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შესავალი 
 

2015 წელს განხორციელებული რეფორმის შედეგად კორუფციის თავიდან არიდება, გამოვლენა და 

გამოძიება საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ერთ-ერთ კომპეტენციად განი-

საზღვრა. გარდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისა, კორუფციულ დანაშაულებს იძიებს სა-

ქართველოს პროკურატურა, იუსტიციის სამინისტროს გენერალური ინსპექცია და სახელმწიფო 

ინსპექტორის სამსახური. მოქმედი კანონმდებლობა არ ავლებს მკვეთრ ზღვარს, რომელმა ორგანომ 

კონკრეტულად რომელი კორუფციული დანაშაული უნდა გამოიძიოს, რაც, თავის მხრივ, ქმნის უფ-

ლებამოსილებათა დუბლირების და არაეფექტიანი გამოძიების რისკებს.1 მაშინ, როდესაც სახელ-

მწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიზანია ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, უწყების 

ძირითადი რესურსები წვრილმანი კორუფციული დანაშაულის აღმოფხვრაში იხარჯება.2  

2003 წლის შემდეგ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაში საქართველომ არაერთი ფუნდამენტური 

რეფორმა გაატარა. თუმცა ბოლო პერიოდში კორუფციასთან ბრძოლაში საქართველოს მნიშვნელ-

ოვანი პროგრესი არ ჰქონია.3 უფრო მეტიც, გაუარესება შეიმჩნევა საჯარო დაწესებულებების გამჭვირ-

ვალედ ფუნქციონირების თვალსაზრისით. კორუფციული რისკების შესამცირებლად, ადმინისტრა-

ციული ორგანოების გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად და მათ მიმართ საზოგადოების ნდობის 

გასაზრდელად უნდა განხორციელდეს მთელი რიგი რეფორმებისა.  

ამ კვლევის მიზანია ხელის შეწყობა კორუფციული რისკების შემცირებისათვის  პრაქტიკაში არსებ-

ული ხარვეზების გამოვლენის გზით. წინამდებარე კვლევაში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურ-

ის ანტიკორუფციული სააგენტოს მანდატი და  პრაქტიკაში არსებული ხარვეზები შეფასებულია საერ-

თაშორისო სტანდარტების ჭრილში.  

დოკუმენტის პირველ თავში გაანალიზებულია ანტიკორუფციული ინსტიტუციური ჩარჩო საქარ-

თველოში, კერძოდ, საუბარია ინსტიტუციურ კონტექსტზე, ზოგადად სუს-ის მანდატზე, მასთან 

დაკავშირებულ კანონმდებლობაზე, ნაკლოვანებებსა და საერთაშორისო სტანდარტებზე. კვლევის 

მეორე თავი წარმოადგენს ნაშრომის ძირითად ნაწილს, სადაც საუბარია კორუფციული დანაშაულის 

გამოძიებასა და პრაქტიკაში გამოვლენილ ხარვეზებზე. განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთებულია 

სუს-ის მიერ მის სამუშაო მიმართულებასთან შეუსაბამო საქმეების გამოძიებაზე, კომპეტენციათა 

დუბლირებასა და მაღალი დონის კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის სისუსტეზე. ნაშრომის ბოლოს 

შეჯამებულია კვლევის მიგნებები და დადგენილია ანტიკორუფციული სააგენტოს მანდატის შეუსაბ-

ამობა საერთაშორისო სტანდარტებთან. 

                                                           
1 უფრო ვრცლად იხილეთ დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის კვლევა, „სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური - 

კომპეტენციათა დუბლირება და პარალელური საგამოძიებო სისტემები“, 2020 წელი, გვ.37-38, ხელმისაწვდომია 

http://www.democracyresearch.org/geo/367  
2 იქვე. გვ 26. 
3 საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „2019-2020 წლებში „კორუფციის აღქმის ინდექსი“ 56-ს უტოლდება“, 

https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/geo?fbclid=IwAR2cAlCl3De24gyeoOHV-1kpfJ2ZClAR3Vxea1F-
Y9QjLzfA0HmTTfyYodo  

http://www.democracyresearch.org/geo/367
https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/geo?fbclid=IwAR2cAlCl3De24gyeoOHV-1kpfJ2ZClAR3Vxea1F-Y9QjLzfA0HmTTfyYodo
https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/geo?fbclid=IwAR2cAlCl3De24gyeoOHV-1kpfJ2ZClAR3Vxea1F-Y9QjLzfA0HmTTfyYodo
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კვლევის მეთოდოლოგია და სტატისტიკა 
 

ანგარიშის მომზადების პროცესში ამოსავალ წერტილად ავიღეთ ძირითადი მიგნებები დემოკრატიის 

კვლევის ინსტიტუტის კვლევისა „სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური - კომპეტენციათა დუბ-

ლირება და პარალელური საგამოძიებო სისტემები საქართველოში“4. მისი ძირითადი მიზანი იყო 

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფის - ანტიკორუფციული სა-

აგენტოს საქმიანობის შესწავლა და იმის დადგენა, თუ რამდენადაა კავშირში სააგენტოს მიერ გამოძი-

ებული საქმეები სახელმწიფოს უსაფრთხოებასთან.  

კვლევის მიზნებისთვის შევისწავლეთ ანტიკორუფციული საკანონმდებლო ბაზა. ასევე, გამოვიყენეთ 

შემდეგი კვლევითი ინსტრუმენტები:  

საერთაშორისო სტანდარტების ანალიზი - რამდენადაც კორუფციის წინააღმდეგ გაეროს კონვენცია 

განსაზღვრავს ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის ძირითად კომპონენტებს, ეს დოკუმენტი 

გამოყენებულ იქნა ზოგად კრიტერიუმად. საქართველოს ანტიკორუფციული საკანონმდებლო ჩარჩო 

გაანალიზდა ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) შეფასების ან-

გარიშებსა და ამავე ორგანიზაციის თემატურ დოკუმენტებზე დაყრდნობით.  

კორუფციული დანაშაულის რაოდენობრივი მონაცემების ანალიზი - დემოკრატიის კვლევის ინსტი-

ტუტის გუნდმა ჩაატარა შსს-ს ანალიტიკური დეპარტამენტიდან, პროკურატურიდან და სახელმწიფო 

უსაფრთხოების სამსახურიდან მიღებული შესაბამისი ორგანოების მიერ სისხლის სამართლის კოდ-

ექსით გათვალისწინებული მუხლებით5 2018-2021 წლებში აღძრული საქმეებისა და მათი გახსნის 

სტატუსების რაოდენობრივი ანალიზი 2021 წლის მარტამდე პერიოდის ჩათვლით.  

საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებების ანალიზი - კვლევის ფარგლებში ინფორმაცია გამოვ-

ითხოვეთ თბილისის, მცხეთის, რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდისა და ბათუმის საქალაქო (რაიონ-

ული) სასამართლოებიდან. კერძოდ, 2018 წლის 1-ელი იანვრიდან 2021 წლის 1-ელ მარტამდე, საქალა-

ქო (რაიონულმა) სასამართლოებმა რამდენ საქმეზე/რამდენი პირის მიმართ განიხილეს  საქმეები სა-

ქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1641-ე, 332-ე–335-ე, 337-ე–342-ე მუხლებით გათვალის-

წინებული დანაშაულის ნიშნებით;  ასევე, ამ საქმეებზე სასამართლოს მიერ მიღებული საბოლოო გა-

დაწყვეტილებების ასლები.  

აღსანიშნავია, რომ კვლევის ფარგლებში სასამართლოებს არ მოუწოდებიათ სრულყოფილი სტატის-

ტიკა და საქმის მასალები. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა მიიღო მხოლოდ დაშტრიხული გა-

დაწყვეტილებების ნაწილი. აქედან გამომდინარე, სასამართლოს გადაწყვეტილებების საძიებო სის-

ტემაში გამოქვეყნებული გადაწყვეტილებებით ვიხელმძღვანელეთ.6 აღსანიშნავია, რომ ჩვენს მოთ-

                                                           
4 დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი, „სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური - კომპეტენციათა დუბლირება და 

პარალელური საგამოძიებო სისტემები საქართველოში,“ თბილისი, 2020, გვ. 37-38, ხელმისაწვდომია: 

http://www.democracyresearch.org/geo/367   
5 სსკ-ის 1641, 332-ე–335-ე, 337-ე–342-ე მუხლებით გათვალისწინებული დანაშაულები.  
6 იხ. http://ecd.court.ge 

http://www.democracyresearch.org/geo/367
http://ecd.court.ge/
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ხოვნაზე პასუხი არ მიგვიღია მცხეთის რაიონული სასამართლოდან, რაც ართულებს კვლევის შედეგ-

ად სრულყოფილი სურათის გადმოცემის შესაძლებლობას. 

ჩაღრმავებული ინტერვიუები - არსებული გამოწვევების იდენტიფიცირებისათვის, ასევე, მოქმედი 

სტრუქტურების საქმიანობის გასაცნობად, ჩაღრმავებული ინტერვიუები ჩატარდა დარგის ექსპერ-

ტებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან.   

მეორადი წყაროების ანალიზი - კვლევის ფარგლებში დამატებით ინფორმაციას წარმოადგენდა საქარ-

თველოს სახალხო დამცველის, აკადემიური წრეებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფას-

ებები, კვლევები და ანგარიშები. 

 

ტერმინთა განმარტება 
 

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებებსა და ევროპული ქვეყნების 

საუკეთესო პრაქტიკაზე დაყრდნობით, წინამდებარე კვლევაში სახელმწიფო უსაფრთხოებისათვის 

საფრთხის შემცველად მიიჩნევა შემდეგი აქტივობები:  

 ტერორიზმი; 

 სახელმწიფოსა და მისი კონსტიტუციური ორგანოების ფუნქციონირებისათვის საფრთხის შექმნა; 

 ტერორიზმისაკენ მოწოდება/ წახალისება; 

 ექსტრემისტული/სეპარატისტული ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული სახელმწიფოს 

ერთიანობის/უსაფრთხოებისათვის საფრთხის შემცველი აქტივობები. 

წინამდებარე ნაშრომისათვის მაღალი დონის კორუფციად მიიჩნევა ქმედება, რომელიც მთავრობის 

უმაღლეს დონეზეა გავრცელებული, რაც იწვევს ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებას, სამართლის 

უზენაესობისადმი, ეკონომიკური სტაბილურობისა და კარგი მმართველობისადმი ნდობის შემცირ-

ებას. ზოგჯერ მას უწოდებენ „სახელმწიფოს მიტაცებას“, სადაც გარე ინტერესები უკანონოდ ამა-

ხინჯებს პოლიტიკური სისტემის უმაღლეს დონეს კერძო მიზნებისთვის.7 

წვრილმანი კორუფცია, რომელსაც ზოგჯერ „ადმინისტრაციულ კორუფციას” უწოდებენ, მოიცავს 

მცირე თანხების გაცვლას ან/და მცირე უპირატესობების მინიჭებას.8 

სისტემური კორუფცია გულისხმობს, როდესაც კორუფცია ხდება ადმინისტრაციული სისტემისათვის 

დამახასიათებელი ძირითადი ელემენტი და არ წარმოადგენს ცალკეულ შემთხვევას.9    

 

                                                           
7 გაეროს სახელმძღვანელო პრაქტიკული ანტიკორუფციული ზომების შესახებ პროკურორების და გამომძიებლებისთვის, 

ვენა, 2004, გვ. 23 
8 იქვე. გვ. 24 
9 იქვე.  
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1. ანტიკორუფციული ინსტიტუციური ჩარჩო საქართველოში 

 

1.1. ისტორიული კონტექსტი 

„ვარდების რევოლუციის“ შემდეგ საქართველოში გატარებული (განსაკუთრებით ანტიკორუფ-

ციული) რეფორმათა პაკეტი მიჩნეულია ყველაზე რადიკალურ რეფორმად, რაც კი პოსტსაბჭოთა 

სივრცეში განხორციელებულა. 2003 წლის შემდეგ გატარებული ანტიკორუფციული რეფორმებიდან 

განსაკუთრებით აღსანიშნავია პოლიციის რეფორმა, ბრძოლა დანაშაულებრივი სამყაროს წევრთა 

წინააღმდეგ და საგადასახადო სამსახურის გაძლიერება.10 

ზემოაღნიშნულ რეფორმებს ძირითადად „სინგაპურის მოდელს“ ადარებენ. მოდელი გულისხმობს 

ძლიერი პოლიტიკური ნების, მაღალი ნდობისა და ძალაუფლების კონცენტრაციის პირობებში უკომ-

პრომისო ძალისხმევას კორუფციის წინააღმდეგ.11 ძალაუფლებით აღჭურვილი პირი (პრეზიდენტი) 

განსაზღვრავდა ძირითად მიმართულებასა და პრიორიტეტებს და, ასევე, ჩართული იყო მნიშვნელ-

ოვანი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში.12 მოდელის არაერთი ნაკლოვანებისა და მნიშვნელ-

ოვანი ხარვეზების მიუხედავად, სახელმწიფოს წინაშე არსებული გამოწვევებიდან გამომდინარე, 

კორუფცია დეკლარირებული იყო სახელმწიფოს არსებობისთვის საფრთხის შემცველ დანაშაულად. 

