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შესავალი 
 

აქტიური რეზერვის ოფიცრები (ე.წ. ოდეერები)1 წარმოადგენდნენ „კაგებეს“2 ფარულ წევრებს, 

რომლებიც იკავებდნენ სხვადასხვა პოზიციებს (როგორებიცაა, დირექტორის მოადგილე ან 

საერთაშორისო ურთიერთობებზე პასუხისმგებელი პირი) სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტ-

ებში, საგანმანათლებლო და სხვა დაწესებულებებში.3 მათ მოვალეობაში შედიოდა ანაზღაურების 

სანაცვლოდ, ინფორმაციისა მიწოდება უშიშროების კომიტეტისთვის, რასაც იყენებდნენ არა 

დანაშაულის გამოსაძიებლად, არამედ თანამშრომელთა პოლიტიკური შეხედულებებისა და 

განწყობების დასადგენად.4  

საქართველოში ე.წ. ოდეერების ინსტიტუტი საბჭოთა კავშირის დროიდან ჩამოყალიბდა, თუმცა 

აღნიშნულ პრაქტიკაზე უარის თქმა დღემდე ვერ მოხერხდა. 2016 წელს თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში „ოდეერის“ არსებობა უნივერსიტეტის რექტორმაც დაადასტურა. როგორც 

სტუდენტების ერთი ნაწილი ამტკიცებდა, ის აქტიურად იყო ჩართული უნივერსიტეტის შიდა 

საქმეებში და კანცლერის არჩევნებში.5 თუმცა, ეს ფაქტი უსაფრთხოების სამსახურის წარ-

მომადგენლის საჯარო დაწესებულებაში საქმიანობის ერთადერთი მაგალითი არ ყოფილა. მას 

წინ უძღვოდა არასამთავრობო სექტორის მიერ დადასტურებული არაერთი შემთხვევა, უსაფ-

რთხოების სტრუქტურების მიერ სახელმწიფო ინსტიტუტებში საკუთარი წარმომადგენლების 

ყოლის შესახებ.6  

საჯარო დაწესებულებებში უსაფრთხოების სამსახურების თანამშრომლების მივლინება, რაც 

რეალურად მმართველი ძალის პოლიტიკურ უსაფრთხოებას ემსახურება და განსხვავებული 

                                                           
1 რუსული სახელწოდებიდან офицер действующего резерва (მოქმედი რეზერვის ოფიცერი) 

ნაწარმოები აბრევიატურა - ОДР.  
2 საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტი, აბრევიატურა რუსული სახელწოდებიდან 

Комитет государственной безопасности - КГБ.  
3 ევგენია ალბატსი, სახელმწიფო სახელმწიფოში, კგბ და მისი გავლენა რუსეთზე, წარსული, აწმყო და 

მომავალი (The State, Within a State, the KGB and its hold on Russia, past, Present and Future), გვ. 56. 
4 იქვე, გვ. 58-59. 
5 Democracy and Freedom Watch (ორგანიზაცია დემოკრატიისა და თავისუფლების გუშაგი), ვინ/რა არის 

ოდეერი, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3oHmNn8 ( ბოლოს ნანახია 8.10 2021).  
6 საერთაშორისო გამჭვირვალობა, ოფიცრები უშიშროების საკითხებში („ოდეერები“) – მანკიერი 

პრაქტიკა, 2014, ხელმისაწვდომია: https://www.transparency.ge/ge/content/stub-565 (ბოლოს ნანახია 

8.10.2021); ასევე, ვებ-გვერდი Aris.ge-განათლება, მაია შავაძე, ოდეერები ბათუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში, ხელმისაწვდომია: https://edu.aris.ge/news/odeerebi-batumis-saxelmwifo-

universitetshi.html (ბოლოს ნანახია 10.08.2021).  

   
 

https://bit.ly/3oHmNn8
https://www.transparency.ge/ge/content/stub-565
https://edu.aris.ge/news/odeerebi-batumis-saxelmwifo-universitetshi.html
https://edu.aris.ge/news/odeerebi-batumis-saxelmwifo-universitetshi.html
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აზრის გამოვლენისკენაა მიმართული, შეუთავსებელია სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინ-

ციპებთან და მანკიერ პრაქტიკას წარმოადგენს. კიდევ ერთი საფრთხე, რომელსაც ამ ინსტიტუტ-

ის არსებობა ქმნის, ანგარიშვალდებულების დაბალი დონე და ზედამხედველობის მექანიზმების 

ნაკლებობაა.  

წინამდებარე კვლევის მიზანი იყო, საკითხის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, შეესწავლა 

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გავლენა სახელმწიფო ორგანოებში, სსიპ-ებსა  და 

კერძო დაწესებულებებში, მათ შორის, სუს-ის მიერ სხვადასხვა უწყებებში ე.წ. ოდეერების ყოლის 

საკანონმდებლო საფუძვლები და მათი დანიშვნის პრაქტიკა; ასევე, იმ რისკების გაანალიზება და 

საზოგადოებისთვის გაზიარება, რომლებიც გარდამავალი დემოკრატიის ქვეყნებში უსაფრთხო-

ების სამსახურების მიერ საბჭოთა კავშირის დროს შექმნილი პოლიტიკური პოლიციის მეთოდ-

ების გამოყენებას ახლავს თან.  

 

მეთოდოლოგია 

 

ანგარიშში გაანალიზებულია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გავლენა საჯარო 

დაწესებულებებზე, ასევე, უსაფრთხოების სამსახურის მიერ სხვადასხვა უწყებებში საკუთარი 

წარმომადგენლების, ე.წ. ოდეერების „მივლინების“ საკანონმდებლო საფუძვლები და მათი 

დანიშვნის პრაქტიკა.   

საკვლევი საკითხების ანალიზისთვის, კვლევის ჩარჩო ემყარება შემდეგ ინსტრუმენტებსა და 

მეთოდოლოგიას: 

სამაგიდო კვლევა - კვლევა ეფუძნება უსაფრთხოების სექტორის რეფორმაზე, ადამიანის უფ-

ლებებზე და კარგი მმართველობის პრინციპებზე საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერ-

ტების/ორგანიზაციების მიერ მომზადებულ დოკუმენტებს, საქართველოს სახალხო დამცველის 

ანგარიშებს და საქართველოსთვის მიცემული რეკომენდაციების ანალიზს.   

ნორმატიული ჩარჩოს ანალიზი - კვლევის ავტორებმა შეისწავლეს სახელმწიფო უსაფრთხოების 

სამსახურის მიერ შესაბამის უწყებებში საკუთარი წარმომადგენლის დანიშვნასა და საქ-

მიანობასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო (როგორც მოქმედი, ისე ძველი რედაქციები) და 

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები. ასევე, გაანალიზეს სხვადასხვა დროს მოქმედი 

პოლიტიკის დოკუმენტები, რეფორმის დოკუმენტები და ხედვები. 

სამუშაო შეხვედრები და ინტერვიუები - სამუშაო შეხვედრები გაიმართა კვლევისთვის აქტუალ-

ურ საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციებთან და ექსპერტებთან, რომლებიც კვლევის მიზნების-
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თვის მნიშვნელოვან ცოდნას და გამოცდილებას ფლობდნენ. კვლევის ავტორებმა ინდივიდუ-

ალური ჩაღრმავებული ინტერვიუები გამართეს აკადემიური წრეების წარმომადგენლებთან და 

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილ თანამშრომლებთან.   

აღწერითი სტატისტიკის ანალიზი - კვლევა ეფუძნება საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის წესით 

მიღებულ, საკანონმდებლო რეგულაციების შესწავლისა და საჯარო დაწესებულებების ვებ-

გვერდებზე განთავსებული მონაცემების ანალიზის შედეგად მოპოვებულ ინფორმაციას. 

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა საჯარო ინფორმაცია გამოითხოვა სამინისტროებიდან და 

საქვეუწყებო დაწესებულებებიდან; ასევე, მათ შემადგენლობაში არსებული საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირებიდან; სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი შპს-ებიდან, 

რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსა და პროფკავშირებისგან. 

საქართველოს ყველა სამინისტროსგან გამოვითხოვეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: 

 მინისტრისა და მინისტრის მოადგილეების მრჩევლების ვინაობა და ინფორმაცია მათი 

სამუშაო გამოცდილების შესახებ (ე.წ. CV) 

 მინისტრისა და მინისტრის მოადგილეების მრჩევლების დანიშვნის შესახებ შესაბამისი 

სამართლებრივი აქტების ასლები, მათი  ხელფასის ოდენობა და დანამატები 

 აღნიშნულ პოზიციებზე დანიშნულ პირთა სამუშაო მოვალეობების აღწერა და საკვალიფი-

კაციო მოთხოვნები. 

კვლევის მიზნებისთვის, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლები კვლევაში 

მოხსენიებულები არიან „სამსახურის წარმომადგენლებად“ („საქართველოს სახელმწიფო 

უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ“ კანონის შესაბამისად) ან გავრცელებული ტერმინოლოგიის 

შესაბამისად, „ოდეერებად.“ ტერმინოლოგიასთან დაკავშირებული გაურკვევლობის თავიდან 

ასაცილებლად, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2015 წლის 

რეფორმამდე, „ოდეერების“ ფუნქციების შემსრულებელ პირებს „უსაფრთხოების საკითხთა 

ოფიცრები“ ერქვათ.  
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1. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 

წარმომადგენლებთან დაკავშირებული კანონმდებლობის 

მიმოხილვა 
 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს (შემდგომში „შსს“) 2015 წლის რეფორმამდე, საჯარო 

და კერძო დაწესებულებებში „უსაფრთხოების საკითხთა ოფიცრებს“ (ე.წ. ოდეერებს) შინაგან 

საქმეთა მინისტრი ნიშნავდა.7 მას შემდეგ, რაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 

(შემდგომში „უსაფრთხოების სამსახური“ ან „სუს“) შსს-ს გამოეყო და დამოუკიდებელ უწყებად 

ჩამოყალიბდა, უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლების დანიშვნისა და მათზე 

ზედამხედველობა/კონტროლის ფუნქცია სუს-ს გადაეცა. თუმცა, რეალური რეფორმის ნაცვლად, 

სუს-ის მიერ საჯარო და კერძო დაწესებულებებში წარმომადგენლის დანიშვნასთან დაკავშირ-

ებით 2015 წლის შემდეგ გატარებულმა საკანონმდებლო ცვლილებებმა, უსაფრთხოების 

სამსახურის მიერ „ოდეერების“ დანიშვნა მხოლოდ დააკანონა.  

 

1.1. „საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ“ 

საქართველოს კანონი 
 

უსაფრთხოების სამსახურის ძირითადი მიზანი სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფაა, 

რასაც კანონმდებლობით მინიჭებული ფართო მანდატით უზრუნველყოფს. სახელმწიფო 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფა სხვა ფუნქციებთან ერთად, მოიცავს სამსახურის საგამოძიებო 

ქვემდებარეობისთვის მიკუთვნებულ დანაშაულთა თავიდან აცილებას (პრევენციული ღონის-

ძიებების განხორციელებას), გამოვლენას, აღკვეთას და გამოძიებას.  

სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, სუს-ი ასევე უფლებამოსილია, კონკრეტულ 

საჯარო და კერძო დაწესებულებებში გაატაროს კანონმდებლობით გათვალისწინებული 

სპეციალური ღონისძიებები, მათ შორის: სახელმწიფო უსაფრთხოებისთვის მაღალი რისკის 

მქონე სუბიექტებისთვის დაადგინოს უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმი, გააკონტროლოს მისი 

                                                           
7 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დებულება, 2015 წლის 30 ივლისის რედაქცია, მუხლი 5, 

მეორე პუნქტი, ჟ) ქვეპუნქტი.  
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შესრულება, შექმნას ინფორმაციის გაცვლის ეფექტიანი სისტემა და აღნიშნული სუბიექტების8 

მოთხოვნის შემთხვევაში, გააფორმოს მათთან ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულება.9  

„საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი 

ფაქტობრივად არ იძლევა ინფორმაციას სამსახურის წარმომადგენლების და მათი ფუნქცია-

მოვალეობების შესახებ. კანონის ერთადერთი ჩანაწერი, რომელიც საჯარო და კერძო დაწესებ-

ულებებში „ოდეერის“ მუშაობას აკანონებს, მაღალი რისკის მქონე სუბიექტებთან ურთიერ-

თთანამშრომლობის ხელშეკრულების ფარგლებში „ოდეერის“ დანიშვნას ეხება, რომლის 

ერთადერთი ფუნქცია უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესრულების მონიტორინგია.10  

უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმი - სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი სახელმწიფო 

უსაფრთხოებისათვის მაღალი რისკის მქონე სუბიექტებისთვის უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმს 

ერთპიროვნულად ადგენს.11  „საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ“ 

კანონის მიხედვით, უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმი შესასრულებლად სავალდებულო საიდუმ-

ლო დოკუმენტია.12 დოკუმენტის საიდუმლოება და რეჟიმის ერთპიროვნული დადგენა 

სამსახურის უფროსის მიერ, შესაძლოა საფრთხის შემცველი აღმოჩნდეს, ამ პროცესზე 

კონტროლის არარსებობის გამო. კანონმდებლობის თანახმად, სუს-ზე საპარლამენტო 

კონტროლი უკიდურესად შეზღუდულია. სუს-ის უფროსი ვალდებულია, გამოცხადდეს 

პარლამენტის კომიტეტის სხდომაზე, უპასუხოს სხდომაზე დასმულ შეკითხვებს13 და 

წარადგინოს საქმიანობის წლიური ანგარიში.14 თუმცა, ვინაიდან პარლამენტის ყველა წევრს არ 

აქვს საიდუმლო ინფორმაციაზე წვდომა, უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის საიდუმლო 

ხასიათიდან გამომდინარე, მისი დადგენის აუცილებლობაზე, შესრულებისთვის აუცილებელი 

ზომების ადეკვატურობასა და მიზანშეწონილობაზე სათანადო ზედამხედველობის განხორ-

ციელება შეუძლებელია. მეტიც, პრაქტიკაში, საკანონმდებლო ხარვეზებიდან და პოლიტიკური 

ნების არარსებობიდან გამომდინარე, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურზე სათანადო 

კონტროლი არ ხორციელდება.15 შესაბამისად, უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის ერთპიროვნული 

                                                           
8 სახელმწიფო უსაფრთხოებისთვის მაღალი რისკის მქონე სუბიექტების სია განსაზღვრულია 

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის №584 დადგენილებით, რასაც ქვეთავში 1.2. დაწვრილებით 

მიმოვიხილავთ. 
9 „სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 22. 
10 იქვე, მუხლი 22.3.ა).  
11 იქვე. მუხლი 6.2.მ).   
12 მუხლი 22.2.  
13 პარლამენტის რეგლამენტი, მუხლები 40, 152. 
14 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ მუხლი 9, პუნქტი 2. 
15 დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი, 2020, „საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურზე 

საპარლამენტო ზედამხედველობის მექანიზმები და მათი მნიშვნელობა.“ 
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განსაზღვრა და დოკუმენტის საიდუმლო ხასიათი, სუს-ის უფროსს ფართო  უფლებამოსილებას 

ანიჭებს. 

ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულება - მაღალი რისკის მქონე სუბიექტებსა და სახელ-

მწიფო უსაფრთხოების სამსახურს შორის გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკ-

რულებით, უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესრულების მონიტორინგის მიზნით, შესაძლოა, 

განისაზღვროს სამსახურის წარმომადგენლის დანიშვნის საკითხი.16  

სუს-ის მიერ დანიშნული სამსახურის წარმომადგენლები, კანონის მიხედვით, საჯარო და კერძო 

დაწესებულებებში, უსაფრთხოების რეჟიმის დაცვის ზედამხედველობას ახორციელებენ, რისი 

საშუალებითაც, ხელს უწყობენ სახელმწიფოს ინტერესების უზრუნველყოფას. თუმცა, არსებული 

პრაქტიკა მოწმობს, რომ სავარაუდოდ, „ოდეერები“ უკანონოდ მოიპოვებენ და უსაფრთხოების 

სამსახურს იმ ინფორმაციას აწვდიან, რაც ამ უწყებისთვის შეიძლება საინტერესო აღმოჩნდეს, მათ 

შორის, ისეთს (თანამშრომლების პოლიტიკური შეხედულებები, მათი სოციალური კავშირები,  

პირადი და ინტიმური ცხოვრების დეტალების შესახებ მონაცემები და სხვ.), რომლის 

მოპოვება/დამუშავება კანონსაწინააღმდეგო ხასიათს ატარებს და არ შეესაბამება წარმომადგენ-

ლის საქმიანობის რეალურ მიზანს.17   

 

1.2. 2015 წლის 18 ნოემბრის დადგენილება 
 

საქართველოს მთავრობის №584 დადგენილების მიღებამდე, შსს-ს უსაფრთხოების საკითხთა 

ოფიცრების დანიშვნა ნებისმიერ საჯარო/კერძო დაწესებულებაში შეეძლო. კერძოდ, შსს 

დებულება შინაგან საქმეთა მინისტრს ანიჭებდა უფლებამოსილებას, უსაფრთხოების საკითხთა 

ოფიცრები დაენიშნა „განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე სახელმწიფო დაწესებულებებსა 

და ორგანოებში“,18 თუმცა, არცერთი სამართლებრივი აქტი არ აკონკრეტებდა, სახელმწიფო 

უსაფრთხოებისთვის რომელი ორგანიზაციები იყო განსაკუთრებული მნიშვნელობის.  

                                                           
16 „სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 22, პუნქტი 3, 

ქვეპუნქტი ა).  
17 2021 წლის 12 სექტემბერს გასაჯაროებულმა ფაილებმა კიდევ ერთხელ გააჩინა საფუძვლიანი ეჭვი, 

რომ სამსახური ტოტალურად აკონტროლებს საზოგადოების ყველა ფენას, უკანონოდ 

განხორციელებული ფარული მოსმენებით, ხელმისაწვდომია https://publika.ge/savarudod-susidan-

gadjonili-faruli-chanawerebi-rogoria/  
18 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დებულება, 2015 წლის 30 ივლისის რედაქცია, მუხლი 5, 

მეორე პუნქტი, ჟ) ქვეპუნქტი.   

https://publika.ge/savarudod-susidan-gadjonili-faruli-chanawerebi-rogoria/
https://publika.ge/savarudod-susidan-gadjonili-faruli-chanawerebi-rogoria/
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2015 წელს განხორციელებული რეფორმის ფარგლებში, „სახელმწიფო უსაფრთხოების 

სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე მიღებული საქართველოს მთავრობის 

2015 წლის დადგენილებით, 25 უწყება განისაზღვრა, სადაც სუს-ს შეუძლია დანიშნოს 

სამსახურის წარმომადგენლები.19  

ერთი შეხედვით პროცესი უფრო გამჭვირვალე გახდა; თუმცა, პრაქტიკული თვალსაზრისით, 

ცვლილებებმა პრობლემა გააღრმავა. ამის ნათელი მაგალითია 2016 წელს თბილისის და 

ბათუმის20  სახელმწიფო უნივერსიტეტებში განვითარებული მოვლენები. მიუხედავად იმისა, 

რომ საგანმანათლებლო დაწესებულებები დადგენილებით განსაზღვრულ ჩამონათვალში არ 

გვხვდება, არაერთხელ გაჟღერდა ინფორმაცია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ე.წ. 

ოდეერის არსებობის შესახებ,21 რაც მოგვიანებით, უნივერსიტეტის რექტორმაც დაადასტურა. 

საგულისხმოა, რომ ძირითადი არგუმენტი, რომლითაც უსაფრთხოების სამსახურმა უნივერ-

სიტეტში „ოდეერის“ არსებობა უარყო, 2015 წლის დადგენილებით განსაზღვრულ ჩამონათვალში 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების არარსებობა იყო.22 შესაბამისად, პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ 

მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული დაწესებულებების ამომწურავი ჩამონათვალის 

მიღმა, უსაფრთხოების სამსახური აგრძელებს საჯარო დაწესებულებებში თავისი წარმომად-

გენლების ყოლის მანკიერ პრაქტიკას, რაც სამართლებრივი სიცხადის თავლსაზრისით, მნიშ-

ვნელოვან უკანგადადგმულ ნაბიჯად უნდა მივიჩნიოთ.  

ამასთან, ვინაიდან სუს-ის საქმიანობა საიდუმლოების მაღალი ხარისხით ხასიათდება და  მის 

ხელში კონცენტრირებულია ფართო ძალაუფლება (მათ შორის, ე.წ. მოსმენების გასაღები) და არ 

არსებობს მასზე დემოკრატიული ზედამხედველობის ეფექტიანი მექანიზმები, შესაძლოა, 

კერძო/საჯარო დაწესებულებებში სამსახურის წარმომადგენლის დანიშვნის მანდატი ტოტალ-

ური კონტროლის ლეგიტიმაციის საფუძველი გახდეს. განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც 

საზოგადოებას არ აქვს სამართლებრივი ბერკეტები შეამოწმოს, თუ როგორ იყენებს სამსახური 

თავის რესურსებსა და შესაძლებლობებს, მათ შორის, რა სახის ინფორმაციას ამუშავებენ და რა 

მიმართულებით მუშაობენ „ოდეერები“. 

 

                                                           
19 საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 18 ნოემბრის №584 დადგენილება. 
20 არის.გე, მაია შავაძე,  2016, „ოდეერები ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში“, ხელმისაწვდომია 

ოდეერები ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (aris.ge), ბოლოს ნანახია 24.01.2022 
21 ლიბერალი, ხელმისაწვდომია: http://liberali.ge/articles/view/21628/NGOebi-tsushi-odeerebis-sakitkhze-

parlamentshi-sagamodziebo-komisia-unda-sheiqmnas  
22 საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სატელევიზიო პროგრამა „რეალური სივრცის“ ფეისბუქ-

გვერდი, 2016, „სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ოფიციალური პასუხი თსუ-ში ე.წ. ოდეერების 

ინსტიტუტის არსებობის შესახებ“, ხელმისაწვდომია: https://www.facebook.com/notes/261907575184291/  

https://edu.aris.ge/news/odeerebi-batumis-saxelmwifo-universitetshi.html
http://liberali.ge/articles/view/21628/NGOebi-tsushi-odeerebis-sakitkhze-parlamentshi-sagamodziebo-komisia-unda-sheiqmnas
http://liberali.ge/articles/view/21628/NGOebi-tsushi-odeerebis-sakitkhze-parlamentshi-sagamodziebo-komisia-unda-sheiqmnas
https://www.facebook.com/notes/261907575184291/
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1.3. ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის საჯაროობა 
 

„საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქარ-

თველოს კანონის მე-14 მუხლის 1-ლი პუნქტის მიხედვით, თანამდებობის პირი ვალდებულია, 

თანამდებობაზე დანიშვნიდან ორი თვის ვადაში წარადგინოს საჯარო სამსახურის ბიუროში 

თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია. ამავე კანონის მე-2 მუხლის 

მიხედვით, „თანამდებობის პირებში“ ასევე მოიაზრებიან საქართველოს სახელმწიფო უსაფ-

რთხოების სამსახურის უფროსი და მისი მოადგილეები, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამ-

სახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფების, მათში შემავალი მთავარი სამმართველოებისა და 

სამმართველოების უფროსები და მათი მოადგილეები, აგრეთვე მათთან გათანაბრებული პირები. 

