზღვროს რეაგირების მექანიზმები იმ შემთხვევაში, თუ 
სუს-ი დაუსაბუთებლად არ გაითვალისწინებს სახალხო დამცველის რეკომენდაციებს. ასეთ შემთხვევაში, 
სახალხო დამცველს მიენიჭოს  უფლებამოსილება საკითხი დააყენოს სახელმწიფო უსაფრთხოების 
სამსახურის მაკონტროლებელ პარლამენტის საზედამხედველო საბჭოში. 
 
4. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
 
მოახდინოს აუდიტორული საქმიანობის პრიორიტეტების იმგვარად ფორმირება, რომ შესაძლებელი გახდეს 
საიდუმლო ფინანსების მქონე მხარჯავი დაწესებულებების, მათ შორის სახელმწიფო უსაფრთხოების 
სამსახურის ეფექტური ფინანსური ზედამხედველობა
 

4.  ანგარიშვალდებულება და გამჭვირვალობა

მიგნებები

კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს სამსახურის ანგარიშვალდებულების და გამჭვირვალობის მინიმალურ 
სტანდარტებსაც კი. სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ კანონში ბუნდოვნად არის გაწერილი ნორმატიული 
აქტის გასაიდუმლოების კრიტერიუმები. ყველა სახის სტატისტიკური ინფორმაცია ითვლება საიდუმლო 
ინფორმაციად;



სამსახურის უფროსის საპარლამენტო მოხსენება არის ზოგადი და არ აძლევს საზოგადოებას სრულყოფილ 
ინფორმაციას ქვეყანაში უსაფრთხოების კუთხით არსებული მდგომარეობის შესახებ. ასევე ანგარიშში 
არ არის საუბარი იმ სტატისტიკაზეც, რაც არასათანადოდ  არის მიჩნეული სახელმწიფო საიდუმლოდ;
 
სამსახურს არ გააჩნია კრიზისების დროს კომუნიკაციის სტრატეგია, სადაც გაწერილი იქნებოდა ასეთ 
სიტუაციებში მოსახლეობასთან კომუნიკაციის ფორმა და ინტენსივობა.

რეკომენდაციები

სუსის უფროსის საჯარო მოხსენება პარლამენტში უნდა შეიცავდეს კონკრეტულ სტატისტიკურ ინფორმაციას, 
ხოლო მისი საიდუმლო ნაწილი სპეციალურ საზედამხედველო საბჭოში იხილებოდეს;

სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ კანონში არაორაზროვნად და განჭვრეტადად გაიწეროს ნორმატიული 
აქტის გასაიდუმლოების კრიტერიუმები;

ყველა სახის სტატისტიკური ინფორმაცია (მათ შორის ჩატარებული და დასრულებული ღონისძიებების 
შესახებ) არ უნდა იყოს საიდუმლო და ის მოცემული უნდა იყოს პარლამენტისთვის წარდგენილ ანგარიშში;

მოქალაქის მისივე  პერსონალურ ინფორმაციაზე წვდომის სტანდარტების დადგენა, მისი გასაიდუმლოების 
კრიტერიუმების შემუშავება;

ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები, რომელიც მიზნად ისახავს საზოგადოების ინფორმირებას 
უსაფრთხოების სამსახურის საქმიანობის ფარგლებზე და ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებულ 
პოტენციურ რისკებზე.
 