კორუფციული დანაშაულების გამოძიებისა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის ძირითადი საგამოძიებო 

ორგანო იყო შინაგან საქმეთა სამინისტრო.13 სახელმწიფოს უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი 

კონსტიტუციური უსაფრთხოებისა (კუდ-ი) და სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტები (სოდ-ი), 

რომლებიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემადგენლობაში შედიოდნენ, ასევე ახორციელებდნენ 

ძირითად საქმიანობას კორუფციული დანაშაულის გამოვლენისა და აღკვეთის მიზნით. კორუფ-

ციული დანაშაულის გამოძიების მანდატი შინაგან საქმეთა სამინისტროს გარდა პროკურატურას და 

იუსტიციის სამინისტროს შესაბამის საგამოძიებო დანაყოფსაც ჰქონდათ, მაგრამ ეს ეხებოდა 

კონკრეტული სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობის პირისა თუ თავად ამ სტრუქტურის თა-

ნამშრომლის მიერ დანაშაულის ჩადენის შესაძლო შემთხვევებს, რაც შსს-სგან დამოუკიდებელი 

საგამოძიებო ორგანოს ზედამხედველობას საჭიროებდა.14  

2012 წლის ნოემბერში გაუქმდა კონსტიტუციური უსაფრთხოებისა (კუდ-ი) და სპეციალური 

ოპერატიული დეპარტამენტები (სოდ-ი). მათ ნაცვლად შეიქმნა ანტიკორუფციული და სახელმწიფო 

უსაფრთხოების სააგენტოები.15  

                                                           
10 პიტერ პომერანცევი, ჯეფრი რობერტსონი, იოვან რატკოვიჩი და ენ აპელბაუმი, „რევოლუციური ტაქტიკა: პოლიციისა და 

სასამართლო რეფორმები საქართველოში“, 2014, გვ. 7-8, ხელმისაწვდომია:  https://bit.ly/3o5VErR  
11 მსოფლიო ბანკი, კორუფციასთან ბრძოლა საჯარო სამსახურებში საქართველოში გატარებული რეფორმების ქრონიკა, 2012 გვ. 

97-98, ხელმისაწვდომია: 

http://documents1.worldbank.org/curated/es/988531468251750756/pdf/664490PUB0GEOR0eorgia0Book0Georgian.pdf (ბოლოს 

ნანახია 10.05.2021)   
12 იქვე, გვ. 98  
13 საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2010 წლის 29 სექტემბრის ბრძანება №178 სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო 

ქვემდებარეობის განსაზღვრის თაობაზე 
14 იქვე, პუნქტი 2, პუნქტი 5  
15 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2013 წლის ანგარიში, გვ. 3, ხელმისაწვდომია: http://gov.ge/index.php?lang_id=-

&sec_id=288&info_id=38639; (ბოლოს ნანახია: 11.05.2021)   

https://bit.ly/3o5VErR
http://documents1.worldbank.org/curated/es/988531468251750756/pdf/664490PUB0GEOR0eorgia0Book0Georgian.pdf
http://gov.ge/index.php?lang_id=-&sec_id=288&info_id=38639
http://gov.ge/index.php?lang_id=-&sec_id=288&info_id=38639
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ახალგაზრდა, გარდამავალი დემოკრატიის სახელმწიფოებში, ორგანიზებული დანაშაული თუ სხვა 

სახის სოციალური თუ ეკონომიკური საფრთხის შემცველი ქმედებები, შესაძლოა, მართებულად იქნეს 

მიჩნეული რისკად ეროვნული უსაფრთხოებისათვის.16 თუმცა, მეორე მხრივ, თამამად შეიძლება 

ითქვას, რომ კორუფციული დანაშაული სახელმწიფო  უსაფრთხოების რისკად ნაკლებად მიიჩნევა 

საუკეთესო პრაქტიკის მქონე სახელმწიფოებში. მიუხედავად ამისა, ქართული მოდელის შესაფასებ-

ლად აუცილებელია, გავაანალიზოთ, რამდენად წარმატებული აღმოჩნდა ამგვარი ხედვა პრაქტიკაში, 

რამდენად შეესაბამება ქართული მოდელი საერთაშორისო სტანდარტებს და შევაფასოთ ადამიანის 

უფლებების დაცვის ხარისხი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ კორუფციული დანაშა-

ულების გამოძიების პროცესში.   

 

1.2.  სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მანდატი 

სათანადო უფლებამოსილებით აღჭურვილი, დამოუკიდებელი, სათანადოდ ანგარიშვალდებული და 

ქმედითი ანტიკორუფციული უწყების არსებობა უმნიშვნელოვანესია ქვეყნის განვითარებისთვის. 

როგორც წესი, ანტიკორუფციული უწყებების მთავარი ფუნქციებია კორუფციის პრევენცია, გამოძიება 

და ამ თვალსაზრისით საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება.  

საქართველოში 2015 წლის აგვისტოს რეფორმის შემდეგ17 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, 

სხვა ფუნქციებთან ერთად, აღიჭურვა კორუფციული დანაშაულის გამოძიების და პრევენციის მან-

დატით. მანამდე, ანტიკორუფციული სააგენტო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ექვემდებარებოდა.18 

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისთვის ანტიკორუფციული მანდატის გადაცემის მთავარი 

არგუმენტი იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს დეპოლიტიზება და კორუფციული დანაშაულის 

ეროვნული საფრთხის შემცველ საკითხად მიჩნევა. თუმცა დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის მიერ 

ჩატარებულმა კვლევამ ცხადყო,19 რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისთვის მთელი რიგი, 

მათ შორის კორუფციული, დანაშაულების გამოძიების უფლებამოსილების მინიჭება რესურსების 

არარაციონალურ ხარჯვას იწვევს და სათანადო შედეგს ვერ უზრუნველყოფს. სახელმწიფო უსაფ-

რთხოების სამსახურის გარდა, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის მანდატი კიდევ არაერთ უწყებას 

აქვს.  

მიუხედავად არაერთი ქმედითი ღონისძიებისა, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის თვალსაზრისით 

საქართველო კვლავ გამოწვევის წინაშე დგას, რაზეც არაერთი ადგილობრივი და საერთაშორისო 

ორგანიზაცია მიუთითებს. 

კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე, მომდევნო თავში მოხმობილია საერთაშორისო ორგანიზაციების 

რეკომენდაციები, შეფასებულია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საკანონმდებლო მანდატი 

და პრაქტიკაში გამოვლენილი პრობლემები.  

                                                           
16 ჰანს ბორნი, იან ლეიფი, „დაზვერვის სამსახურებზე ზედამხედველობის განხორციელება“, 2005, გვ. 29 
17 შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოეყო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 
18 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანტიკორუფციული სააგენტოს (დეპარტამენტი) დებულების დამტკიცების 

შესახებ, 31.01.2015 
19 დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის კვლევა, „სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური - კომპეტენციათა დუბლირება და 

პარალელური საგამოძიებო სისტემები“, 2020 წელი, http://www.democracyresearch.org/geo/367 
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1.3. კანონმდებლობა  და საერთაშორისო სტანდარტები 

 

1.3.1. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისობა საერთაშორისო სტანდარტებთან 

OECD-ACN-ის მეოთხე რაუნდის მონიტორინგის ანგარიშში მითითებულია, რომ სახელმწიფო 

უსაფრთხოების სამსახურს არ უნდა ჰქონდეს კორუფციული დანაშაულების გამოძიების 

უფლებამოსილება.20 მეტიც, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეკომენდაციის მიხედვით, 

შიდა უსაფრთხოების სამსახურები საერთოდ არ უნდა იყვნენ აღჭურვილნი ისეთი მანდატით, 

როგორიცაა, სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება, დაკავება და დაპატიმრება, საგამონაკლისო 

შემთხვევების გარდა, როდესაც ორგანიზებული დანაშაული აშკარა საფრთხეს უქმნის დემოკრატი-

ულ სახელმწიფოს.21 მიუხედავად ამისა, „საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 

შესახებ“ კანონის მიხედვით, უწყების საქმიანობის ერთ-ერთი მიმართულებაა - „კორუფციის თავიდან 

აცილების, გამოვლენისა და აღკვეთის ღონისძიებების განხორციელება.“22 კერძოდ, სამსახურის კომ-

პეტენციას განეკუთვნება ისეთი დანაშაულების პრევენცია/გამოვლენა/გამოძიება, როგორებიცაა: 

ამომრჩევლის მოსყიდვა, სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება, სამსახურებ-

რივი უფლებამოსილების გადამეტება, ბრალდებულის უკანონო გათავისუფლება სისხლისსამარ-

თლებრივი პასუხისმგებლობისაგან, განმარტების, ჩვენების ან დასკვნის მიცემის იძულება, სამეწარ-

მეო საქმიანობაში უკანონო მონაწილეობა, ქრთამის აღება, ქრთამის მიცემა, ზეგავლენით ვაჭრობა, 

კანონით აკრძალული საჩუქრის მიღება, სამსახურებრივი სიყალბე და სამსახურებრივი გულგრილ-

ობა.23 

2014 წელს ევროკავშირთან გაფორმებული ასოცირების შეთანხმების მიხედვით, საქართველომ 

იკისრა ვალდებულება, გაეგრძელებინა ეფექტიანი ბრძოლა კორუფციის წინააღმდეგ.24 მიუხედავად 

გარკვეული პროგრესისა,25 კორუფციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით მაინც მრავალი გამოწვევა 

არსებობს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელში ანტიკორუფციული მანდატის დარჩენა, 

არათუ არ არის ეფექტიანი მექანიზმი კორუფციული რისკების შესამცირებლად, არამედ ზრდის 

ადამიანის უფლებების დარღვევის საფრთხეს. 

სახელმწიფოს აქვს ნებისმიერი დანაშაულის გამოვლენისა და გამოძიების საჯარო ინტერესი, თუმცა,  

                                                           
20 ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ანტიკორუფციული ქსელი აღმოსავლეთ ევროპისა და 

ცენტრალური აზიისთვის, ანტიკორუფციული რეფორმა საქართველოში, სტამბულის ანტიკორუფციული სამოქმედო 

გეგმის ფარგლებში, საქართველოს პროგრესის მონიტორინგის მეოთხე რაუნდის განახლებული ანგარიში, 2016 წელი, გვ. 

129-136  
21 იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა კომიტეტი, ევროპის საბჭოს წევრ ქვეყნებში, შიდა უსაფრთხოების 

სამსახურების კონტროლი, 1402, http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTMLen.asp?fileid=16689&lang=en  
22 „საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 5, ქვეპუნქტი ვ) 
23 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, მუხლი 1641, 332-335, 337-342 
24 საქართველოსა და ევროკავშირს შორის დადებული ასოცირების შესახებ შეთანხმება, მუხლი 4, https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0830(02)  
25 საერთაშორისო აღქმის ინდექსის მიხედვით 2020 წელს უკეთესი მდგომარეობაა 2012 წელთან შედარებით (2012 წელს 

შემუშავდა საერთაშორისო აღქმის ინდექსის შეფასების ის მეთოდოლოგია, რომელიც დღესაც მოქმედებს) - 

https://www.transparency.org/en/cpi/2012/index/nzl#; https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl  

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTMLen.asp?fileid=16689&lang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0830(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0830(02)
https://www.transparency.org/en/cpi/2012/index/nzl
https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl
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სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურების საქმიანობის ბუნებიდან გამომდინარე, ეს უწყებები 

მკაცრად უნდა იყვნენ შეზღუდული ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესების დაცვით და არ უნდა 

ეწეოდნენ ისეთ საქმიანობას, რაც უსაფრთხოების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული არ არის.26 

ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა აღნიშნავს, რომ ხშირ შემთხვევაში შიდა უსაფრთხოების 

სამსახურები ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებს თავისი შეხედულებისამებრ განმარტავენ.27  

ვინაიდან მათზე ზედამხედველობის მექანიზმები უმეტესწილად სუსტია, ამ ორგანიზაციების 

თვითნებობა ადამიანის უფლებების დარღვევის რისკს ზრდის. საგულისხმოა, რომ 2015 წლის რე-

ფორმა სწორედ ამ მიდგომით განხორციელდა. ამასთან, ქვეყანაში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამ-

სახურის საპარლამენტო კონტროლი სუსტი და არაეფექტიანია.  

ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეკომენდაციების მიხედვით, უსაფრთხოების სამსახურ-

ების საქმიანობასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა უნდა იყოს მკაფიო და არ უნდა აძლევდეს 

უწყებას შესაძლებლობას, მანდატი თავისი შეხედულებისამებრ გამოიყენოს.28 სამწუხაროდ, ქარ-

თული კანონმდებლობა ამ თვალსაზრისითაც ხარვეზიანია.  გენერალური პროკურორის ბრძანების 

თანახმად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 

1641, 332-ე–335-ე, 337-ე–342-ე მუხლებით გათვალისწინებულ კორუფციულ დანაშაულებს იმ შემ-

თხვევაში იძიებს, თუ თავად გამოავლენს მათ. შესაბამისად, უწყებას ეძლევა ისეთი დანაშაულების 

გამოძიების მანდატი, რომლებიც თავისი არსით შეიძლება საერთოდ არ წარმოადგენდეს საფრთხეს 

ეროვნული უსაფრთხოებისთვის და, შესაბამისად, არ ექცეოდეს მის სამუშაო მიმართულებაში. სწორ-

ედ ამიტომ საქმე გვაქვს უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებისა და რესურსების არარაციონ-

ალურად ხარჯვის საფრთხესთან.29   

კანონმდებლობა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ფართო უფლებამოსილებას ანიჭებს. მიუხ-

ედავად საკონსტიტუციო სასამართლოს 2016 წლის გადაწყვეტილებისა,30 ახლად შექმნილი ოპერატი-

ულ-ტექნიკური სააგენტო, რომელიც ფარული საგამოძიებო უფლებამოსილებით აღიჭურვა, სუს-ის 

მმართველობის სფეროში მოექცა. გარდა ამისა, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესული 

ცვლილებებით ფარული საგამოძიებო მოქმედებები ყველა სამოხელეო დანაშაულზე (მათ შორის, 

გაუფრთხილებლობით ჩადენილ დანაშაულზეც) გავრცელდა.31 აღსანიშნავია, რომ 2020 წელს 

სატელეფონო საუბრის ფარულ მიყურადებასა და ჩაწერაზე სასამართლომ 997 შუამდგომლობა განიხ-

ილა, საიდანაც 82 სამოხელეო დანაშაულს შეეხებოდა და ყველა შუამდგომლობა სრულად დაკმა-

ყოფილდა.32 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის მიხედვით კონსტიტუციური 

                                                           
26 მარტინ შეინინი (გაეროს სპეციალური მომხსენებელი) სამართლებრივი და ინსტიტუციური ჩარჩოებისა და ზომების 

შესახებ, კარგი პრაქტიკა, რომლებიც უზრუნველყოფს სადაზვერვო სააგენტოების მიერ ადამიანის უფლებების დაცვას 

ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლისას, მათ შორის, მათზე ზედამხედველობას, 2010, გვ. 5 
27 საპარლამენტო ასამბლეა, შიდა უსაფრთხოების სამსახურების კონტროლი ევროსაბჭოს წევრ ქვეყნებში, რეკომენდაცია 

1402 (1999), 2,  http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16689&lang=en  
28 იქვე. C, პარაგრ. 2.  
29 დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის კვლევა, ,,სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური - კომპეტენციათა დუბლირება 

და პარალელური საგამოძიებო სისტემები“, 2020 წ.  http://www.democracyresearch.org/geo/367  
30 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგიის გადაწყვეტილება № 1/1/625,640 2016 წლის 14 

აპრილი  
31 მთავრობის ინიციატივა „საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ (07-

2/265; 25.10.2018) 
32 იხ. უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდი, http://www.supremecourt.ge/statistics/2019/  

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16689&lang=en
http://www.democracyresearch.org/geo/367
http://www.supremecourt.ge/statistics/2019/
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უფლების მზღუდავი საშუალება (ფარული საგამოძიებო მოქმედება), შესაძლოა, გამოყენებულ იქნეს 

მხოლოდ განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის გამოძიების შემთხვევაში.33  შესაბამისად, გაჩნდა საფ-

რთხე, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელში ასეთი ფართო მანდატის მოქცევა 

კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტიან მექანიზმს კი არ წარმოადგენს, არამედ ქმნის საჯარო 

მოხელეთა კონტროლის რეალურ საფრთხეს. 

საინტერესოა, როგორია ამ თვალსაზრისით საერთაშორისო პრაქტიკა. მაგალითად, ლატვიაში კორ-

უფციულ დანაშაულებს იძიებს სრულიად დამოუკიდებელი ორგანო.34 კანადაში სახელმწიფო 

უსაფრთხოების/დაზვერვის სამსახურის კომპეტენციაში არ შედის არც ეკონომიკური და არც კორუფ-

ციული დანაშაულის გამოძიების უფლებამოსილება.35 ლიეტუვა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის 

თვალსაზრისით, ერთ-ერთ საუკეთესო მაგალითს წარმოადგენს. ლიეტუვაში 2008 წელს შეიქმნა 

სპეციალური საგამოძიებო სამსახური, რომელიც აღიჭურვა კორუფციული დანაშაულების საგამოძი-

ებო უფლებამოსილებით. OECD-ის შეფასებით, ეს რეფორმა მნიშვნელოვანი პროგრესი იყო კორუფ-

ციის წინააღმდეგ საბრძოლველად.36 მიზანშეწონილია, საქართველომ გაიზიაროს ზემოაღნიშნული 

ქვეყნების გამოცდილება. 

 

1.3.2. ანტიკორუფციული სააგენტოს ხელმძღვანელის და მისი მოადგილის/მოადგილეების 

დეკლარაციების დასაიდუმლოება, როგორც მანკიერი პრაქტიკა 

 

თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების ხელმისაწვდომობა ღია და გამ-

ჭვირვალე მმართველობის საუკეთესო მაგალითს წარმოადგენს, რაც კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლ-

აში მნიშვნელოვან პრევენციულ ნაბიჯად შეიძლება მივიჩნიოთ. სწორედ ამიტომ, განსაკუთრებით 

შემაშფოთებელია, რომ თავად ანტიკორუფციული სააგენტოს ხელმძღვანელის და მისი მოადგილის/ 

მოადგილეების დეკლარაციები საჯაროდ ხელმისაწვდომი არ არის. 

2017 წლის 1-ელი იანვრიდან,  სრულად დასაიდუმლოვდა იმ თანამდებობის პირების დეკლარაცია, 

რომელთა თანამდებობას, „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამის-

ად, საიდუმლოობის გრიფი აქვს მინიჭებული. საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებგვერდიდან აღებ-

ულია 2017 წლამდე გამოქვეყნებული დეკლარაციებიც. ამგვარი მანკიერი პრაქტიკა ისედაც დახურ-

ულ უწყებას კიდევ უფრო მეტ ბუნდოვანებას სძენს. 

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის წერილზე, რომლითაც ანტიკორუფციული სააგენტოს ხელ-

მძღვანელის და მისი მოადგილის/მოადგილეების ქონებრივ დეკლარაციებს ვითხოვდით, საჯარო 

სამსახურის ბიურომ გვიპასუხა, რომ ანტიკორუფციული სააგენტოს ხელმძღვანელისა და მისი მოად- 

                                                           
33 უზუნი გერმანიის წინააღმდეგ (Uzun v. Germany), განაცხადი no. 35623/05, ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლოს 2010 წლის 2 სექტემბრის გადაწყვეტილება, პუნქტი 80 
34 „ლატვიის კანონი სახელმწიფო უსაფრთხოების ინსტიტუტების შესახებ“, მუხლი 15 (1) 
35 ,,კანადის უსაფრთხოების სადაზვერვო სამსახურის აქტი“ (R.S.C., 1985, c. C-23), https://laws-

lois.justice.gc.ca/eng/acts/C23/page-6.html#docCont  
36 ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ანტიკორუფციული ქსელი აღმოსავლეთ ევროპისა და 

ცენტრალური აზიისთვის, 2008, ლიეტუვა: სპეციალური საგამოძიებო სამსახური, 60          

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C23/page-6.html#docCont
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C23/page-6.html#docCont
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გილის/მოადგილეების ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციები „სახელმწიფო საიდუმლოების შე-

სახებ“ საქართველოს კანონის მიხედვით, ექცევიან საჯაროობის შეზღუდვაში.37 საგულისხმოა ისიც, 

რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ვებგვერდზე  არ არის განთავსებული რაიმე ტიპის 

ინფორმაცია ანტიკორუფციული სააგენტოს ხელმძღვანელისა და მისი მოადგილის/მოადგილეების 

შესახებ.38 

უწყების (რომელიც უშუალოდ ახორციელებს საგამოძიებო და პრევენციულ ღონისძიებებს კორუფცი-

ის გამოვლენის/თავიდან ასარიდებლად) ხელმძღვანელის და მისი მოადგილის/მოადგილეების 

შესახებ ინფორმაციისა და დეკლარაციების დასაიდუმლოება ცალსახად ეწინააღმდეგება საერთაშორ-

ისო სტანდარტებს.  

ანტიკორუფციული სააგენტოს საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, აუცილებელია არა მხოლ-

ოდ მისი ხელმძღვანელისა და მოადგილეების დეკლარაციების სრული ან/და ნაწილობრივი საჯარო-

ობა, არამედ აუცილებელია მთავარი სამმართველოებისა და სამმართველოების უფროსებისა და მათი 

მოადგილეების დეკლარაციების გასაჯაროებაც.   

საგულისხმოა, რომ „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონი არ ადგენს იმ კონ-

კრეტულ თანამდებობის პირთა ზუსტ ჩამონათვალს, რომელთა დეკლარაციებსაც გრიფი „საიდუმ-

ლო“ აქვს მინიჭებული. კანონის მიხედვით, სახელმწიფო საიდუმლოებას შეიძლება მიეკუთვნოს 

ინფორმაცია იმ პირების შესახებ, რომლებიც დაზვერვის, სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და მარ-

თლწესრიგის დაცვის სფეროებში კონფიდენციალურად თანამშრომლობენ ან თანამშრომლობდნენ 

სათანადო საქმიანობის განმახორციელებელ საქართველოს შესაბამის ორგანოებთან.39 ეს ჩანაწერი 

იძლევა ფართო ინტერპრეტაციის საშუალებას. ნორმის ადრესატს ენიჭება უკონტროლო დისკრეცია, 

გრიფი „საიდუმლო“ მიანიჭოს იმ უწყების თანამშრომელთა ქონებრივ დეკლარაციებს, რომლებიც 

თავად ებრძვიან ქვეყანაში კორუფციას.  

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი მიიჩნევს, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სტრუქ-

ტურული ერთეულების, განსაკუთრებით კი ანტიკორუფციული სააგენტოს ხელმძღვანელისა და 

მისი მოადგილეების დეკლარაციებისთვის გრიფი „საიდუმლოს“ მინიჭება წარმოადგენს მანკიერ 

პრაქტიკას, ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სტანდარტებს, იწვევს კორუფციის წინააღმდეგ მებრძო-

ლი უწყების მიმართ უნდობლობას და, განსაკუთრებით, სათანადო კონტროლის არარსებობის პი-

რობებში, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს კიდევ უფრო დახურულ უწყებად აქცევს.   