საჯარო სამსახურის ბიურო ვალდებულია უზრუნველყოს დეკლარაციების საჯაროობა.23 

კანონის თავდაპირველი რედაქციით, ნებისმიერ პირს ჰქონდა უფლება, მოეთხოვა და მიეღო 

ნებისმიერი თანამდებობის პირის დეკლარაცია, გარდა დეკლარაციაში ასახული პირადი ნომ-

რისა, მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის მისამართისა, ტელეფონის ნომრისა და დეკლარაციის 

საიდუმლო გრაფისა.24 თუმცა, 2017 წლის 1 იანვარს ძალაში შესული ცვლილებებით, სრულად 

გასაიდუმლოვდა იმ თანამდებობის პირთა დეკლარაციები, რომელთა თანამდებობას „სახელ-

მწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, საიდუმლო გრიფი აქვს 

მინიჭებული.25 პრობლემას აღრმავებს ისიც, რომ კანონი არ განსაზღვრავს კონკრეტული თანამ-

დებობების ჩამონათვალს, რაც საჯარო დაწესებულებებს დეკლარაციების გასაიდუმლოებისას, 

კანონის ფართო და დაუსაბუთებელი ინტერპრეტაციის შესაძლებლობას აძლევს.  

 

 

 

 

 

                                                           
23 „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 20, პუნქტი 1. 
24 „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს 

კანონი, მუხლი 19, 2017 წლის 1-ელ იანვრამდე არსებული რედაქცია, ხელმისაწვდომია: 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/33550?publication=52 
25 „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს 

კანონი, მუხლი 19, პუნქტი 1. 
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2. საჯარო დაწესებულებებიდან მიღებული ინფორმაციის 

ანალიზი 
 

2.1. უსაფრთხოების სამსახურიდან მიღებული ინფორმაციის ანალიზი და 

პრობლემური საკითხები 
 

„საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 

თანახმად, უსაფრთხოების სამსახური უფლებამოსილია წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში, 

ე.წ. „მაღალი რისკის მქონე სუბიექტთან“ გააფორმოს ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკ-

რულება.26 როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ხელშეკრულებით შესაძლებელია უსაფრთხოების დაცვის 

რეჟიმის შესრულების მონიტორინგის მიზნით, სამსახურის წარმომადგენლის დანიშვნის საკით-

ხი განისაზღვროს.27  

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2015 წლის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ მთავრობის 

დად-გენილებით შესაბამისი სტატუსი განისაზღვრა 25 სუბიექტის მიმართ და თითოეულს, 

სპეციფიკის გათვალისწინებით, დაუდგინდა შესაბამისი რეჟიმი. ამავდროულად, ანგარიშის 

თანახმად, უსაფრთხოების სამსახურის ურთიერთობები მაღალი რისკის სუბიექტებთან ხორ-

ციელდება შესაბამისი ხელშეკრულებების საფუძველზე, ამით კი საბოლოოდ ითქვა უარი ე.წ. 

ოდეერების ინსტიტუტზე.28 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2016 წლის ანგარიშში 

აღნიშნულია, რომ ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულება  ითვალისწინებს უსაფრთხო-

ების სამსახურის წარმომადგენლის მივლენას შესაბამის დაწესებულებაში სათანადო დახმარებ-

ისა და კონსულტაციის გაწევისათვის სახელმწიფო უსაფრთხოების დაცვის საკითხებთან დაკავ-

შირებით.29 

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან მთავრობის დადგენილებით გათვალისწინებული 

სუბიექტების მიერ ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულების გაფორმება ნებაყოფლობითია. 

იმის დასადგენად, თუ რამდენად იყენებენ სუბიექტები ამ უფლებამოსილებას, დემოკრატიის 

                                                           
26 „საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 22, 

პირველი პუნქტის, „დ“ ქვეპუნქტი.  
27 იქვე, მუხლი 22, მე-3 პუნქტი, „ა“ ქვეპუნქტი. 
28 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2015 წლის II ნახევრის ანგარიში, გვ. 10. ხელმისაწვდომია: 

https://bit.ly/3Gpf5TV (ბოლოს ნანახია 3.02.2022). 
29 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2016 წლის, I ნახევრის ანგარიში, გვ. 11. ხელმისაწვდომია: 

https://bit.ly/3GoGPbr (ბოლოს ნანახია 3.02.2022). 

https://bit.ly/3Gpf5TV
https://bit.ly/3GoGPbr
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კვლევის ინსტიტუტმა წერილობით მიმართა მთავრობის დადგენილებით გათვალისწინებულ 

სახელმწიფოს უსაფრთხოებისათვის მაღალი რისკის მქონე 25-ვე სუბიექტს და მოითხოვა:  

 სუბიექტის მხრიდან ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულების დადების შესახებ სახელ- 

 მწიფო უსაფრთხოების სამსახურისთვის გაგზავნილი მიმართვის ასლი, ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში 

 სუბიექტსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს შორის გაფორმებული ურთიერ-

თთანამშრომლობის ხელშეკრულების დადების თარიღი და მისი მოქმედების ვადა 

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა ასევე წერილობით მიმართა სახელმწიფო უსაფრთხოების 

სამსახურს და მოითხოვა იმ სუბიექტების სია, რომლებთანაც გაფორმებულია ურთიერთთანამ-

შრომლობის ხელშეკრულება, ასევე, თითოეულ სუბიექტთან გაფორმებული ურთიერთთანამ-

შრომლობის ხელშეკრულების დადების თარიღი და მისი მოქმედების ვადა.  

სუბიექტთა უმრავლესობამ პასუხი ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილი ვადის 

დაგვიანებით მოგვაწოდა. მოთხოვნილ საჯარო ინფორმაციაზე პასუხი არ მოგვაწოდა ეკონო-

მიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, სახელმწიფო 

სერვისების განვითარების სააგენტომ, სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა და ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტმა. საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარი განაცხადეს შპს საქარ-

თველოს აეროპორტების გაერთიანებამ და სს საქართველოს რკინიგზამ, შემდეგ არგუმენტზე 

დაყრდნობით: ისინი არ წარმოადგენენ ადმინისტრაციულ ორგანოს და ვალდებულნი არიან 

საჯარო ინფორმაცია გასცენ მხოლოდ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსების 

თაობაზე. შპს აეროპორტების გაერთიანებამ ასევე მიუთითა, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 

მიღებული თანხების ფარგლებში ქუთაისის, ბათუმისა და მესტიის საერთაშორისო აეროპორ-

ტებთან, ან სხვა სახელმწიფო უსაფრთხოებისათვის მაღალი რისკის მქონე სუბიექტების თაობაზე 

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან ხელშეკრულება არ დადებულა. 30  

მიღებული ინფორმაციის ანალიზის შედეგად გაირკვა შემდეგი: 

 ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულებების უმრავლესობა (9 ხელშეკრულება) გაფორ-

მებულია 2016 წელს  

 ხელშეკრულება იდება 1 წლის ვადით  და გრძელდება  ავტომატურად, თუ რომელიმე ხელ-

შემკვრელი მხარე ერთი თვით ადრე არ შეატყობინებს მეორე მხარეს ხელშეკრულების შეწ-

ყვეტის თაობაზე 

 რომელიმე მხარის ინიციატივით ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულების შეწყვეტის 

ფაქტები კვლევის პერიოდში არ გამოვლენილა   

                                                           
30 შპს აეროპორტების გაერთიანების 2021 წლის 10 მაისის №252 წერილი. 
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 მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან 

ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულება არ გაუფორმებია მხოლოდ პრობაციის ეროვ-

ნულ სააგენტოს  

 იმ შემთხვევაში, თუ სარწმუნოდ ჩავთვლით სს საქართველოს რკინიგზისა და შპს აეროპორ-

ტების გაერთიანებიდან მიღებულ ინფორმაციას, ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულ-

ება სს საქართველოს რკინიგზას და შპს აეროპორტების გაერთიანებასთან არ არის 

გაფორმებული, ან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ მივლინებული წარმომად-

გენლის მომსახურება არ ანაზღაურდება სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან  

 რიგ შემთხვევებში დაფიქსირდა ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულების არაუფლება-

მოსილ სუბიექტებთან გაფორმების ფაქტები. 

 

2.1.1. კრიტიკულ სუბიექტთა ნუსხა, როგორც ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებებთან 

დაკავშირებული ინფორმაცია 
 

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა 2021 წლის 1-ლი ივნისის წერილით უარი გვითხრა იმ 

სუბიექტების სიის მოწოდებაზე, რომლებთანაც გაფორმებულია ურთიერთთანამშრომლობის 

ხელშეკრულება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის და 

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 18 ნოემბრის №584 დადგენილების შესაბამისად. 

შესაბამისად, ასევე უარი გვითხრა დადგენილებაში მითითებულ სახელმწიფო უსაფრთხო-

ებისთვის მაღალი რისკის მქონე თითოეულ სუბიექტთან გაფორმებული ურთიერთთანამ-

შრომლობის ხელშეკრულების დადების თარიღის და მისი მოქმედების ვადის შესახებ ინფორ-

მაციის მოწოდებაზე.  

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განმარტებით, ხელშეკრულების დადების თარიღი, 

მისი პირობები და სხვა დეტალები „წარმოადგენს სამართალურთიერთობის ორ დამოუკიდებელ 

სუბიექტს შორის გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულების შემადგენელ 

ნაწილს, შესაბამისად, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მოკლებულია მესამე მხარისა-

თვის მათი გაცნობის შესაძლებლობას.“31 

მითითებული არგუმენტი დაუსაბუთებელია. ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულება იდ-

ება საქართველოს მთავრობის №584 დადგენილებით განსაზღვრულ სახელმწიფო უსაფრთხო-

ებისათვის მაღალი რისკის მქონე სუბიექტებსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს 

შორის, სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. ამავე მიზნით და ამ ხელშეკ-

რულების საფუძველზე, შესაძლოა, უსაფრთხოების სამსახურმა დანიშნოს სამსახურის წარ-

                                                           
31 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2021 წლის 11 მაისის SSG 0 21 00069032 წერილი. 
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მომადგენელი კონკრეტულ დაწესებულებაში. აღნიშნული ხელშეკრულება არ წარმოადგენს 

ისეთ გარიგებას, რომელიც ემსახურება კერძო ინტერესს (მიუხედავად იმისა, ვინ წარმოადგენს 

ხელშეკრულების მეორე მხარეს - საჯარო სამართლის თუ კერძო სამართლის იურიდიულ პირს). 