 

 

 

                                                           
37 საჯარო სამსახურის ბიუროს წერილი No გ11875 
38 იხ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ვებგვერდი.  
39 „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 6, ქვეპუნქტი დ.ბ), დ.გ)  
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1.3.3. ანტიკორუფციული სააგენტოს სტრუქტურული ქვემდებარეობა ეკონომიკური 

თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ანტიკორუფციული ქსელის  

შეფასებაში (OECD-ACN) 
 

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ანტიკორუფციულმა ქსელმა სა-

ქართველო რამდენიმეჯერ შეაფასა.40 ერთ-ერთი ბოლო შეფასება 2016 წლის ოქტომბერში განხორ-

ციელდა,41 2019 წლის მარტში კი გამოქვეყნდა ანგარიში მონიტორინგის მეოთხე რაუნდის რეკო-

მენდაციების შესრულების პროგრესთან დაკავშირებით.42 

ანგარიშში გაცემული 22 რეკომენდაციიდან 16-თან დაკავშირებით აღნიშნულია, რომ პროგრესი შე-

სამჩნევია, რაც იმას გულისხმობს, რომ სახელმწიფომ გაატარა ცალკეული პრაქტიკული ღონისძიებ-

ები რეკომენდაციის შესრულების მიზნით. ექვს რეკომენდაციასთან დაკავშირებით აღნიშნულია, რომ 

სახელმწიფოს არ გაუტარებია არანაირი ღონისძიება რეკომენდაციის შესასრულებლად (Lack of 

Progress).43 აღსანიშნავია, რომ ბოლო შეფასებაში, სახელმწიფოს არ მიუღია შეფასება - „მნიშვნელოვანი 

პროგრესი“ (Significant Progress). წინა შეფასებასთან შედარებით,44 მდგომარეობა გაუმჯობესდა ოთხ 

შემთხვევაში (პროგრესის არარსებობიდან - პროგრესამდე), სადაც, განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს 

მე-2 და მე-14 რეკომენდაცია, რომლებიც შეეხება კორუფციის შესახებ ცნობიერების ამაღლებასა და 

საჯარო სტრუქტურების გამჭვირვალობის მნიშვნელობას, თუმცა ამ რეკომენდაციების ნაწილში სა-

ხელმწიფოს მნიშვნელოვანი პროგრესისთვის არ მიუღწევია.45 5 შემთხვევაში სიტუაცია გაუარესდა 

(პროგრესიდან - პროგრესის არარსებობამდე).  

ანტიკორუფციული ქსელის პირველი რეკომენდაციაა საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული  

სტრატეგიისა და მისი განხორციელების სამოქმედო გეგმის შემუშავება.46 მიუხედავად იმისა, რომ 6 

კომპონენტიდან ქვეყანამ მხოლოდ 2 შეასრულა, ამ რეკომენდაციის შესრულებასთან დაკავშირებით 

მიჩნეულია, რომ სახელმწიფოს აქვს პროგრესი.47 2019-2020 წლების საქართველოს ეროვნული 

ანტიკორუფციული სტრატეგია და საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის გან-

ხორციელების სამოქმედო გეგმა არ ითვალისწინებს კონკრეტულ ღონისძიებებს  სახელმწიფო უსაფ-

რთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს საქმიანობის გასაუმჯობესებლად.48 მასში არ 

                                                           
40 იხ. https://www.oecd.org/corruption/acn/istanbulactionplancountryreports.htm  
41 ანტიკორუფციული რეფორმა საქართველოში, სტამბულის ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმის ფარგლებში მეოთხე 

რაუნდის მონიტორინგის ანგარიში, https://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-ACN-Georgia-Round-4-Monitoring-Report-ENG.pdf   
42 სტამბულის ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმის ფარგლებში საქართველოს პროგრესის მონიტორინგის მეოთხე 

რაუნდის განახლებული ანგარიში, https://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-ACN-Georgia-Progress-Update-2019-ENG.pdf  
43 იქვე. გვ.5  
44 იხ. 2018 წლის ივლისის შეფასება, https://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-ACN-Georgia-Progress-Update-2018-ENG.pdf  
45 სტამბულის ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმის ფარგლებში საქართველოს პროგრესის მონიტორინგის მეოთხე 

რაუნდის განახლებული ანგარიში, https://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-ACN-Georgia-Progress-Update-2019-ENG.pdf.  გვ.5 
46 ანტიკორუფციული რეფორმა საქართველოში, სტამბულის ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმის ფარგლებში მეოთხე 

რაუნდის მონიტორინგის ანგარიში, https://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-ACN-Georgia-Round-4-Monitoring-Report-ENG.pdf, 

გვ.129  
47 სტამბულის ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმის ფარგლებში საქართველოს პროგრესის მონიტორინგის მეოთხე 

რაუნდის განახლებული ანგარიში, https://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-ACN-Georgia-Progress-Update-2019-ENG.pdf, გვ.14 
48 საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგია, 2019, 19-20, 2019-2020 წლების ანტიკორუფციული 

სამოქმედო გეგმა 

https://www.oecd.org/corruption/acn/istanbulactionplancountryreports.htm
https://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-ACN-Georgia-Round-4-Monitoring-Report-ENG.pdf
https://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-ACN-Georgia-Progress-Update-2019-ENG.pdf
https://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-ACN-Georgia-Progress-Update-2018-ENG.pdf
https://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-ACN-Georgia-Progress-Update-2019-ENG.pdf
https://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-ACN-Georgia-Round-4-Monitoring-Report-ENG.pdf
https://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-ACN-Georgia-Progress-Update-2019-ENG.pdf
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არის გათვალისწინებული არასამთავრობო ორგანიზაციების რეკომენდაციები  დამოუკიდებელი 

ანტიკორუფციული სამსახურის შექმნის შესახებ.49 აღსანიშნავია, რომ 2021 წლის აპრილის მდგო-

მარეობით, 2021-2022 წლების ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმა საქართველოს მთავრობას ჯერ 

კიდევ არა აქვს მიღებული.  

ქსელის ზოგადი შეფასებით, ბოლო ათწლეულის განმავლობაში საქართველომ მნიშვნელოვან პროგ-

რესს მიაღწია კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის თვალსაზრისით,50 რაც, ძირითადად, გამოიხატა 

წვრილი კორუფციული დანაშაულების გამოვლენა/აღმოფხვრაში. ქვეყანაში კორუფციის მაღალი დო-

ნე კვლავ მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება.51 

ანგარიშში უარყოფითადაა შეფასებული 2015 წლის რეფორმა, რომელმაც ანტიკორუფციული სააგენ-

ტო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს დაუქვემდებარა. განსაკუთრებული ყურადღებაა გამახ-

ვილებული უწყების საქმიანობის საიდუმლოობის მაღალ ხარისხზე, მის არაგამჭვირვალე ბუნებაზე. 

ანგარიშში ასევე საუბარია კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის მანდატის პროკურატურისთვის 

მინიჭებაზე, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ინტერესთა კონფლიქტი დანაშაულის გამოძიების დროს და 

კორუფციული დანაშაულების საგამოძიებო ქვემდებარეობის წესის ბუნდოვანებაზე. ანგარიშის 

მიხედვით, ამ ბუნდოვანებამ შესაძლოა შექმნას უფლებამოსილების გადამეტების საფრთხე.52 შესაბამ-

ისად, ქსელის 21-ე რეკომენდაციაა, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის მანდატის პროკურატურისა და 

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისთვის ჩამოშორება.  

 

 

2. კორუფციული დანაშაულის გამოძიება და პრაქტიკაში 

გამოვლენილი ხარვეზები 

 

საქართველოში კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის ფუნქცია სხვადასხვა სტრუქტურებს შორისაა 

გადანაწილებული. მათ შორის, შესაძლოა, გაიმიჯნოს კორუფციის პრევენციისა და კორუფციული 

დანაშაულის გამოძიების ფუნქციებით აღჭურვილი ორგანოები: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამ-

სახურის ანტიკორუფციული სააგენტო, პროკურატურა, ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახ-

ური, თავდაცვის სამინისტროს საგამოძიებო დანაყოფი და იუსტიციის სამინისტროს გენერალური 

ინსპექცია.  

                                                           
49 ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის (IDFI) - რეკომენდაციები ახალ ანტიკორუფციულ 

სტრატეგიასა და 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით, 

https://idfi.ge/ge/idfi_proposals_for_new_anti_corruption_strategy_and_action_plan_2019_2020  
50 ანტიკორუფციული რეფორმა საქართველოში, სტამბულის ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმის ფარგლებში მეოთხე 

რაუნდის მონიტორინგის ანგარიში, https://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-ACN-Georgia-Round-4-Monitoring-Report-

ENG.pdf,  გვ. 7  
51 იქვე. გვ. 117 
52 იქვე. გვ. 121 

https://idfi.ge/ge/idfi_proposals_for_new_anti_corruption_strategy_and_action_plan_2019_2020
https://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-ACN-Georgia-Round-4-Monitoring-Report-ENG.pdf
https://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-ACN-Georgia-Round-4-Monitoring-Report-ENG.pdf
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ზემოაღნიშნული სტრუქტურების გარდა, 2019 წელს შექმნილი სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურ-

ის გამომძიებლები იძიებენ სსკ-ის 332-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით, ასევე 333-ე 

მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ დანაშაულს, თუ იგი  ჩადენილია 

სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლის მიერ.53 

                                                           
53 საქართველოს გენერალური პროკურორის 2019 წლის 23 აგვისტოს №3 ბრძანება სისხლის სამართლის საქმეთა 

საგამოძიებო და ტერიტორიული საგამოძიებო ქვემდებარეობის განსაზღვრის შესახებ, პუნქტი 8 

 

სსკ-ის მუხლი 

 

 

ანტი-

კორუფციული        

სააგენტო 

 

პროკურატურის 

საგამოძიებო 

ნაწილი 

 

ფინანსთა 

სამინისტროს 

საგამოძიებო 

სამსახური 

 

თავდაცვის 

სამინისტროს 

საგამოძიებო 

დანაყოფი 

 

იუსტიციის 

სამინისტროს 

გენერალური 

ინსპექცია 

ამომრჩევლის მოსყიდვა 

(სსკ-ის 1641 მუხლი) 

 

X 

 

X 

— — — 

მითვისება ან გაფლანგვა  

სამსახურებრივი  

მდგომარეობის გამოყენებით 

(სსკ-ის 182 -2 ,,დ“ მუხლი)  

 

— 

 

X 

 

X 

 

— 

 

— 

 

უკანონო შემოსავლის  

ლეგალიზაცია (სსკ-ის 194 მუხლი)  

 

— 

 

X 

 

— 

 

— 

 

— 

 

უფლებამოსილების ბოროტად 

გამოყენება (სსკ-ის 220 მუხლი)  

 

— 

 

X 

 

X 

 

— 

 

— 

 

კომერციული მოსყიდვა  

(სსკ-ის 221 მუხლი)  

 

— 

 

X 

 

X 

 

— 

 

— 

 

სამსახურებრივი უფლებამოსილების 

 ბოროტად გამოყენება  

(სსკ-ის 332-ე მუხლი) 

 

X 

 

X 

 

— 

 

— 

 

X 

 

სამსახურებრივი უფლებამოსილების  

გადამეტება  (სსკ-ის 333-ე მუხლი) 

 

X 

 

X 

 

— 

 

— 

 

X 

 

სამეწარმეო საქმიანობაში  

უკანონო მონაწილეობა  

(სსკ-ის  337-ე მუხლი)   

 

X 

 

X 

 

— 

 

— 

 

X 

 

ქრთამის აღება (სსკ-ის 338-ე მუხლი) 

X X — 

 

— X 

 

 

ქრთამის მიცემა (სსკ-ის 339-ე მუხლი) 

 

X 

 

X 

 

— 

 

— 

 

X 

 

ზეგავლენით ვაჭრობა  

(სსკ-ის 3391 მუხლი) 

 

X 

 

X 

 

— 

 

— 

 

X 

 

კანონით აკრძალული საჩუქრის მიღება 

 (სსკ-ის 340-ე მუხლი) 

 

X 

 

X 

 

— 

 

— 

 

X 
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კანონმდებლობაში არსებული პრობლემებთან ერთად, საინტერესოა, განვიხილოთ პრაქტიკაში გამოვ-

ლენილი ხარვეზები.  

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა განცხადებით მიმართა საქართველოს სახელმწიფო უსაფ-

რთხოების სამსახურსა და საქართველოს პროკურატურას, კორუფციულ დანაშაულებთან დაკავშირ-

ებით, სტატისტიკური ინფორმაციის გამოთხოვის შესახებ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურ-

იდან მიღებული პასუხი, რომელიც სრულად არ ასახავდა გამოთხოვილ ინფორმაციას, კანონმდებ-

ლობით დადგენილი ვადის მნიშვნელოვანი დარღვევით გამოიგზავნა.54 

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან მიღებული პასუხის თანახმად, ანტიკორუფციული სა-

აგენტოს მიერ დაწყებული გამოძიების მაჩვენებელი სტატისტიკურად მზარდია 2019 წლამდე, ხოლო 

2020 წელს - შეინიშნება კლება.   

 

ამავე პასუხის თანახმად, ანტიკორუფციულმა სააგენტომ არაერთხელ დაიწყო გამოძიება  თაღლით-

ობაზე (სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლით გათვალისწინებული დანაშაული), როგორც 

დამოუკიდებლად, ისე სხვა მუხლებთან კომბინაციაში. მაშინ, როდესაც, სისხლის სამართლის საქმე-

თა საგამოძიებო და ტერიტორიული საგამოძიებო ქვემდებარეობის განსაზღვრის შესახებ საქართველ-

ოს გენერალური პროკურორის N3 ბრძანება თაღლითობას პირდაპირ არ განიხილავს უსაფრთხოების 

სამსახურის გამოძიების კომპეტენციად და, ის არც თავისი არსით ექცევა ანტიკორუფციული სააგენ-

ტოს სამუშაო მიმართულებაში.  

უწყებიდან მიღებული პასუხების თანახმად,55 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფ-

ციულმა სააგენტომ 555 სისხლის სამართლის საქმიდან, 2015 წლის 1-ელი აგვისტოდან 2021 წლის 1-

ელ მარტამდე, გამოძიება დაიწყო 375 საქმეზე.  აღსანიშნავია ისიც, რომ დროის ზემოაღნიშნულ პე-

რიოდში, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან ქვემდებარეობის წესის დაცვით, პროკურატურ-

აში - 8 საქმე56 გადაიგზავნა. 2015 წლის 1-ელი აგვისტოდან 2021 წლის 1-ელ მარტამდე პერიოდში, 

                                                           
54 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 19.04.2021 წერილი SSG 8 21 00049663; SSG 9 21 00049655 
55 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 19.04.2021 წერილი SSG 8 21 00049663; SSG 9 21 00049655 
56 სისხლის სამართლის კოდექსის 194-ე მუხლის მეორე ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით და მესამე ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით, 332-

ე, 338-ე, 342-ე და 362-ე მუხლებით გათვალისწინებული დანაშაულები 

0
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2015 წლის 1-ლი

აგვისტო - 2015 

წლის 31 

დეკემბერი

2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი 2019 წელი 2020 წელი 2021 წლის 1-ლი

იანვარი 2021 

წლის 1-ლი

მარტი



15 
 

პროკურატურიდან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ქვემდებარეობით გამოსაძიებლად გა-

დაიგზავნა 11 სისხლის სამართლის საქმე.57 

როგორც უკვე აღინიშნა, „საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ“ კანონი არ 

ადგენს, კონკრეტულად რომელი დანაშაულების გამოძიება მიეკუთვნება მის კომპეტენციას. საქარ-

თველოს გენერალური პროკურორის 2019 წლის 23 აგვისტოს №3 ბრძანებით დადგენილი ქვემდებარ-

ეობის წესი კი (რომლის მიხედვითაც უწყება იმ შემთხვევაში იძიებს ზოგიერთ კორუფციულ 

დანაშაულს, თუ შესაბამისი დანაშაული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლების 

მიერ არის გამოვლენილი) ზრდის უწყების მანდატს, რაც პრაქტიკაში არაერთი პრობლემის გამომ-

წვევი ფაქტორია.  

თავისთავად ცხადია, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ კორუფციული დანაშაულის 

გამოვლენა ავტომატურად ვერ აქცევს მას ეროვნული ინტერესებისთვის საფრთხის შემცველ ქმედებ-

ად. სწორედ ამიტომ მინიჭებულ უფლებამოსილებას უწყება,  ნაცვლად საზოგადოებისთვის/ქვეყნის-

თვის საფრთხის შემცველი დანაშაულების გამოძიებისა, იყენებს ისეთი კორუფციული დანაშაულების 

წინააღმდეგ ბრძოლისთვის, რომლებიც მისი საქმიანობის მიზანს არ შეესაბამება. 

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დაქვემდებარებაში არსებულ ოპერატიულ-ტექნიკური სა-

აგენტოსთვის ფარული საგამოძიებო მოქმედების განხორციელების უფლების მინიჭებამ და ამ მექან-

იზმის ყველა სამოხელეო დანაშაულზე გავრცელებამ სერიოზული საფრთხე შეუქმნა ადამიანის უფ-

ლებებსა და ძირითად თავისუფლებებს. დარგის არაერთი ექსპერტი აღნიშნავს, რომ ამ მანდატს სამ-

სახური ხშირად უკანონოდ იყენებს საჯარო მოხელეთა წინააღმდეგ მათზე ზეგავლენის მოხდენისა 

და მათი კონტროლის მიზნით.58 

 

2.1. კორუფცია, როგორც ეროვნული უსაფრთხოების  

წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული 

 

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ კანონის მე-5 მუხლის თანახმად, სამსახურის საქმი-

ანობის მიმართულებებს შორისაა:  

 ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; 

 სახელმწიფო უსაფრთხოებისთვის საფრთხის შემცველი ტრანსნაციონალური ორგანიზებული 

დანაშაულის და საერთაშორისო დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა;  

 კორუფციის თავიდან აცილების, გამოვლენისა და აღკვეთის ღონისძიებების განხორციელება.59 

                                                           
57 სისხლის სამართლის კოდექსის 332-ე, 341-ე, 3221, 3222 და 331-ე მუხლებით გათვალისწინებულ დანაშაულებზე 
58 ამის ნათელ მაგალითად, შესაძლოა, მივიჩნიოთ 12 სექტემბერს გავრცელებული ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც, 

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მხრიდან, სავარაუდოდ, ყოველგვარი სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე, 

მიყურადება და თვალთვალი, მათ შორის, ყველა რანგის საჯარო მოხელეზე ხორციელდება. 14.09.2021 იხ. 

https://www.democracyresearch.org/geo/722/     
59 საქართველოს კანონი „საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ“, მუხლი 5 

https://www.democracyresearch.org/geo/722/
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სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განმარტებით, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა სახელ-

მწიფო უსაფრთხოების საკითხია, ვინაიდან კორუფცია ხელყოფს საჯარო სექტორის გამართულ ფუნ-

ქციონირებას, ასუსტებს სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ საზოგადოების ნდობას და აფერხებს 

ქვეყნის სტაბილურ და დემოკრატიულ განვითარებას.60  

სამსახურის ანგარიშებში ასევე მითითებულია, რომ საჯარო დაწესებულებებში კორუფციის არსებობა 

მრავალმხრივ ზიანს აყენებს სახელმწიფოს ინტერესებს და რისკის ქვეშ აყენებს ეროვნულ უსაფ-

რთხოებას. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2020 წლის საპარლამენტო ანგარიშის მიხედვით, 

სამოხელეო და კორუფციულ დანაშაულებში  ჩართული მოხელეები, შესაძლოა, მოწყვლადები აღ-

მოჩნდნენ უცხო ქვეყნის სპეციალური სამსახურების მიმართ ან/და წარმოადგენდნენ სხვადასხვა 

დანაშაულებრივი ჯგუფისა თუ ცალკეულ პირთა დაინტერესების ობიექტებს.61 

მიუხედავად იმისა, რომ საუკეთესო პრაქტიკის და საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით, კორ-

უფციული დანაშაული არ მოიაზრება სახელმწიფოს უსაფრთხოებისათვის რისკის შემცველ დანაშა-

ულთა სიაში,62 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს განმარტებით, სახელმწიფოებს მი-

ნიჭებული აქვთ გარკვეული (მათ შორის, ფართო) დისკრეცია, განსაზღვრონ, რა წარმოადგენს საფ-

რთხეს სახელმწიფოსა და მისი ინტერესებისათვის, თუკი ეს  დაფუძნებულია სათანადო ფაქტებისა 

და მოვლენების გონივრულ შეფასებაზე.63 შესაძლებელია, კონკრეტული ტიპის დანაშაული (მაგალ-

ითად, ორგანიზებული დანაშაული), თავისი მასშტაბით, სიცოცხლისუნარიანობითა და ინფრა-

სტრუქტურით გამოირჩეოდეს  „ჩვეულებრივი“ დანაშაულისაგან, მაგრამ არ შეიცავდეს იმ ტიპის 

რისკებს, რაც საკმარისი იქნებოდა მისი სახელმწიფოს უსაფრთხოებისათვის საშიშროების შემცველად 

მისაჩნევად.64 რიგ შემთხვევაში, შეიძლება არსებობდეს კონკრეტული კავშირი ორგანიზებულ დანაშა-

ულსა და სახელმწიფოს უსაფრთხოებისათვის რისკის შემცველ ქმედებებს (მაგალითად, ტერორიზმი) 

შორის, მაგრამ ეს ავტომატურად არ უნდა გახდეს ნებისმიერი ამ ტიპის ქმედების სახელმწიფოს 

უსაფრთხოებისათვის რისკის შემცველად მიჩნევის საფუძველი. 

ანალოგიურად დაუსაბუთებელია, ნებისმიერი კორუფციული დანაშაულის სახელმწიფო უსაფ-

რთხოებისათვის რისკად შეფასება (და, შესაბამისად, მისი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის-

ათვის დაქვემდებარება). სამართალდამცავი სტრუქტურებისგან განსხვავებით, სახელმწიფო უსაფ-

რთხოების სამსახურს აქვს შედარებით ფართო ძალაუფლება. სისხლის სამართლის საქმეზე საგა-

მოძიებო და ტერიტორიული ქვემდებარეობის არასრულყოფილი განაწილება, უსაფრთხოების სამ-

სახურის შესაძლებლობა, გასცდეს კანონით განსაზღვრულ მანდატს,65 სადაზვერვო სამსახურისა და 

                                                           
60 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2015 წლის ანგარიში, გვ. 33  
61 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2020 წლის ანგარიში, გვ. 34 
62 ჰანს ბორნი, იან ლეიფი, „დაზვერვის სამსახურებზე ზედამხედველობის სამართლებრივი სტანდარტები და საუკეთესო 

პრაქტიკა“, 2005, გვ. 32  
63 JANOWIEC AND OTHERS v. RUSSIA (განაცხადი №55508/07 და 29520/09) §213 
64 ჰანს ბორნი, იან ლეიფი, „დაზვერვის სამსახურებზე ზედამხედველობის სამართლებრივი სტანდარტები და საუკეთესო 

პრაქტიკა“, 2005, გვ. 29 
65 დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი, „სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური - კომპეტენციათა დუბლირება და 

პარალელური საგამოძიებო სისტემები“, თბილისი, 2020 გვ. 37 ხელმისაწვდომია: 

http://www.democracyresearch.org/files/58geo%20a.pdf  
 
 

http://www.democracyresearch.org/files/58geo%20a.pdf
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სამართალდამცავი ორგანოების ფუნქციების შერწყმა ერთ სამსახურში და კონტრდაზვერვითი საქ-

მიანობის შედეგად მიღებული მასალებისა და სხვა მონაცემების სამართალდაცვითი მიზნებისათვის 

გამოყენების რისკები სამსახურის ხელში გაუმართლებლად დიდ ძალაუფლებად აქცევს.  

 

აღსანიშნავია ეროვნულ კანონმდებლობაში ამ თვალსაზრისით არსებული არათანმიმდევრულობაც. 

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 1433-ე მუხლის თანახმად, ფარული 

საგამოძიებო მოქმედება ტარდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მისი ჩატარება გათვალისწინებულია 

კოდექსით და ის აუცილებელია დემოკრატიულ საზოგადოებაში ლეგიტიმური მიზნის მისაღწევად − 

ეროვნული უშიშროების ან საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, უწესრიგობის ან 

დანაშაულის ჩადენის თავიდან ასაცილებლად, ქვეყნის ეკონომიკური კეთილდღეობის ინტერესების 

ან სხვა პირთა უფლებებისა და თავისუფლებების დასაცავად. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამ-

სახურის საგამოძიებო ქვემდებარეობაში მყოფ რიგ მუხლებზე ფარული საგამოძიებო მოქმედების 

ჩატარება არ შეიძლება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქართველი კანონმდებლის მოსაზრებით, ამ მუხლით ან 

მუხლის ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება საფრთხეს არ უქმნის ეროვნულ უშიშროებას ან 

საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ინტერესებს. შესაბამისად, ჩნდება კითხვა, რატომ ექცევა ამ მუხ-

ლების გამოძიება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მანდატში?  