პირიქით, სამსახური, წარმომადგენლის მეშვეობით, უზრუნველყოფს საჯარო ინტერესის - სა-

ხელმწიფო უსაფრთხოების ინტერესების დაცვას.  

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-2 მუხლის პირველი ნაწილის „მ“ 

ქვეპუნქტის შესაბამისად, საჯარო ინფორმაციაა საჯარო დაწესებულებაში დაცული, აგრეთვე 

საჯარო დაწესებულების ან მოსამსახურის მიერ სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით 

მიღებული, დამუშავებული, შექმნილი ან გაგზავნილი ინფორმაცია; ასევე საჯარო დაწესებულ-

ების მიერ პროაქტიულად გამოქვეყნებული ინფორმაცია. საქართველოს კონსტიტუციის თანახ-

მად, ყველას აქვს უფლება, კანონით დადგენილი წესით გაეცნოს საჯარო დაწესებულებაში 

არსებულ ინფორმაციას ან ოფიციალურ დოკუმენტს, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც იგი 

შეიცავს კომერციულ ან პროფესიულ საიდუმლოებას, ან დემოკრატიულ საზოგადოებაში აუ-

ცილებელი სახელმწიფო ან საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ან სამართალწარმოების ინტერეს-

ების დასაცავად კანონით ან კანონით დადგენილი წესით აღიარებულია სახელმწიფო საიდუმ-

ლოებად. 

 

მოთხოვნილი მონაცემები საჯარო ინფორმაციას წარმოადგენს და არ ექცევა სახელმწიფო, 

პროფესიული ან/და კომერციული საიდუმლოების კატეგორიაში. მითითებული გარემოებების 

გარშემო თბილისის საქალაქო სასამართლოში გრძელდშესვლა ება დემოკრატიის კვლევის 

ინსტიტუტის სარჩელის განხილვა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წინააღმდეგ. 

აღსანიშნავია, რომ შესაგებელში სუს-მა შეცვალა პოზიცია და მიუთითა, რომ სუბიექტებთან 

მოცემული ფორმით სახელშეკრულებო ურთიერთობებში დაკავშირებულია სუს-ის 

ოპერატიულ-ტექნიკურ საქმიანობასთან,  წარმოადგენს ამ ღონისძიებათა სამართლებრივ 

საფუძველს, შესაბამისად, მასზე არ ვრცელდება საქართველოს კონსტიტუციითა და ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსით გათვალისწინებული გარანტიები საჯარო ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით. 

  

მოცემული პოზიცია დაუსაბუთებელია, წარმოადგენს ნორმის შაბლონურ განმარტებას და არ 

შეესაბამება საქართველოს კანონმდებლობას და საერთაშორისო სტანდარტებს. კანონმდებლობის 

თანახმად, ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობას  გააჩნია თავისი ამოცანები, სამართლებრივი 

საფუძველი და  დადგენილი ღონისძიებების ჩამონათვალი, რომელიც შეიძლება შეიცვალოს ან 

შეივსოს მხოლოდ ამ კანონით. აღნიშნული საფუძვლები არ უკავშირდება სახელმწიფო 

უსაფრთხოებისათვის მაღალი რისკის მქონე სუბიექტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. 

შესაგებელში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ვერ დაასაბუთა, რომ იმ სუბიექტების 

ნუსხა, რომლებთანაც ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულება არის გაფორმებული, ისევე, 
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როგორც თავად ხელშეკრულება, ფორმალურად ან/და მატერიალურად კავშირშია სამსახურის 

მიერ ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებების განხორციელებასთან.   

 

2.1.2. ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულების არაუფლებამოსილ სუბიექტებთან 

გაფორმების შემთხვევები 
 

კვლევის შედეგად გამოვლინდა უსაფრთხოების სამსახურის მიერ არაუფლებამოსილ სუბიექ-

ტთან ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულების გაფორმების შესაძლო ფაქტები.  

უსაფრთხოების სამსახური უფლებამოსილია სახელმწიფო უსაფრთხოებისათვის მაღალი რისკის 

მქონე სუბიექტთან მისი (სუბიექტის) წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში გააფორმოს ურთი-

ერთთანამშრომლობის ხელშეკრულება.32 ამავდროულად, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახ-

ურის 2015 წლის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ ოდეერების ინსტიტუტზე უარის თქმა განაპირობა 

მთავრობის სახელმწიფო უსაფრთხოებისთვის მაღალი რისკის მქონე სუბიექტების ნუსხის 

დამტკიცებამ, რის შემდეგაც თითოეულ მათგანს დაუდგინდა სპეციფიკური რეჟიმი და მათთან 

ურთიერთობა ხორციელდება მხოლოდ ხელშეკრულების საფუძველზე.33 შესაბამისად, ურთი-

ერთთანამშრომლობის ხელშეკრულება შესაძლებელია დაიდოს თუ ა) სუბიექტი საქართველოს 

მთავრობის დადგენილებით შეყვანილია სახელმწიფოს უსაფრთხოებისათვის მაღალი რისკის 

მქონე სუბიექტების ნუსხაში და ბ) სახეზეა შესაბამისი სუბიექტის მიერ ნათლად გამოხატული 

თავისუფალი ნება ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულების გაფორმების თაობაზე. 

კვლევის პროცესში გამოვლინდა, რომ მთავრობის დადგენილებით გათვალისწინებულ რიგ 

სუბიექტებს (ქუთაისის აეროპორტს, მესტიის აეროპორტს) არ გააჩნიათ იურიდიული პირის 

სტატუსი, და არ შეუძლიათ იყვნენ სამართლებრივი ურთიერთობის სუბიექტები. შესაბამისად, 

მოცემულ შემთხვევებში ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულება შესაძლოა დადებული 

იყოს  არა სახელმწიფოს უსაფრთხოებისათვის მაღალი რისკის მქონე სუბიექტთან (რომელიც არ 

არის იურიდიული პირი), არამედ საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებასთან, რომლის 

საქმიანობის ძირითად მიმართულებასაც საქართველოს აეროპორტების საქმიანობაზე ტექნიკ-

ური ზედამხედველობა წარმოადგენს. აღნიშნული წარმოშობს კითხვას, რამდენად შეუძლია 

სუბიექტის მესაკუთრე ორგანიზაციას ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულების გაფორმება 

უსაფრთხოების სამსახურთან, იმის გათვალისწინებით, რომ შესაბამისი სუბიექტის მესაკუთრე 

                                                           
32 „საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 22, 

მე-3 პუნქტი, „დ“ ქვეპუნქტი. 
33 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2015 წლის II ნახევრის ანგარიში, გვ. 10, ხელმისაწვდომია: 

https://bit.ly/3Gpf5TV (ბოლოს ნანახია 3.02.2022). 

 

https://bit.ly/3Gpf5TV
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სახელმწიფო უსაფრთხოებისათვის მაღალი რისკის მქონე სუბიექტების ნუსხაში მითითებული 

არ არის. ამავდროულად, თუ ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულება შეიძლება გაფორმდეს 

ნებისმიერ იურიდიულ პირთან, რომელსაც კავშირი აქვს დადგენილებაში ჩამოთვლილ სუ-

ბიექტებთან, ეს ნიშნავს იმას, რომ მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სია ამომწურავი 

არაა; აღნიშნული დაშვება წინააღმდეგობაში მოდის კანონმდებლის მიზანთან, მთავრობას შე-

საბამისი დადგენილებით მკაცრად შემოეფარგლა იმ სუბიექტთა ნუსხა, რომლებიც 

წარმოადგენენ რისკს სახელმწიფო უსაფრთხოებისთვის. ამომწურავი ჩამონათვალით უნდა 

შეზღუდულიყო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესაძლებლობა, ნებისმიერ სუბიექ-

ტთან გაეფორმებინა ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულება, დაედგინა შესასრულებლად 

სავალდებულო უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმი და აღნიშნული რეჟიმის შესრულებისათვის 

დაენიშნა სამსახურის წარმომადგენლები. შესაბამისად, ცალსახად ხარვეზიან პრაქტიკას 

წარმოადგენს კრიტიკული ინტერესის სუბიექტთან დაკავშირებით, სხვა იურიდიულ პირთან 

ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულების გაფორმება. განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ 

კონკრეტულ სუბიექტს რამდენიმე მესაკუთრე ყავს, ან მისი წარმომადგენლობითი უფლებამო-

სილება სხვადასხვა სუბიექტებზე არის გადანაწილებული.  

 

2.1.3. ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულების შინაარსი და სამსახურის 

წარმომადგენლებზე ზედამხედველობის მექანიზმები 
 

სახელმწიფოს უსაფრთხოებისათვის მაღალი რისკის მქონე უსაფრთხოების სუბიექტებისაგან 

გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციის ანალიზის შედეგად დგინდება, რომ უსაფრთხოების 

რეჟიმის მონიტორინგის გარდა, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური უფლებამოსილია 

აკონტროლოს სუბიექტის მიერ საიდუმლო საქმისწარმოება და მუდმივი ზედამხედველობა გაუ-

წიოს სახელმწიფო საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაციის მოპყრობის წესების დაცვას. 

სახელმწიფო საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაციის დასაცავად, სამსახურს გააჩნია რიგი 

უფლებამოსილებები, მათ შორის, სახელმწიფო საიდუმლოებაზე განახორციელოს მხოლოდ იმ 

პირთა დაშვების უზრუნველყოფა, რომელთაც ეს სამსახურებრივი მოვალეობის შესასრულებ-

ლად ესაჭიროებათ. სამსახური ასევე უფლებამოსილია კანონმდებლობით გათვალისწინებული 

ტექნიკური საშუალებები გამოიყენოს საიდუმლო ცნობების გახმაურების თავიდან აცილების 

მიზნით.34 ამავდროულად აღსანიშნავია, რომ ხელშეკრულების თანახმად, სუბიექტს ევალება 

უსაფრთხოების რეჟიმის დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით სახელმწიფო უსაფრთხოების 

სამსახურის წარმომადგენლების კომუნიკაციის, ტრანსპორტის, საწვავისა და სხვა საჭირო 

                                                           
34 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს 2021 წლის 19 აპრილის 01/5530 წერილი. 
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ხარჯების ანაზღაურება.35 შესაბამისად, ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულებით გათ-

ვალისწინებული ხარჯების ანაზღაურების ტვირთი მთლიანად ეკისრება უსაფრთხოებისათვის 

მაღალი რისკის მქონე სუბიექტს. ეს კერძო სამართლის იურიდიული პირების შემთხვევაში, შე-

უძლებელს ხდის აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვასა და 

ანალიზს, რადგან ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 27-ე მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით დად-

გენილი წესის თანახმად, კერძო სამართლის იურიდიული პირი ვალდებულია გასცეს საჯარო 

ინფორმაცია, მხოლოდ სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებიდან მიღებული დაფინანსების ფარ-

გლებში.   