 

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი აქვე შენიშნავს, რომ არ შეიძლება ეს მოსაზრება გაგებულ იქნეს 

ისე, თითქოს მხარს ვუჭერდეთ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მანდატში შემავალ ყველა 

დანაშაულზე ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებას. პირიქით, ჩვენი ღრმა რწმენით, სახელ-

მწიფო უსაფრთხოების სამსახურს არ უნდა ჰქონდეს მანდატი, გამოიძიოს ისეთი დანაშაულები, 

რომლებიც პირდაპირ და უშუალო საფრთხეს არ უქმნის სახელმწიფო უსაფრთხოებას. შესაბამისად, 

მის მანდატში შემავალი დანაშაულების რაოდენობა მკვეთრად უნდა შემცირდეს.   

 

ნებისმიერი კორუფციული დანაშაულის სახელმწიფოს უსაფრთხოებისათვის რისკად მიჩნევა 

დაუსაბუთებელია შემდეგი გარემოებების გამო:  
 

ა) სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საგამოძიებო ქვემდებარეობაში არ ექცევა კორუფციული 

დანაშაულები, როგორებიცაა, მითვისება ან გაფლანგვა სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით 

(სსკ-ის 182 -ე მუხლის მე-2 ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტი); უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია (სსკ-ის 

194-ე მუხლი); უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის გზით მოპოვებული ქონებით სარგებლობა, 

ქონების შეძენა, ფლობა ან გასაღება (სსკ-ის 1941 მუხლი); უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება 

(სსკ-ის 220-ე მუხლი); კომერციული მოსყიდვა (სსკ-ის 221-ე მუხლი); სამეწარმეო საქმიანობაში 

უკანონო მონაწილეობა (სსკ-ის  337-ე მუხლი); ზეგავლენით ვაჭრობა (სსკ-ის 3391 მუხლი); კანონით 

აკრძალული საჩუქრის მიღება (სსკ-ის 340-ე მუხლი); ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის 

წარუდგენლობა ან დეკლარაციაში არასრული ან არასწორი მონაცემების შეტანა (სსკ-ის 355-ე მუხლი). 

შესაბამისად, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსაზრება, რომ ნებისმიერი სახის კორუფცია 

წარმოადგენს რისკს სახელმწიფოს უსაფრთხოებისათვის, არათანმიმდევრულია.66 

                                                           
66 ეს არ შეიძლება განიმარტოს ისე, რომ დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი მხარს უჭერს ჩამოთვლილი დანაშაულების 

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საგამოძიებო ქვემდებარეობაში გადასვლას.  
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ბ) კორუფციული დანაშაულების გამოძიების ფუნქცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 

გარდა, აქვს საქართველოს გენერალური პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილს, ფინანსთა სამინის-

ტროს საგამოძიებო სამსახურს, სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს საგამოძიებო დე-

პარტამენტს, თავდაცვის სამინისტროს საგამოძიებო დანაყოფსა და იუსტიციის სამინისტროს გენერ-

ალურ ინსპექციას.67 განსაკუთრებით აღსანიშნავია ბუნდოვანი საზღვრები და შერეული კომპეტენ-

ციები სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურსა და საქართველოს გენერალური პროკურატურის 

საგამოძიებო ნაწილის შორის. ეს განსაკუთრებით ართულებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურ-

ისა და პროკურატურის ფუნქციების გამიჯვნას სამოხელეო (კორუფციული) დანაშაულების კონტექ-

სტში. ვინაიდან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს აქვს შესაძლებლობა, გამოიძიოს ნებისმიერი 

ისეთი საქმე, რომელიც, ამ სამსახურების ფუნქციიდან გამომდინარე, პროკურატურის ქვემდებარე 

უნდა იყოს. თუ კორუფციული დანაშაული ავტომატურად სახელმწიფოს ინტერესებს უქმნის საფ-

რთხეს, საინტერესოა, რატომ აქვთ ანტიკორუფციული მანდატი იმ საგამოძიებო სტრუქტურებს, რო-

მელთა უშუალო მოვალეობასაც არ შეადგენს სახელმწიფოს უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. 68   

გ) კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებას69 სისხლის 

სამართლის კოდექსის ისეთ მუხლებზე, რომლებიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მან-

დატში შედის. მაგალითად, უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება (სსკ-ის 220-ე მუხლი) კომერ-

ციული მოსყიდვა (სსკ-ის 221-ე მუხლი). შესაბამისად, კანონმდებლის პოზიციით, ეს ქმედებები არ 

უქმნის საფრთხეს სახელმწიფო უსაფრთხოებას.  

დ) ეროვნულ ინტერესებს საფრთხეს ვერ შეუქმნის სისხლის სამართლის კოდექსის 1421 მუხლის 

პირველი ნაწილით (რასობრივი დისკრიმინაცია); 236-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილებით 

(სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის, ან სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის, ანდა ასეთი იარაღის-

თვის განკუთვნილი საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა ან შენახვა (236.1) და იგივე 

ქმედება ჩადენილი ჯგუფურად ან არაერთგზის (236.2)). შესაბამისად, გაურკვეველია, რატომ არის ეს 

მუხლები სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ქვემდებარეობაში. მხედველობაშია მისაღები, 

რომ საქართველოს კონსტიტუციური წყობილებისა და უშიშროების საფუძვლების წინააღმდეგ სის-

ხლის სამართლის კოდექსის XXXVII თავით გათვალისწინებული დანაშაულები, კერძოდ, სსკ-ის 320 

(სახელმწიფო საიდუმლოების გახმაურება) და 321-ე მუხლები (სახელმწიფო საიდუმლოების დაცვის 

წესის დარღვევა) სახელმწიფოსათვის ეროვნული უშიშროებისათვის საფრთხის შემცველად ითვლება 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამ ქმედებამ საქართველოს ინტერესებისათვის მძიმე შედეგი გამოიწ-

ვია.  

                                                           
67 საქართველოს გენერალური პროკურორის 2019 წლის 23 აგვისტოს №3 ბრძანება სისხლის სამართლის საქმეთა 

საგამოძიებო და ტერიტორიული საგამოძიებო ქვემდებარეობის განსაზღვრის შესახებ. 
68 ამ საკითხზე იხ. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, „კომპეტენციათა 

დუბლირება და პარალელური საგამოძიებო სისტემები“, თბილისი, 2020 გვ. 16-17 ხელმისაწვდომია: 

http://www.democracyresearch.org/files/58geo%20a.pdf  
69 უკანასკნელ პერიოდამდე, ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარება შეუძლებელი იყო ყველა სამოხელეო 

დანაშაულზე, რაც მართებულ მიდგომას წარმოადგენდა. 2019 წელს განხორციელებული ცვლილებებით, ფარული 

საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარება შესაძლებელია სისხლის სამართლის კოდექსის XXXIX თავით გათვალისწინებულ 

ყველა მუხლზე, მათ შორის, გაუფრთხილებლობით ჩადენილ დანაშაულზე (მაგალითად, სამსახურებრივი გულგრილობა 

(სსკ-ის 342-ე მუხლი). 

http://www.democracyresearch.org/files/58geo%20a.pdf


19 
 

შესაბამისად, შეიძლება ითქვას, რომ სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო და ტერიტორიული 

საგამოძიებო ქვემდებარეობის მოწესრიგება ნაკლოვანია. რის გამოც სახელმწიფო უსაფრთხოების 

სამსახურის საგამოძიებო ქვემდებარეობაში ექცევა საქმეები, რაც უსაფრთხოების სამსახურის საქმიან-

ობის მიზნებს არ შეესაბამება. რიგი კორუფციული დანაშაულებისა საერთოდ არ ექცევა სახელმწიფო 

უსაფრთხოების სამსახურის საგამოძიებო კომპეტენციაში. ის, რომ რიგ მუხლებზე თეორიულადაც კი 

შეუძლებელია ფარული საგამოძიებო მოქმედების ჩატარება ეროვნული უსაფრთხოების დაცვის მო-

ტივით, ცხადყოფს, რომ კანონმდებლის აზრით, ეს ქმედებები, საფრთხეს ვერ შეუქმნის სახელმწიფოს 

უსაფრთხოებას.  

 

ამიტომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის არგუმენტი, რომ კორუფცია ეროვნული უსაფ-

რთხოებისათვის რისკის შემცველი დანაშაულია, არათანმიმდევრულია. 

 

2.2. ანტიკორუფციული სააგენტოს მიერ სამუშაო მიმართულებებთან 

შეუსაბამო საქმეების გამოძიება 

 

2015 წელს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ფორმირებისას არასამთავრობო სექტორმა გა-

მოთქვა კრიტიკა სტრუქტურაში ჭარბი ძალაუფლების კონცენტრაციისა და ფუნქციების დუბლირ-

ების გამო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოზიციის თანახმად, ეს კრიტიკა უსაფუძვლო იყო, ვი-

ნაიდან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საქმიანობა არ შეეხებოდა მოქალაქეთა ყოველ-

დღიურ ცხოვრებაში წარმოშობილი კონკრეტული საფრთხეების აცილებას და მიმართული იქნებოდა 

გლობალური, ქვეყნის ფარგლებს გარედან მომდინარე სახელმწიფო უსაფრთხოებისათვის საფრთხის 

შემცველი ინტერესების და მცდელობების წინააღმდეგ.70 

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ფუნქციონირების რამდენიმე წლის თავზე, შეიძლება 

ითქვას, რომ არგუმენტი, თითქოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საგამოძიებო საქმიანობა 

შეეხება მხოლოდ იმ საქმეებს, რომლებიც საფრთხეს უქმნის სახელმწიფო უსაფრთხოებას, მცდარია. 

ამ არგუმენტის საპირისპიროდ, კვლევის შედეგად გამოვლინდა არაერთი მაგალითი, როდესაც სა-

ხელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს მიერ გამოძიებული საქმეები 

მიყენებული ზიანის, დანაშაულის სახისა და საზოგადოებრივი საშიშროების შეფასებით არ წარ-

მოადგენს რისკს სახელმწიფო უსაფრთხოებისათვის და, შედეგად, ისინი არ შეესაბამება სახელმწი-

ფოს უსაფრთხოების სამსახურის სამუშაო მიმართულებებს.  

მაგალითად, ერთ შემთხვევაში, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სა-

აგენტოს გამოძიებაში მყოფ საქმეზე პროკურატურამ ბრალი წაუყენა ოთხ პირს საქართველოს სსკ 19-

180-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ და მე-3 ნაწილის „ბ“ პუნქტებით, საქართველოს სსკ 180-ე მუხლის მე-

3 ნაწილის „ბ“ პუნქტით და საქართველოს სსკ 19-180-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ და მე-3 ნაწილის „ბ“ 

პუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისათვის (თაღლითობა და თაღლითობის მცდელ-

                                                           
70 შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2015 წლის 14 ივლისის განცხადება, ხელმისაწვდომია: https://police.ge/ge/shinagan-

saqmeta-saministros-gantskhadeba/8481 წვდომის თარიღი: 18.05.2021 

https://police.ge/ge/shinagan-saqmeta-saministros-gantskhadeba/8481
https://police.ge/ge/shinagan-saqmeta-saministros-gantskhadeba/8481
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ობა ჩადენილი წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ, დიდი ოდენობით).71 ეს არ წარმოადგენს კო-

რუფციულ დანაშაულს და არ ექცევა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საგამოძიებო ქვემდებ-

არეობაში.  

ასევე, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა მოახდინა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სა-

გამოძიებო ქვემდებარეობასთან და სამუშაო მიმართულებებთან შეუთავსებელი გამოძიების შემდეგი 

შემთხვევების იდენტიფიკაცია: 

 ერთ შემთხვევაში, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ 

გამოძიება აწარმოა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 19,180-ე მუხლის მე-3 ნაწილის 

„ბ“ ქვეპუნქტითა და იმავე კოდექსის 381-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული 

დანაშაულების ჩადენისთვის (თაღლითობის მცდელობა ჩადენილი დიდი ოდენობით და ძალაში 

შესული განაჩენის ან სხვა სასამართლო გადაწყვეტილების შეუსრულებლობა ანდა მისი შეს-

რულებისათვის ხელის შეშლა)72 

 ორი პირის მიმართ სახელმწიფოს უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ 

აწარმოა გამოძიება საქართველოს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 221-ე მუხლის 

მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით (კომერციული მოსყიდვა - იმ პირის მიერ, რომელიც ორგანიზაცი-

აში ახორციელებს ხელმძღვანელობით და წარმომადგენლობით უფლებამოსილებას, პირდაპირ 

თავის და სხვა პირის სასარგებლოდ ფულის მოთხოვნა და მიღება, რათა მან განახორციელოს 

რაიმე ქმედება ან თავი შეიკავოს რაიმე ქმედების განხორციელებისაგან, თავისი სამსახურებრივი 

ვალდებულებების დარღვევით, მომსყიდველის ინტერესებისათვის, ჩადენილი ჯგუფურად) 

გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისათვის.73 ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებები 

არ ექცევა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საგამოძიებო ქვემდებარეობაში 

 წიაღისეულის უკანონოდ მოპოვების პროცესში წარმოშობილ პრობლემებთან დაკავშირებით, 

თანამდებობრივი ავტორიტეტის გამოყენებით მფარველობისათვის ქრთამის მიცემის ფაქტზე 

2017 წელს დაკავებულ იქნა ერთი პირი - საქართველოს სსკ-ის სსკ 339-ე მუხლის მე-2 ნაწილით 

გათვალისწინებული დანაშაულისთვის (შეთავაზებული ქრთამი - 5000 ლარი).74 

 საქართველოს სსკ-ის 338-ე მუხლის 1-ელი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედებისათვის 

(ქრთამის აღება, ესე იგი მოხელის მიერ ფულის მოთხოვნა და მიღება, რათა ამ მოხელემ თანამ-

დებობრივი უფლება-მოვალეობების შესრულებისას ქრთამის მიმცემის სასარგებლოდ განახორ-

ციელოს რაიმე ქმედება) 200 დოლარის აღების ფაქტზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 

ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა ერთი პირი დააკავეს. აღსანიშნავია, რომ სასამარ-

თლომ წარდგენილი ბრალდება  გადააკვალიფიცირა საქართველოს სსკ-ის 180-ე მუხლის მე-3 ნა-

წილის „ა” ქვეპუნქტზე (თაღლითობა).75 

                                                           
71 თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 27 ნოემბრის №1ბ/1355-19 გადაწყვეტილება  
72 თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ნათია გუდაძის 2018 წლის 30 იანვრის გადაწყვეტილება  
73 თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ხათუნა ხარჩილავას 2018 წლის 18 აპრილის გადაწყვეტილება 
74 თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ლელა ნოზაძის 2018 წლის 19 აპრილის გადაწყვეტილება  
75 თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე დავით მგელიაშვილის 2018 წლის 4 აპრილის გადაწყვეტილება 
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სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს მიერ გამოძიებულ საქმეთა 

სრული უმრავლესობა არ შეიცავს რისკებს სახელმწიფოს უსაფრთხოებისათვის.76 შესწავლილი საქმე-

ებიდან სასამართლომ მხოლოდ ორ შემთხვევაში მიუთითა, რომ ის ითვალისწინებს ჩადენილი 

ქმედების საზოგადოებრივ საშიშროებას, ხასიათს. აქედან ერთ შემთხვევაში მსჯავრდადებულთა 

მიერ ჩადენილი იყო ბირთვული მასალის უკანონო შეძენა, შენახვა, ფლობა და განკარგვის მცდელობა 

(რაც მაღალი საშიშროების მატარებელია).77 სხვა შემთხვევებში, სასამართლოს არ უმსჯელია, თუ 

რამდენად იყო საშიშროების შემცველი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული 

სააგენტოს მიერ გამოძიებული ქმედებები. ერთ შემთხვევაში, სასამართლომ პირდაპირ მიუთითა, 

რომ მსჯავრდადებულებისათვის 5000 ლარის ოდენობით შეფარდებული ჯარიმა მათი პიროვნებისა 

და ჩადენილი ქმედებების პროპორციული სასჯელი იყო, რაც ხაზს უსვამს დანაშაულის წვრილმან 

ხასიათს.78   

შესაბამისად, შესწავლილი სასამართლო გადაწყვეტილებებიდან ვლინდება, რომ სახელმწიფო უსაფ-

რთხოების სამსახურის (და მის შემადგენლობაში შემავალი ანტიკორუფციული სააგენტოს) საქმიან-

ობა სცდება სახელმწიფო უსაფრთხოებისათვის რისკის შემცველ დანაშაულებს და ითავსებს სამარ-

თალდამცავ (საპოლიციო) ფუნქციებს. 

 

2.3. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოსა და 

პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის დუბლირებული ფუნქციები 

 

კორუფციული დანაშაულის გამოძიების მანდატის მქონე სტრუქტურებიდან  განსაკუთრებით აღსა-

ნიშნავია ბუნდოვანი საზღვრები და შერეული კომპეტენციები სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახ-

ურის ანტიკორუფციულ სააგენტოსა და საქართველოს გენერალური პროკურატურის საგამოძიებო 

ნაწილის შორის. ეს შეუძლებელს ხდის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისა და პროკურატურ-

ის ფუნქციების გამიჯვნას  სამოხელეო (კორუფციული) დანაშაულების კონტექსტში. 

შესწავლილი სასამართლო გადაწყვეტილებებიდან ვერ მოხერხდა ობიექტური კრიტერიუმების 

იდენტიფიცირება, თუ რა შემთხვევაში იძიებს საქმეს პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილი და რა 

შემთხვევაში - სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტო.  

ასევე, ანალიზის შედეგად გამოიკვეთა, რომ პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის მიერ გამოძიებ-

ული კორუფციასთან დაკავშირებული საქმეების ოდენობა მკვეთრად აღემატება სუს-ის ანტი-

კორუფციული სააგენტოს მიერ გამოძიებული საქმეების რაოდენობას. მაგალითად, 2020 წელს საქარ-

თველოს პროკურატურაში კორუფციასთან დაკავშირებულ 169 სისხლის სამართლის საქმეზე დაიწყო 

                                                           
76 შესწავლილი საქმეებიდან მხოლოდ ხუთ შემთხვევაში დაფიქსირდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესაბამისი 

რეაგირება სსკ-ის 344-ე მუხლით გათვალისწინებულ დანაშაულზე (საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონო 

გადაკვეთა)  და საქართველოს საბაჟო საზღვარზე დიდი ოდენობით მოძრავი ნივთის გადმოტანა საბაჟო კონტროლის 

გვერდის ავლით წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ, რაც შედის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საგამოძიებო 

ქვემდებარეობაში.  
77 თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 22 ნოემბრის #1/1803-19 გადაწყვეტილება 
78 თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2019 წლის 21 თებერვლის №1ბ/1051-18 გადაწყვეტილება  
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გამოძიება.79 შედარებისათვის, ამავე პერიოდში სუს-ის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ გამოძიება 

დაიწყო 66 სისხლის სამართლის საქმეზე. კიდევ უფრო თვალსაჩინოა სხვაობა გასულ წლებში:  2017 

წელს - სუს-ის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ გამოძიება დაიწყო 62 საქმეზე, პროკურატურამ 474-ზე; 

2018 წელს, სუს-ის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ გამოძიება დაიწყო - 71, ხოლო პროკურატურამ - 

638 საქმეზე; 2019 წელს, სუს-ის ანტიკორუფციული სააგენტოს მაჩვენებელი იყო - 91, პროკურატურის 

კი - 655 საქმე.   

ამ ფონზე, საგულისხმოა, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისათვის ბიუჯეტიდან გამო-

ყოფილი სახსრები დაახლოებით 3-ჯერ აღემატება საქართველოს გენერალური პროკურატურისათვის 

გამოყოფილი თანხების ოდენობას.80 ამავე დროს, სუს-ის დეპარტამენტებს შორის, ანტიკორუფციული 

სააგენტო ყველაზე მეტ სისხლის სამართლის საქმეზე იწყებს გამოძიებას.81  

 

2018-2021 წლების განმავლობაში სახელმწიფო აუდიტის სამსახურიდან საქართველოს პროკურატურ-

აში მიღებულ იქნა 106 აუდიტის ანგარიში, რის საფუძველზეც გამოძიება დაიწყო 91 სისხლის სამარ-

თლის საქმეზე, მათ შორის, საქართველოს პროკურატურაში გამოძიება დაიწყო 73 სისხლის სამარ-

თლის საქმეზე, ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში გამოძიება დაიწყო 17 სისხლის 

სამართლის საქმეზე, ხოლო სუს-ის ანტიკორუფციულ სააგენტოში გამოძიება დაიწყო მხოლოდ 1 

სისხლის სამართლის საქმეზე.82  

ხსენებული საქმეების ფარგლებში სისხლისსამართლებრივი დევნა საქართველოს პროკურატურამ 

დაიწყო 50 პირის, მათ შორის, 23 საჯარო მოხელის მიმართ, ისეთი რანგის მოხელეების მიმართ, 

                                                           
79 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2020 წლის ანგარიში, ხელმისაწვდომია: 

https://pog.gov.ge/page/default/saprokuroro-sabWosTvis-wardgenili-angarishebi, გვ. 32 (წვდომის თარიღი: 09.07.2021)  
80 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი ხელმისაწვდომია: https://mof.ge/5261, ასევე 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი 

იხ: https://www.mof.ge/5355 
81 DRI, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური - კომპეტენციათა დუბლირება და პარალელური საგამოძიებო სისტემები, 

გვ. 19, ხელმისაწვდომია: http://www.democracyresearch.org/geo/367, (წვდომის თარიღი: 09.10.2021)  
82 ინფორმაცია 2018-2021 წლებში სახელმწიფო აუდიტის სამსახურიდან მიღებულ ანგარიშებთან დაკავშირებით 

განხორციელებული რეაგირების შესახებ, 2021, გვ. 21 ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/36qU9w8 (ბოლოს ნანახია 08.07.2021)  
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http://www.democracyresearch.org/geo/367
https://bit.ly/36qU9w8
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როგორებიცაა ქალაქის მერი, ვიცე-მერი, მუნიციპალიტეტის გამგებელი და მოადგილე, მუნიციპალ-

იტეტის სამსახურის ხელმძღვანელი პირები და ა.შ.  

ანალოგიურად, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2018-2020 წლების ანგარიშებში მითითებ-

ულია, რომ ქრთამის აღების ფაქტზე დაკავებული იქნა არაერთი საჯარო მოხელე, მათ შორის: მერიის 

წარმომადგენელი, მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე, საკრებულოს დეპუტატი და 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე.  

 

2.4. მაღალი დონის კორუფცია და პოლიტიკური ნების არარსებობა 

  

მიუხედავად კორუფციის წინააღმდეგ საბრძოლველად გატარებული არაერთი რეფორმისა, ქვეყანაში 

მაღალი დონის კორუფციული დანაშაულები, ფაქტობრივად, რეაგირების მიღმა რჩება. საერთაშორ-

ისო გამჭვირვალობის 2019 წლის ანგარიშის მიხედვით, საქართველოში კორუფციის მაღალი მაჩ-

ვენებელი განპირობებულია „სახელმწიფოს მიტაცებითა“ და კერძო სუბიექტების ხელში ძალაუფ-

ლების მაღალი კონცენტრაციით.83 მაღალი დონის კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის არაეფექტიან-

ობის ერთ-ერთ მიზეზად სწორედ ეს უნდა განვიხილოთ.  

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ოფიციალურ ვებგვერდზე წარმოდგენილია რამდენიმე საქ-

მე, რომელთა მიხედვითაც ანტიკორუფციულმა სააგენტომ შესაბამისი პირი/პირები დააკავა. გამომ-

დინარე იქიდან, რომ სამსახურში დაწყებულ გამოძიებათა უმეტეს ნაწილს ანტიკორუფციული სა-

აგენტო იძიებს, რა დროსაც სამსახურის ყველაზე დიდი მატერიალური და ადამიანური რესურსი 

იხარჯება, საინტერესოა იმის დადგენა, რამდენად უქმნის ეს დანაშაულები საფრთხეს ეროვნულ 

ინტერესებს.  