განსაკუთრებით შემაშფოთებელია, რომ შესაბამისი ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულებ-

ით, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური უფლებამოსილია განახორციელოს მაღალი რისკის 

სუბიექტთა თანამშრომლების არასაიდუმლო სახის სამსახურებრივი მიმოწერის მონიტორინგი.36  

საიდუმლოების შემცველი ცნობების გამჟღავნების პრევენცია არ წარმოადგენს ოპერატიულ-

სამძებრო ან ფარული საგამოძიებო ღონისძიებების ჩატარების საფუძველს. შესაბამისად, სახელ-

მწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ არასაიდუმლო სახის სამსახურებრივი მიმოწერის და-

მუშავების კანონიერება არ მოწმდება პროკურატურისა თუ სასამართლოს მიერ. აღნიშნულ საქ-

მიანობაზე ზედამხედველობას ზოგადი წესით ახორციელებს სახელმწიფო ინსპექტორის 

სამსახური, თუმცა 2020 ანგარიშში,37 უსაფრთხოების სამსახური არ გვხვდება იმ დაწესებულებ-

ათა ჩამონათვალში,  რომელიც სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა შეამოწმა. მითითებულ 

გარემოებასთან ერთად, 2021 წლის დეკემბერში სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გა-

უქმების პირობებში არ არსებობს სუს-ის მიერ სახელმწიფო უსაფრთხოებისათვის მაღალი რის-

კის მქონე სუბიექტებში არასაიდუმლო სახის სამსახურებრივი მიმოწერის მონიტორინგზე სათა-

ნადო ზედამხედველობის მექანიზმები, რაც მნიშვნელოვან რისკებს ქმნის აღნიშნული სუბიექ-

ტების თანამშრომლების პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობასთან დაკავშირებით.  

აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოებისათვის მაღალი რისკის მქონე სუბიექტს, გარდა 

გამონაკლისებისა, არ შეუძლია განახორციელოს თანამშრომლების არასაიდუმლო სახის სამ-

სახურებრივი მიმოწერის მონიტორინგი, შესაბამისად, შეუძლებელია ეს უფლება სახელმწიფო 

უსაფრთხოების სამსახურს გადაეცეს. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრე-

ცედენტული სამართლის მიხედვით, სამსახურებრივი სატელეფონო ზარები და საქმიანი 

კორესპონდენცია დაცულია  ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა ევროპული 

კონვენციის მე-8 მუხლით. ანალოგიურად დაცულია სამსახურის ელექტრონული ფოსტის მეშ-

ვეობით გაგზავნილი წერილები, ისევე, როგორც ინტერნეტის გამოყენების შედეგად მიღებული 

                                                           
35 იქვე. 
36 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს 2021 წლის 19 აპრილის 01/5530 წერილი. 
37 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობის 2020 წლის ანგარიში, ხელმისაწვდომია 

https://personaldata.ge/ka/press/post/7267  
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ინფორმაცია. რიგ შემთხვევებში სასამართლომ დაადგინა დარღვევა, როდესაც მომჩივანს არ 

ჰქონდა მიღებული წინასწარი გაფრთხილება, მისი ზარების მონიტორინგის თაობაზე და, შესაბ-

ამისად, თავისი სამუშაო ტელეფონიდან განხორციელებული ზარების კონფიდენციალურობის 

გონივრული მოლოდინი ჰქონდა.38  

სუს-ის მანდატი არ იძლევა შესაძლებლობას, უსაფრთხოების სამსახურმა კანონიერად განახორ-

ციელოს არასაიდუმლო სახის სამსახურებრივი მიმოწერის მონიტორინგი, მათ შორის, სახელ-

მწიფოს უსაფრთხოებისათვის მაღალი რისკის მქონე სუბიექტებში. ურთიერთთანამშრომლობის 

ხელშეკრულებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისათვის ამგვარი უფლების გადაცემა 

პირდაპირ ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამ-

სახურს აძლევს შესაძლებლობას, გასცდეს თავის მანდატს და არ შეესაბამება დადგენილ „კარგ 

პრაქტიკად“ მიჩნეულ საერთაშორისო სტანდარტებს.     

 

2.2. სხვა საჯარო დაწესებულებებიდან მიღებული ინფორმაციის ანალიზი 
 

დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციამ აჩვენა, რომ ე.წ. ოდეერები სახელმწიფო უსაფ-

რთხოებისთვის მაღალი რისკის მქონე დაწესებულებებში, სავარაუდოდ, „თანაშემწეების“ ან 

„მრჩევლების“39 პოზიციაზე ინიშნებიან, თუმცა ჩვენთვის მოწოდებული ინფორმაციის სიმწირის 

გამო, ამის ხაზგასმით მტკიცება, რთულია.  

აღნიშნული საკითხის შესასწავლად, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა განცხადებით მიმარ-

თა სამინისტროებს, სამინისტროების დაქვემდებარებაში მყოფ სსიპ-ებსა და საქვეუწყებო 

დაწესებულებებს, დამოუკიდებელ სსიპ-ებს, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 

აპარატსა და შესაბამის სამინისტროებს40 და შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია გამოითხოვა: 

მინისტრის მრჩევლების და მინისტრის მოადგილეების თანაშემწეების, სსიპ-ების ხელმძღვანელ-

ების მრჩევლების/თანაშემწეების, საქვეუწყებო დაწესებულებების ხელმძღვანელთა მრჩევლების/ 

თანაშემწეების ვინაობა, სამუშაო გამოცდილების შესახებ ინფორმაცია, უფლება-მოვალეობები, 

კონკრეტულ პოზიციაზე დადგენილი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და ასევე - ინფორმაცია 

მათი თანამდებობრივი სარგოს, დარიცხული პრემიების და სახელფასო დანამატების შესახებ. 

                                                           
38 კოპლანდი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ, [Copland v. The United Kingdom] საჩივარი # 62617/00) § 42. 
39 IDFI, (2015), მრჩევლის ინსტიტუტი საჯარო დაწესებულებებში, ხელმისაწვოდმია: 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://idfi.ge/public/upload/courts/report-advisors-at-public-
institutions.pdf  
40 მიღებული ინფორმაციის დეტალური ანალიზი იხილეთ დოკუმენტში, გვ.16. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2262617/00%22]}
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://idfi.ge/public/upload/courts/report-advisors-at-public-institutions.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://idfi.ge/public/upload/courts/report-advisors-at-public-institutions.pdf
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აღსანიშნავია, რომ ორგანიზაციას ამ დრომდე არ მიუღია ინფორმაცია მთელი რიგი 

დაწესებულებებიდან.41 

2.2.1. პერსონალური ინფორმაცია და ნორმის განმარტების არაერთგვაროვანი პრაქტიკა 
 

„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიხედვით, პერსონალური 

მონაცემი არის ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება იდენტიფიცირებულ ან იდენტიფიცირებად 

ფიზიკურ პირს. „პირი იდენტიფიცირებადია, როდესაც შესაძლებელია მისი იდენტიფიცირება 

პირდაპირ ან არაპირდაპირ, კერძოდ, საიდენტიფიკაციო ნომრით ან პირის მახასიათებელი 

ფიზიკური, ფიზიოლოგიური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური, კულტურული ან სოციალური 

ნიშნებით.“42 პერსონალური მონაცემების დამუშავების ერთ-ერთი კანონიერი საფუძველი პირის 

თანხმობაა.43  

სამინისტროებიდან, საქვეუწყებო დაწესებულებებიდან და სსიპ-ებიდან მიღებული პასუხები 

არაერთგვაროვანია. ადმინისტრაციული ორგანოები, ერთი და იმავე ნორმას განსხვავებულად 

განმარტავენ. მაგალითად, შინაგან საქმეთა და ფინანსთა სამინისტროებმა არ მოგვაწოდეს 

გამოთხოვილი ინფორმაცია (პერსონალური ინფორმაციის დაცვის მოტივით) და მხოლოდ 

ზოგად წესზე მითითებით შემოიფარგლნენ;44 თუმცა სხვა დაწესებულებებმა განსხვავებული 

პასუხი წარმოადგინეს. მაგალითად, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრომ, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტრომ და იუსტიციის სამინისტრომ გამოთხოვილი ინფორმაცია 

სრულად, პირთა ვინაობის დაფარვის გარეშე მოგვაწოდეს.45  

საჯარო სამსახურის საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მეტი გამჭვირ-

ვალობისა და ანგარიშვალდებულებისათვის, მნიშვნელოვანია საზოგადოებას ხელი მიუწვდებ-

ოდეს ინფორმაციაზე მრჩევლის/თანაშემწის სამუშაო გამოცდილების შესახებ. თუმცა, სხვა 

                                                           
41 ინფორმაცია არ მიგვიღია: საგარეო საქმეთა სამინისტროსგან; ასევე, აჭარის ა/რ-ის მთავრობის აპარატისგან, 

ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციისგან, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრისგან, 

კიბერუსაფრთხოების ბიუროსგან, ეროვნული სატყეო სააგენტოსგან, შოთა რუსთაველის საქართველოს 

ეროვნული სამეცნიერო ფონდისგან, სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების 

სააგენტოსგან, სოციალური მომსახურების სააგენტოსგან, ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოსგან. 
42 „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 2, ქვეპუნქტი ა). 
43 იქვე. მუხლი 5, ქვეპუნქტი ა).  
44 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს MIA 8 21 01158258, 10/05/2021 წერილი; საქართველოს 

ფინანსთა სამინისტროს N 08-02/73116, 09/06/2021 წერილი. 
45 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წერილი N 01/1404; 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს წერილი N01/7059, 18.05.2021; საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს წერილი 

N6061. 
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ინფორმაციასთან ერთად, ეს უკანასკნელიც, არაერთი უწყების მიერ განმარტებულია, როგორც 

პერსონალური ინფორმაცია. 

კიდევ ერთი პრობლემა, რაც გამოთხოვილი ინფორმაციის ანალიზისას გამოიკვეთა, ისაა, რომ 

ძირითადად უცნობია კონკრეტულად რა ფუნქცია-მოვალეობა აკისრიათ მრჩევლებს და თანაშემ-

წეებს სამინისტროებში, სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულებებსა და კონკრეტულ სსიპ-ებში. 

მიუხედავად მოთხოვნისა, იმ ხელშეკრულებების ასლი, რომლებიც  თანაშემწესთან/მრჩეველთან 

იდება, მხოლოდ რამდენიმე დაწესებულებამ მოგვაწოდა. აღსანიშნავია, რომ იმ ხელშეკრულ-

ებებში, რაც მივიღეთ საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის გზით, დასაქმებულის უფლება-

მოვალეობები, ძირითადად, ზოგადი ხასიათისაა და რთულია, ნათელი წარმოდგენის შექმნა 

მრჩევლების და თანაშემწეების კონკრეტულ საქმიანობასთან დაკავშირებით.46 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მოტივით მრჩევლის/თანაშემწის თანამდებობრივი სარგოსა და 

პრემია/დანამატების შესახებ ინფორმაცია არ მოგვაწოდა 14 დაწესებულებამ. 

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი მიიჩნევს, რომ ადმინისტრაციული ხელშეკრულება, სადაც 

აღწერილია დასაქმებული პირის უფლება-მოვალეობები (პირის მონაცემის დაფარვით) და 

კონკრეტული პოზიციისთვის განკუთვნილი ანაზღაურება არ შეიძლება წარმოადგენდეს პერ-

სონალურ მონაცემებს, ვინაიდან არ იძლევა კონკრეტული პირის იდენტიფიცირების შესაძლებ-

ლობას. აღნიშნული ინფორმაციის, განსაკუთრებით კი, მინისტრის მრჩევლისა და მინისტრის 

მოადგილეთა თანაშემწეებზე დაკისრებული უფლება-მოვალეობების და ანაზღაურების შესახებ 

ინფორმაციის დაფარვა აჩენს ეჭვებს მათ სამუშაო მიმართულებასთან დაკავშირებით. 

 

საქართველოს გარემოს დაცვისა 

და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 

სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს 

წერილი 

 

                                                           
46 ინფორმაცია კონკრეტული პოზიციის ფუნქცია-მოვალეობებთან დაკავშირებით მოგვაწოდეს შემდეგმა 

დაწესებულებებმა: გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დეპარტამენტები, 

იუსტიციის სამინისტრო, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, აჭარის ა/რ-ის ჯანმრთელობის და სოციალური 

დაცვის, სოფლის მეურნეობის, ფინანსთა და ეკონომიკის, სამინისტრო, სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტო, სურსათის ეროვნული სააგენტო, მანდატურის სამსახური, საგანგებო სიტუაციების 

კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი, მუნიციპალური განვითარების ფონდი, 

კომუნიკაციების კომისია, საფინანსო ანალიტიკური სამსახური. 
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2.2.2 დადგენილი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 
 

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით საჯარო სამსახურში მიიღებიან სახელმწიფო-პოლიტიკ-

ური თანამდებობის პირის მრჩეველი და თანაშემწე. ეს პირები, როგორც წესი, თანამდებობაზე 

უკონკურსოდ ინიშნებიან.47 შესაბამისად, კანონმდებლობა არ ავალდებულებს საჯარო სამსახ-

ურს/დაწესებულებას დაადგინოს კონკრეტული საკვალიფიკაციო მოთხოვნები. 

მიღებული პასუხებიდან ირკვევა, რომ საჯარო დაწესებულებების უდიდესი უმრავლესობა აღ-

ნიშნული საკანონმდებლო ჩანაწერით სარგებლობს და არ ადგენს მინისტრის (ხელმძღვანელის) 

მრჩევლის ან თანაშემწის  საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს.  მაგალითად, არც ერთ სამინისტროში 

დადგენილი არ არის მინისტრის მრჩევლისა და მინისტრის მოადგილეთა თანაშემწეების 

პოზიციაზე დასანიშნად საჭირო საკვალიფიკაციო მოთხოვნები (მიუხედავად იმისა, რომ კანონი 

იძლევა ამის საშუალებას). ზოგიერთ (ძირითადად, სამინისტროს დეპარტამენტებსა და სამინის-

ტროს სსიპ-ებში, სულ 9) დაწესებულებაში48 დადგენილი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები კი, 

უმეტეს შემთხვევაში, ზოგადი ხასიათისაა და მხოლოდ ფორმალურ ხასიათს ატარებს.49  

 

კომუნიკაციების  

ეროვნული კომისიის წერილი  

 

 
აპრილი 16, 2018 18:08 

დასრულებული: ვაკანსია კომისიის თავმჯდომარის  

თანაშემწის პოზიციაზე 
 
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს გამარტივებულ კონკურსს კომისიის თავმჯდომარის 

თანაშემწის პოზიციაზე. 

თანამდებობრივი სარგო:   

                                                           
47 „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 78.  
48 დაწესებულებები, სადაც დადგენილია საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: გარემოს დაცვის და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს დეპარტამენტები, სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, სურსათის 

ეროვნული სააგენტო, მანდატურის სამსახური, საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო, ჰიდროგრაფიული 

სამსახური, მუნიციპალური განვითარების ფონდი, კომუნიკაციების კომისია, საფინანსო ანალიტიკური 

სამსახური. 
49 გამონაკლისს წარმოადგენს, მაგალითად, სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო, სადაც დადგენილია 

ამომწურავი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები. წერილის N 09/5776. 
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ანგარიშვალდებულება:  კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე; 

სამუშაოს ტიპი: სრული განაკვეთი; 

გამოსაცდელი ვადა: 6 თვე 

მოთხოვნები: 

მინიმალური განათლება: ბაკალავრის ხარისხი 

სამუშაო გამოცდილება: ოფის-მენეჯერის ან და თანაშემწის პოზიციაზე მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება. 

უცხოური ენების ცოდნა: ინგლისური ენა B1 დონეზე 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა: MS Office (Word,  Excel -კარგი) 

 

ძირითადი ფუნქციები (მოვალეობები) 

კომისიის თავმჯდომარის ადმინისტრაციული და ორგანიზაციული მხარდაჭერა; 

კომისიის თავმჯდომარის შეხვედრების დაგეგმვა/ორგანიზება;  საჭიროების შემთხვევაში - დასწრება; შესაბამისი 

ჩანაწერების უზრუნველყოფა; 

კომისიის თავმჯდომარის მიერ სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულის მენეჯერებზე ან/და თანამშრომლებზე 

გაცემული დავალებების შესრულების ყოველდღიური და ყოველკვირეული მონიტორინგი და შესაბამისი 

ანგარიშგება თავმჯდომარესთან; 

შემოსული და გასული კორესპონდენციის წარდგენა კომისიის თავმჯდომარისთვის და მიმდინარეობის კონტროლი; 

ადმინისტრაციული საქმიანობის მართვა, წერილების და დოკუმენტების დახარისხება, შენახვა და შესაბამის 

პროგრამაში აღრიცხვა; 

ზარების მართვა, შესაბამის პირებთან გადამისამართება, საჭიროების შემთხვევაში- ჩანაწერების გაკეთება; 

კომისიის თავმჯდომარის შეხვედრების ორგანიზება; 

კომისიის თავმჯდომარის სხვა დავალებების შესრულება და მართვა 

 

კომპეტენცია და უნარები: 

v  დროის მართვა; 

v  ეფექტური ზეპირი და წერითი კომუნიკაციის უნარი; 

v  აქტიური მოსმენის უნარი; 

v  სიზუსტე და დეტალებზე ორიენტირებულობა; 

v  უნარები: ორგანიზებულობა, პასუხისმგებლობა, ინიციატივა.   

 

ინტერესთა კონფლიქტი: 

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–11 მუხლის შესაბამისად ინტერესთა კონფლიქტს წარმოადგენს 

და   კომისიაში ნებისმიერ პოზიციაზე   არ შეიძლება დაინიშნოს პირი თუ:  

ა) არის სხვა ადმინისტრაციული ორგანოს თანამდებობის პირი;  

ბ) არის პოლიტიკური პარტიის წევრი;  

გ) ასრულებს რაიმე ანაზღაურებად სამუშაოს იმ პირისათვის, რომლის საქმიანობაც განეკუთვნება კომისიის 

რეგულირების სფეროს; 

დ) ფლობს იმ საწარმოს აქციებს ან საწესდებო კაპიტალის წილს, რომლის საქმიანობაც განეკუთვნება კომისიის 

რეგულირების სფეროს;  

ე) არის თანამდებობის პირი, წარმომადგენელი, რწმუნებული ან კონსულტანტი იმ პირისა, რომლის საქმიანობაც 

განეკუთვნება კომისიის რეგულირების სფეროს;  

ვ) აქვს სხვა პირდაპირი ან არაპირდაპირი ეკონომიკური ინტერესი იმ პირის მიმართ, რომლის საქმიანობაც 

განეკუთვნება კომისიის რეგულირების სფეროს;  
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თუ  თანამდებობაზე  დანიშვნის შემდეგ  გამოვლინდა აღნიშნული გარემოება, დანიშნული პირი გათავისუფლდება 

დაკავებული თანამდებობიდან.  

ინტერესთა კონფლიქტის ფორმის ნიმუში იხილეთ თანდართულ ფაილში. 

 

კონკურსში მონაწილეობის მიღება: 

მითითებული ელექტრონული ფოსტის მისამართზე hr@gncc.ge აპლიკანტმა უნდა გამოაგზავნოს - თავისი რეზიუმე,  

უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები, მუშაობის  დამადასტურებელი დოკუმენტები (შრომის 

წიგნაკი, ცნობა სამუშაო ადგილიდან ან დამსაქმებელთან გაფორმებული ხელშეკრულების ასლი);  ხელმოწერილი 

ხელწერილი  ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ. (იხ. დანართი)  

კონკურსის ეტაპებია:  საბუთების გადარჩევა და გასაუბრება.  

საბუთების მიღების ვადაა:   2018 წლის 16 აპრილიდან 29 აპრილის ჩათვლით. 

 

 

2.2.3. თანამდებობრივი სარგო, ფულადი ჯილდო, დანამატი 
 

გამომდინარე იქიდან, რომ ხშირ შემთხვევაში უცნობია, როგორც მრჩევლის/თანაშემწის ვინაობა, 

ისე მისი სამუშაო-გამოცდილება და დაკისრებული უფლება-მოვალეობები, განსაკუთრებულ 

ყურადღებას იქცევს მრჩევლის/თანაშემწის სამუშაო ანაზღაურებისა და პრემია/დანამატების 

ნაწილი. 

მიღებული პასუხების ანალიზის შედეგად, დადებითი ტენდენციის სახით უნდა აღინიშნოს, რომ 

2020-2021 წლებში იმ დაწესებულებებში, საიდანაც საჯარო ინფორმაცია გამოვითხოვეთ, 

მრჩევლებზე/თანაშემწეებზე პრემია/დანამატი არ გაცემულა. ასევე შემცირებულია  მრჩეველთა 

და თანაშემწეთა რაოდენობა და, შესაბამისად, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაცემული თანხები. 

მაგალითად, თუ 2018 წელს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მრჩევლებსა 

და მინისტრის მოადგილის თანაშემწეებზე გაიცა როგორც დანამატი, ისე - პრემია, 2020 წლიდან 

დღემდე, პრემია/დანამატი არ გაცემულა.50  

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის მიერ მიღებული საჯარო ინფორმაციის მიხედვით, სსიპ 

საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის უფროსს ჰყავს ერთი თანაშემწე, 

რომლის ყოველწლიური ანაზღაურება შეადგენს 16 800 ლარს და სამი მრჩეველი, რომელთა 

ყოველწლიური ანაზღაურება ჯამურად 86 400 ლარია. რაც შეეხება ამ პირების ვინაობასა და მათ 

                                                           
50 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, N9213/01, 30/08/2021, დანართი N1. 
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სამუშაო გამოცდილებას, სამსახურმა, პერსონალური მონაცემების დაცვის მოტივით, უარი 

გვითხრა ინფორმაციის გასაჯაროებაზე.51   

მხოლოდ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში მინისტრის 

მრჩევლის პოზიციაზე ყოველწლიურად 43 200 ლარი იხარჯება.52 ეს საკითხი განსაკუთრებით 

ყურადსაღებია, მაშინ, როცა დადგენილი არ არის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები. 

მინისტრის მრჩევლებზე/მინისტრის მოადგილეთა თანაშემწეებზე ხელფასის სახით გაცემული 

მაღალი ფინანსური რესურსები, თვალსაჩინოა  გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროს შემთხვევაშიც. 2020 წელს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

მინისტრს 6 მრჩეველი, ხოლო მის მოადგილეს53 7 თანაშემწე ჰყავდა. ერთი წლის განმავლობაში, 

მათზე 327 600 ლარი გაიცა.54  

იუსტიციის მინისტრის მოადგილეთა თანაშემწეებზე 2017 წელს, თანამდებობრივი სარგოს 

გარდა, გაიცა როგორც ფულადი ჯილდო, ისე დანამატი, ჯამში 16 830 ლარის ოდენობით. 

წერილის მიხედვით, აღნიშნულ პოზიციაზე დანიშნული პირის თანამდებობრივი სარგო 

შეადგენს 1 700 ლარს. იუსტიციის სამინისტროშიც პირი, მინისტრის მოადგილის თანაშემწის 

პოზიციაზე, უკონკურსოდ, ყოველგვარი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დადგენის გარეშე 

მიიღება.55 აღსანიშნავია, რომ სამინისტრომ არ მოგვაწოდა ზუსტი ინფორმაცია, მინისტრის 

მოადგილეთა თანაშემწეების რაოდენობის შესახებ, თუმცა, მიღებული ხელშეკრულებებით თუ 

ვიმსჯელებთ, 2017 წელს აღნიშნულ პოზიციას იკავებდა 2, ხოლო დღეის მდგომარეობით - 

დასაქმებულია ერთი პირი. 

მრჩევლის/თანაშემწის მაღალი ანაზღაურება, მათზე გაცემული ფულადი ჯილდო და 

დარიცხული პრემია, განსაკუთრებით ყურადღებას იქცევს მაშინ, როდესაც უცნობია ინფორმაცია 

მათი სამუშაო გამოცდილების, ვინაობის და, ხშირ შემთხვევაში, დაკისრებული უფლება-

მოვალეობების შესახებ. ამასთან, ხშირ შემთხვევაში, დადგენილი არ არის საკვალიფიკაციო 

მოთხოვნები, რაც ნეპოტიზმთან დაკავშირებით არაერთ კითხვას ბადებს (იხ. დანართი #1). 

ზედამხედველობა/კონტროლის შეუძლებლობისა და ზემოთ აღნიშნული ინფორმაციის ნაკ-

ლებობიდან გამომდინარე, გამორიცხული არ არის, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამ-

სახურის წარმომადგენლები, სწორედ ამ პოზიციებზე ინიშნებოდნენ. 

                                                           
51 მანდატურის სამსახურის წერილი, MES 7 21 0000817382 , 25/08/2021. 
52 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო N 03/796; 25/08/2021. 
53 სავარაუდოდ, ყველა მოადგილეს ჯამურად.  
54 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, N9213/01, 30/08/2021, დანართი N2. 
55 იუსტიციის სამინისტროს წერილი, N 16151, 10.12.2021. 
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3. ქონებრივი მდგომარეობის  

დეკლარაციების დასაიდუმლოება -  

ე.წ. ოდეერების იდენტიფიცირების სირთულე 
 

თანამდებობის პირის ქონებრივი დეკლარაციების საჯაროობა, ხელმისაწვდომობა და ღიაობა 

საზოგადოებრივი კონტროლის და ზოგადად, გამჭვირვალე მმართველობის საუკეთესო მაგალ-

ითს წარმოადგენს. 2017 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შესულმა ცვლილებებმა დემოკრატიული 

კონტროლის მექანიზმები შეასუსტა.   

განხორციელებული ცვლილებებით, შესაძლებელი გახდა იმ თანამდებობის პირების ქონებრივი 

მდგომარეობის დეკლარაციის დასაიდუმლოება, რომლებიც დაზვერვის, სახელმწიფო უსაფ-

რთხოებისა და მართლწესრიგის დაცვის სფეროებში „კონფიდენციალურად თანამშრომლობენ ან 

თანამშრომლობდნენ სათანადო საქმიანობის განმახორციელებელ საქართველოს შესაბამის 

ორგანოებთან.“56  

შესაბამისად, თუ პირი ექცევა იმ თანამდებობის პირთა წრეში, რომელთაც დეკლარაციის 

შევსების ვალდებულება აქვთ57 და მის დეკლარაციას საიდუმლო გრიფი აქვს მინიჭებული, მაშინ, 

შესაძლოა ვივარაუდოთ, რომ ეს პირი კონფიდენციალურად თანამშრომლობს ან თანამშრომ-

ლობდა დაზვერვის, სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და მართლწესრიგის დამცავ სტრუქტურებში. 

სწორედ ამ წრეში შეიძლება მოვიაზროთ ე.წ. ოდეერებიც (ყოფილი ან მოქმედი), რომლებიც 

კონკრეტულ დაწესებულებაში კანონით განსაზღვრული თანამდებობის გარდა, დამატებით 

ფუნქციასაც ითავსებენ.  

 

3.1. საჯარო ინფორმაციის სახით გამოთხოვილი ქონებრივი მდგომარეობის 

დეკლარაციები და დაკავებული თანამდებობის შესაბამისობა წარსულ 

გამოცდილებასთან 
 

2021 წლის 12 სექტემბერს ერთ-ერთი ტელე-კომპანიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით,58 

2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში პარტია „ქართული ოცნების“ მიერ 

                                                           
56 „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 6, ქვეპუნქტი დ.ბ).  
57 „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს 

კანონი, მუხლი 2. 
58 https://www.youtube.com/watch?v=CsCTXbSfbgk  

https://www.youtube.com/watch?v=CsCTXbSfbgk
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ნომინირებული მერობის კანდიდატების ნაწილი ძალოვან უწყებებში ისეთ თანამდებობებს 

იკავებდნენ, რომლებიც, კანონის მიხედვით, წარმოადგენს დეკლარაციის წარდგენის საფუძ-

ველს.59 მაგალითად,  

 თეთრიწყაროს ამჟამინდელი მერი გიორგი წიკლაური 2011-2015 წლებში იკავებდა შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის წალკა-თეთრიწყაროს დეპარ-

ტამენტის უფროსის თანამდებობას. 

 ონის მუნიციპალიტეტის მერი სერგო ხიდეშელი 2018-2021 წლებში - სახელმწიფო უსაფ-

რთხოების სამსახურის თბილისის მთავარი სამმართველოს გლდანი-ნაძალადევის 

სამმართველოს უფროსის, ხოლო 2021 წლის თებერვალ-ივნისში - სუს-ის თბილისის მთავარი 

სამმართველოს უფროსის მოადგილის თანამდებობას იკავებდა. 2021 წლის ივნისში ის მერის 

პირველ მოადგილედ დაინიშნა, თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად კი ონის 

მუნიციპალიტეტში მერის თანამდებობა დაიკავა.60 

 თელავის მუნიციპალიტეტის მერი ლევან ანდრიაშვილი 2014-2017 წლებში იკავებდა შსს-ს 

მომსახურების სააგენტოს სტრატეგიული განვითარების სამსახურის უფროსის, ხოლო 2020 

წლიდან შსს-ს რუსთავის ცენტრალური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის თანამდებ-

ობას. 

 დმანისის ამჟამინდელი მერი -  კობა მურადაშვილი იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს გური-

ის, ხოლო შემდეგ კახეთის პოლიციის დეპარტამენტის უფროსი (2020-2021 წლებში). 

საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებ-გვერდის მონიტორინგის შედეგად დადგინდა, რომ საჯაროდ 

არც ერთი მათგანის დეკლარაცია არ არის გამოქვეყნებული. საკითხის მნიშვნელობიდან გამომ-

დინარე, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა განცხადებით მიმართა საჯარო სამსახურის 

ბიუროს61 და ამ პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციები გამოითხოვა.  

მიღებული პასუხის თანახმად,62 კობა მურადაშვილი და სერგო ხიდეშელი ნამდვილად იკავებ-

დნენ ზემოთ აღნიშნულ თანამდებობებს, თუმცა, „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა 

შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის პირველი 

პუნქტის მიხედვით, მათზე ვრცელდება „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს 

კანონის მე-6 მუხლით დადგენილი შეზღუდვა და, შესაბამისად, დეკლარაციებს საიდუმლო 

გრიფი აქვთ მინიჭებული.  

                                                           
59 „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს 

კანონი, მუხლი 2. 
60 ონის მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდი, https://oni.gov.ge/?page_id=2929 , 10.11.2021. 
61 დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის წერილი: №20212909/230; №20212909/231; №20212909/232; 

№20212909/233. 
62 საჯარო სამსახურის ბიუროს წერილი: № გ11610; № გ11611. 

https://oni.gov.ge/?page_id=2929
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ასევე, ბიუროდან მიღებული პასუხების თანახმად,63 გიორგი წიკლაურისა და ლევან ანდრი-

აშვილის თანამდებობები არ წარმოადგენს „სადეკლარაციო თანამდებობებს“. აღსანიშნავია, რომ 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული საჯარო ინფორმაციის 

მიხედვით, გიორგი წიკლაური 2011 წლის ივნისიდან - 2015 წლის 1 აგვისტომდე ნამდვილად 

მუშაობდა შსს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის სამსახურის წალკა-თეთრიწყაროს სამსახურის 

უფროსად.64 „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის მიხედვით, იმ „თანამდებობის პირის“ ცნებაში, რომელთაც 

დეკლარაციის წარდგენის ვალდებულება აქვთ, ასევე მოიაზრებიან, საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს დეპარტამენტის უფროსები და მათი მოადგილეები.65 შესაბამისად, 

ბიუროდან მიღებული პასუხი, შეიძლება ითქვას, რომ საფუძველს მოკლებულია. რაც შეეხება 

ლევან ანდრიაშვილს, მისი სამუშაო გამოცდილების შესახებ ინფორმაცია, თელავის მუნიციპალ-

იტეტის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული არ არის.66  

საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, სამართალდამცავ უწყებებში მუშაობის გამოცდილ-

ება, არ წარმოადგენს პასიური საარჩევნო უფლების შეზღუდვის საფუძველს. თუმცა, გამომდინ-

არე იქიდან, რომ ეს პირები დასახელებულები იყვნენ მუნიციპალიტეტების მერობის კანდიდატ-

ებად და დღეს იკავებენ კიდევ ამ თანამდებობებს, ინფორმირებული არჩევანის გასაკეთებლად, 

აუცილებელია, ამომრჩეველს ჰქონდეს მათი სამუშაო გამოცდილების და ქონებრივი მდგომარ-

ეობის შესახებ ამომწურავი ინფორმაცია. შესაბამისად, მეტი გამჭირვალობისთვის და პირის 

საქმიანობის მიმართ კონკრეტული ეჭვების გამოსარიცხად, მნიშვნელოვანია მათ მიერ 

შევსებული ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის საჯაროობა ან ადეკვატური განმარტება, 

თუ რატომ აქვთ მათ საიდუმლო გრიფი მინიჭებული.  

როგორც არაერთხელ აღვნიშნეთ, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის კვლევის შედეგები 

საჯარო დაწესებულებებიდან გამოთხოვილ ინფორმაციას - მრჩევლის/თანაშემწის ან/და სხვა 

პოზიციაზე დასაქმებული პირების სამუშაო გამოცდილებას, ვებ-გვერდებზე საჯაროდ 

გამოქვეყნებული ინფორმაციის და ბიუროს ვებ-გვერდზე განთავსებული დეკლარაციების 

ანალიზს ეყრდნობა. ინფორმაციის ანალიზის შედეგად, სათუოა შემდეგი თანამდებობის პირის 

სამართალდამცავ სტრუქტურებში მუშაობის გამოცდილების შესაბამისობა ამჟამად დაკავებულ 

პოზიციებთან. საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული დეკლარაციის 

მიხედვით, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ 

სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორი ლევან გამყრელიძე, 2019 წლამდე სა-

ქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის უფროსის თანამდებობას 

                                                           
63 საჯარო სამსახურის ბიუროს წერილი: № გ11613; № გ11612. 
64 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდი, http://tetritskaro.gov.ge/meria/meri1  
65 „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს 

კანონი, მუხლი 2, ქვეპუნქტი მ); მუხლი 14, პუნქტი 1. 
66 თელავის მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდი, http://www.telavi.gov.ge/ge/meri  

http://tetritskaro.gov.ge/meria/meri1
http://www.telavi.gov.ge/ge/meri
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იკავებდა.67 სააგენტომ წერილში მიუთითა, რომ ლევან გამყრელიძის სამუშაო გამოცდილების 

შესახებ ინფორმაცია გამოქვეყნებულია სააგენტოს ვებ-გვერდზე. თუმცა, მითითებულ ბმულზე, 

ეს ინფორმაცია არ იძებნება.68  

 

3.2. სუს-ის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელთა ქონებრივი 

დეკლარაციები 
 

საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებულია მხოლოდ სახელმწიფო უსაფრთხო-

ების სამსახურის უფროსისა და მისი მოადგილეების ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციები. 

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის მოთხოვნის საპასუხოდ, რითაც სუს-ის სტრუქტურული 

ერთეულების (დეპარტამენტების) ხელმძღვანელების და მათი მოადგილეების ქონებრივი მდგო-

მარეობის დეკლარაციებს ვითხოვდით, საჯარო სამსახურის ბიურომ გვიპასუხა, რომ დეკლა-

რაციები საიდუმლოა, „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძ-

ველზე. მიღებული პასუხის მიხედვით, სუს-ის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელებსა 

და მოადგილეებს, მართალია კანონმდებლობით აქვთ ვალდებულება წარადგინონ დეკლარაცი-

ები, თუმცა მათ დეკლარაციებს საიდუმლო გრიფი აქვს მინიჭებული.69 

ზემოთ აღნიშნული გარემოებებიდან გამომდინარე ნათელია, რომ საჯარო სამსახურის ბიურო 

ნორმას, რომელიც განსაზღვრავს დეკლარაციებისთვის საიდუმლო გრიფის მინიჭების საკითხს, 

უკიდურესად ფართოდ განმარტავს. უსაფრთხოების სამსახურის სტრუქტურული ერთეულების 

ხელმძღვანელებისა და მისი მოადგილეების დეკლარაციებისთვის საიდუმლო გრიფის მინიჭება 

წარმოადგენს მანკიერ პრაქტიკას და სათანადო კონტროლის არარსებობის პირობებში, სახელ-

მწიფო უსაფრთხოების სამსახურს კიდევ უფრო დახურულ უწყებად აქცევს. 

 

 

                                                           
67 თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია, #119801 

https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/119801  
68 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის  

სააგენტოს წერილი, N 01/495, 08/09/2021; http://lta.gov.ge/ , 10.11.2021 წლის მონაცემი. 
69 საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებ-გვერდი, https://declaration.gov.ge/  

საჯარო სამსახურის ბიუროს წერილი No გ11875 

საჯარო სამსახურის ბიუროს წერილი No გ11883  

https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/119801
http://lta.gov.ge/
https://declaration.gov.ge/
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დასკვნა 
 

კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ შესაბამის 

უწყებაში წარმომადგენლის დანიშვნასთან დაკავშირებული საკითხები წარმოადგენს მაქსიმალ-

ურად გასაიდუმლოებულ ინფორმაციას. რიგ შემთხვევებში, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამ-

სახური მიზანმიმართულად არ გასცემს აღნიშნულ პირებთან და ობიექტებთან დაკავშირებულ 

ინფორმაციას, მაშინაც კი, როდესაც ამაზე პირდაპირ მიუთითებს კანონი. არსებულ ვითარებაში, 

როდესაც ფორმალურია და ფაქტობრივად არ ხორციელდება სახელმწიფო უსაფრთხოების 

სამსახურის კონტროლი პარლამენტის მხრიდან, შეუძლებელია განისაზღვროს თუ რა ფუნქციას 

ასრულებენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლები, ე.წ. ოდეერები და 

ხდება თუ არა მათი დანიშვნა მხოლოდ მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრულ სუბიექ-

ტებში, მხოლოდ კანონმდებლობით განსაზღვრული მიზნის (სუბიექტის მიერ უსაფრთხოების 

დაცვის რეჟიმის შესრულების მონიტორინგის) შესასრულებლად.    

კვლევის ძირითადი მიგნებები: 

 მოქმედი კანონმდებლობით სავალდებულო არ არის პოლიტიკური თანამდებობის პირების 

მრჩეველთა/თანაშემწეთა დასანიშნად საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დადგენა, რაც 

ნეპოტიზმის რისკებს ზრდის  

 სამინისტროებიდან, საქვეუწყებო დაწესებულებებიდან და სსიპ-ებიდან მიღებული პასუხები 

არაერთგვაროვანია და ნათელია, რომ ნორმის ადრესატები, ერთი და იმავე ნორმას 

განსხვავებულად განმარტავენ 

 ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულება, რიგ შემთხვევებში, შესაძლოა  არაუფლება-

მოსილ სუბიექტებთან იყოს გაფორმებული  

 მიუხედავად ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულების ნებაყოფლობითი ხასიათისა, 

რომელიმე მხარის ინიციატივით ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულების შეწყვეტ-ის 

ფაქტები კვლევის პერიოდში არ გამოვლენილა   

 არსებული ინფორმაციით, დღეის მდგომარეობით, უსაფრთხოების სამსახურთან ურთი-

ერთთანამშრომლობის ხელშეკრულება არ გაუფორმებია მხოლოდ პრობაციის ეროვნულ 

სააგენტოს 

 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელს ხელშეკრულებით ენიჭება 

არასაიდუმლო სამსახურებრივი მიმოწერის მონიტორინგის უფლებამოსილება, რაც 

განსაკუთრებით პრობლემურია აღნიშნული სამსახურის მიერ ადამიანების უკანონო და 

ტოტალური მოსმენისა და თვალთვალის დამადასტურებელი მასალების მასობრივად 

გავრცელების პირობებში 

 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური სუბიექტებთან ურთიერთთანამშრომლობის 

ხელშეკრულების გაფორმებას ოპერატიულ-ტექნიკურ საქმიანობას უკავშირებს, მიუხედ-
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ავად აღნიშნული ღონისძიებისათვის აუცილებელი წინაპირობის -  მიზნების, ამოცანებ-ისა 

და პრინციპების არ არსებობისა 

 საკანონმდებლო ნორმის ბუნდოვანება და მისი ადრესატის მიერ ნორმის ფართო გან-მარტება 

ართულებს კანონმდებლობის გვერდის ავლით დანიშნული ე.წ ოდეერების გამოვლენის 

ალბათობას.  

 

დანართი #1  

ვინ რა ინფორმაცია მოგვაწოდა 
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განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო - - - - 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 

დეპარტამენტები 

- - - - 

თავდაცვის სამინისტრო - - - - 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო 

- - - + 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროს დეპარტამენტები 

- + + + 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტრო 

- - - - 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს დეპარტამენტები 

არ არის 

შტატი 

- - - 

საგარეო საქმეთა სამინისტროს 

დეპარტამენტები 

არ არის 

შტატი 

- - - 

ფინანსთა სამინისტრო - - - - 

იუსტიციის სამინისტრო + - + + 

იუსტიციის სამინისტროს დეპარტამენტები არ არის 

შტატი 

- - - 

სახელმწიფო სერვისების განვითარების 

სააგენტო 

+ + + + 
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საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტრო 

+ - + + 

რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 

+ - + + 

რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 

სახელმწიფო 

საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 

+ - - + 

შინაგან საქმეთა სამინისტრო - - - - 

აჭარის ა/რ-ის ჯანმრთელობის და 

სოციალური დაცვის სამინისტრო 

+ - + + 

აჭარის ა/რ-ის სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო 

+ - + + 

აჭარის ა/რ-ის ფინანსთა და ეკონომიკის 

სამინისტრო 

+ - + + 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო  - + + + 

სურსათის ეროვნული სააგენტო + + + + 

სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო - - - - 

მანდატურის სამსახური + + + + 

საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო - + - - 

სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური + + - + 

განათლების საერთაშორისო ცენტრი არ არის  

შტატი 

- - - 

დაავადებათა კონტროლის და 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი 

+ - + - 

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო 

კომისია 

- - - - 

საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და 

გადაუდებელი დახმარების ცენტრი 

- - + + 

მუნიციპალური განვითარების ფონდი + + + + 

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია + + + - 

საფინანსო ანალიტიკური სამსახური + + + + 
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დანართი #2 

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტს ინფორმაცია არ მიუღია შემდეგი 

უწყებებისგან/დაწესებულებებისგან: 

 

საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

აჭარის ა/რ-ის მთავრობის აპარატი 

ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი 

კიბერუსაფრთხოების ბიურო 

ეროვნული სატყეო სააგენტო 

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 

სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო 

სოციალური მომსახურების სააგენტო 

ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო 
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დანართი #3  

იმ სუბიექტების სია, რომლებსაც სახელმწიფო უსაფრთხოების 

სამსახურთან გაფორმებული აქვთ ურთიერთთანამშრომლობის 

ხელშეკრულება70 

 

სუბიექტები 
ხელშეკრულების 

გაფორმების თარიღი 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 

შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 

12.11.2019 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო 

19.02.2018 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

18.03.2016 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 11.03.2016 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა 7.07.2016 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია 01.03.2016 

სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი დელტა 18.03.2016 

შპს „ბათუმის საზღვაო ნავსადგური“ (ბათუმის პორტი)  05.04.2016 

                                                           
70 სუს-თან ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულება არ გაუფორმებია პრობაციის ეროვნულ 

სააგენტოს. მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით, ხელშეკრულება ასევე არ გაფორმებულა თბილისის 

შოთა რუსთაველის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტსა და ალექსანდრე ქართველიშვილის 

სახელობის ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტთან. თუმცა, DRI-ის ხელთ არსებული ინფორმაციით, 

მათთან დაკავშირებით ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულება, საქართველოს აეროპორტების 

გაერთიანებასთან იყო/არის გაფორმებული. 
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შპს „ფოთის საზღვაო ნავსადგური“ (ფოთის პორტი)  21.08.2016 

შპს „საქაერონავიგაცია’’ 18.03.2016 

სს „გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა საქრუსენერგო“ 15.04.2016 

 

 

დანართი #4 

იმ სუბიექტების სია, რომლებმაც ურთიერთთანამშრომლობის 

ხელშეკრულების თაობაზე დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტს 

ინფორმაცია არ მიაწოდეს 

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 

სახელმწიფოს სერვისების განვითარების სააგენტო 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 

სპეციალური პენიტენციური სამსახური 

შპს „ენგურჰესი“ 

სს „თელასი“ 

სს „საქართველოს რკინიგზა“ 

შპს „საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება“ 
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