 
                                                           
83 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს 2019 წლის საქმიანობის ანგარიში“, ხელმისაწვდომია 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://transparency.ge/sites/default/files/magazine-2019-ge-a4-

compressed_1_0.pdf გვ. 69  
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სსკ-ის 338-ე მუხლი (ქრთამის აღება) სსკ-ის 180 მუხლი (თაღლითობა) სხვა

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://transparency.ge/sites/default/files/magazine-2019-ge-a4-compressed_1_0.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://transparency.ge/sites/default/files/magazine-2019-ge-a4-compressed_1_0.pdf
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ზემოთ მოცემული შემთხვევები ნათელყოფს, რომ უწყება მინიჭებულ მანდატს იყენებს შედარებით 

წვრილმანი კორუფციული დანაშაულების წინააღმდეგ საბრძოლველად. ამასთან, სახელმწიფო 

უსაფრთხოების სამსახურის 2020 წლის ანგარიშშიც ნათლად არის ილუსტრირებული, რომ ანტი-

კორუფციული სააგენტოს მიერ გამოძიებულ საქმეთა უმეტესობა  წვრილმანი ხასიათისაა.84 სახელ-

მწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მნიშვნელოვანი რესურსები იხარჯება სისხლის სამართლის 180-ე 

მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულების (თაღლითობა) გამოძიებისათვის, რაც არ წარმოადგენს 

რისკს ეროვნული უსაფრთხოებისათვის და არ ჯდება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 

საგამოძიებო მანდატში. მაშინ, როდესაც მაღალი დონის კორუფციის თვალსაზრისით არსებული 

პრობლემები ყურადღების მიღმა რჩება.  

მიუხედავად ჟურნალისტური გამოძიების ფარგლებში გამოვლენილი არაერთი მაღალი დონის სავარ-

აუდო კორუფციული დანაშაულისა, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული 

სააგენტო მათ ყურადღების მიღმა ტოვებს.  მაგალითად, ჟურნალისტური გამოძიების მიხედვით, 

სავარაუდოდ, რუსი ბიზნესმენის - ფელიქს ხუდოევის სასარგებლოდ, თურქეთიდან საქართველოს 

გავლით, სატრანზიტო გადამზიდავი კომპანიებისათვის ხდება თანხის გამოძალვა, რომელიც 

შემოსავლების სამსახურისა და მთავრობის სხვა მაღალჩინოსნების დახმარებით ხორციელდება.85 

ინფორმაციას, გასაჯაროების მიუხედავად, სამართალდამცავი უწყების მხრიდან სათანადო რეაგირ-

ება არ მოჰყოლია. 

მაღალი დონის კორუფციის წინააღმდეგ ეფექტიანად საბრძოლველად საკმარისი არ არის მხოლოდ 

შესაბამისი კანონმდებლობის არსებობა. პრობლემის აღმოსაფხვრელად აუცილებელია დამოუკიდებ-

ელი საგამოძიებო ორგანოები და სასამართლო სისტემა, რასაც  ძირითადად, განაპირობებს შესაბამისი 

პოლიტიკური ნება.86 საქართველოში სათანადო პოლიტიკური ნების არარსებობის ნათელ მაგალითს 

წარმოადგენს მე-10 მოწვევის პარლამენტის მიერ „ეროვნული ანტიკორუფციული სააგენტოს შესახებ“ 

საქართველოს კანონის პროექტის განხილვაზე უარის თქმა.87  

 

 

 

                                                           
84 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2020 წლის საქმიანობის ანგარიში, გვ. 33 

http://parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/151521/1-4905.pdf  
85 Netgazeti.ge (ვებგვერდი), 28.04.2020, იხ.  https://netgazeti.ge/news/447571/  
86 საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი (GIP), თეონა ზურაბაშვილი, „რა პერსპექტივა აქვს ეროვნულ ანტიკორუფციულ 

სააგენტოს საქართველოში“, #14, გვ. 11;  2021 წლის 11 მარტი;  იხ. პატრიკ მეგერი, პატრიკ მეგერი, 2005. 

ანტიკორუფციული სააგენტოები: „რიტორიკა რეალობის წინააღმდეგ“,  პოლიტიკის რეფორმის ჟურნალი 8, № 1, პატრიკ 

მეგერი,  2005, „ანტიკორუფციული სააგენტოები: გამოცდილების მიმოხილვა. მომზადებულია მსოფლიო ბანკისთვის.“ 
87 იხ. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის მიერ შედგენილი კანონპროექტთა ნუსხა. 

https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/268097 

http://parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/151521/1-4905.pdf
https://netgazeti.ge/news/447571/
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/268097
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3. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული 

სააგენტოს საქმიანობის შესაბამისობა საერთაშორისო 

სტანდარტებთან 

  

საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციებისა და დადგენილი სტანდარტების მიხედვით, კორ-

უფციის წინააღმდეგ მებრძოლი უწყება უნდა იყოს დამოუკიდებელი/აპოლიტიკური, ჰქონდეს 

ანგარიშვალდებულების, გამჭვირვალობის, ღიაობის მაღალი ხარისხი. რამდენად შეესაბამება დად-

გენილ საერთაშორისო სტანდარტებს  სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული 

სააგენტოს საქმიანობა, ქვევით განვიხილავთ.  

 

დამოუკიდებლობა 

2015 წელს, ანტიკორუფციული სააგენტოს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან გამოყოფისა და სახელ-

მწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დაქვემდებარებაში გადასვლის მთავარი არგუმენტი იყო სუს-ის 

დამოუკიდებლობა და აპოლიტიკურობა. ერთი შეხედვით, შეიძლება ითქვას, რომ უწყების დამო-

კიდებლობას მისი უფროსის არჩევის წესი და მისი უფლებამოსილების ვადა (6 წელი) განაპირობებს. 

თუმცა რეალობაში, მიუხედავად იმისა, რომ სუს-ის ხელმძღვანელის შერჩევის პროცესში 

მონაწილეობას იღებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, მთავრობა და პარლამენტი, ძალთა გადა-

ნაწილება პარლამენტში და ოპოზიციასთან კონსტრუქციული თანამშრომლობის პრაქტიკის ნაკლებ-

ობა მმართველ ძალას საშუალებას აძლევს, ამ თანამდებობაზე მისთვის სასურველი პირი აირჩიოს. ეს 

კი, ხელისუფლებას აძლევს ბერკეტს, გავლენა მოახდინოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 

საქმიანობაზე.88 

 

სამსახურის საქმიანობის დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით არსებულ კითხვის ნიშნებს აძლიერ-

ებს რეაგირების მიღმა დარჩენილი არაერთი მაღალი დონის სავარაუდო კორუფციული შემთხვევა.  

 
ანგარიშვალდებულება და გამჭვირვალობა  

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი ანგარიშვალდებული და პასუხისმგებელია საქარ-

თველოს პარლამენტის წინაშე. ანგარიშვალდებულების უზრუნველსაყოფად პარლამენტს აქვს ზე-

დამხედველობის ისეთი მექანიზმები, როგორებიცაა: კითხვის დასმა და ინტერპელაცია,89 კომიტეტის 

სხდომაზე სამსახურის უფროსის დასწრების მოთხოვნა90 და სხვ. თუმცა, დემოკრატიის კვლევის 

ინსტიტუტის კვლევამ აჩვენა, რომ საკანონმდებლო ორგანო თითქმის არ იყენებს რეგლამენტით მი-

ნიჭებული უფლებამოსილებას.91  

 

                                                           
88 ამ საკითხთან დაკავშირებით, იხილეთ დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის კვლევა „საქართველოს სახელმწიფო 

უსაფრთხოების სამსახურზე საპარლამენტო ზედამხედველობის მექანიზმები და მათი მნიშვნელობა,“ 2020 წ.  
89 საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 43, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, მუხლი 148 – 149 
90 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, მუხლი 40, პუნქტი 3 
91 დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი, 2020, „საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურზე საპარლამენტო 

ზედამხედველობის მექანიზმები და მათი მნიშვნელობა“ 
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პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებულების ფარგლებში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 

ასევე ვალდებულია, წარადგინოს ყოველწლიური ანგარიში.92 სუსის 2020 წლის საქმიანობის ანგარიშ-

ში (წინა წლების ანგარიშების მსგავსად), მხოლოდ რამდენიმე გვერდი ეთმობა კორუფციის წინააღ-

მდეგ ბრძოლას, რაც ვერ უზრუნველყოფს ანტიკორუფციული სააგენტოს საქმიანობის სრულყოფილი 

შეფასების შესაძლებლობას.93 

 

კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის უმნიშვნელოვანესი პრინციპი უწყების გამჭვირვალობა და ღია-

ობაა. გაეროს კორუფციის წინააღმდეგ კონვენციის მე-10 მუხლი ხაზს უსვამს უწყების ღიაობისა და 

საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების მნიშვნელობას.94  

 

გარდა ამისა, სტანდარტის საპირისპიროდ, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საქმიანობა 

ხასიათდება  საიდუმლოების მაღალი ხარისხით და, შესაბამისად, საზოგადოების წინაშე ანგარიშ-

ვალდებულება დაბალია. დამკვიდრებულ პრაქტიკას წარმოადგენს სახელმწიფო უსაფრთხოების 

სამსახურის  წლიური ანგარიშების, ძირითადად, დახურულ ფორმატში განხილვა, განსახილველი 

ინფორმაციის საიდუმლოების მოტივით. წლიური ანგარიშების იმ ნაწილში კი, რაც საჯაროვდება, 

კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლასთან დაკავშირებული ინფორმაცია უკიდურესად მწირია.  

 

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს პრობლემები აქვს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 

თვალსაზრისითაც. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით 

წარდგენილ წერილს, რითაც ანტიკორუფციული სააგენტოს მიერ გამოძიებულ საქმეთა შესახებ სტა-

ტისტიკას ვითხოვდით, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა კანონით დადგენილი ვადის მნიშ-

ვნელოვანი დარღვევით, არასრული ინფორმაციით უპასუხა.95 თუმცა ეს არ იყო უსაფრთხოების 

სამსახურის მხრიდან ინფორმაციის არასრული სახით წარმოდგენის ან ინფორმაციის გაცემაზე დაუ-

საბუთებლად უარის თქმის ცალკეული შემთხვევა. არაერთი მიმართვის მიუხედავად, რითაც 

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი სახელმწიფო უსაფრთხოებისთვის მაღალი რისკის მქონე იმ 

სუბიექტების სიას ითხოვდა, რომლებთანაც სუს-ს ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულება აქვს 

გაფორმებული, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ინფორმაციის მოწოდებაზე უარი განაც-

ხადა. უარი კანონით დადგენილი წესით გასაჩივრდა სასამართლოში. ამასთან, სუს-ის მხრიდან 

გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციის მოწოდება კანონმდებლობით დადგენილი ვადის დარღვევით 

ჩვეულ პრაქტიკას წარმოადგენს. ეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიშვალდებ-

ულების, გამჭვირვალობისა და ღიაობის დაბალ ხარისხზე მეტყველებს, რასაც ნათელყოფს სამსახურ-

ის მიერ პროაქტიულად გამოქვეყნებული ინფორმაციის სიმწირეც - მაგალითად, სამსახურის ვებ-

გვერდზე არ იძებნება ინფორმაცია სუს-ის სტრუქტურული ერთეულების (მათ შორის, ანტიკორუფ-

ციული სააგენტოს) ხელმძღვანელებისა და მათი მოადგილის/მოადგილეების შესახებ.   

 

                                                           
92 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, მუხლი 88, პუნქტი 2, მუხლი 171, „საქართველოს სახელმწიფო 

უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 9, პუნქტი 2 
93 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2020 წლის საქმიანობის ანგარიში, ხელმისაწვდომია 

http://parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/151521/1-4905.pdf  
94 „კორუფციის წინააღმდეგ“ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კონვენცია, 2003, მუხლი 10 

https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf  
95 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 19.04.2021 წერილი SSG 8 21 00049663; SSG 9 21 00049655 

http://parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/151521/1-4905.pdf
https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf


27 
 

აქვე აღსანიშნავია, რომ მთავრობას ჯერ კიდევ არა აქვს მიღებული 2021-2022 წლების ანტიკორუფ-

ციული სამოქმედო გეგმა, სადაც დეტალურად უნდა გაიწეროს, რა ღონისძიებები განხორციელდება 

კორუფციის წინააღმდეგ მებრძოლი უწყებების გამჭვირვალობის, ღიაობის, ანგარიშვალდებულების 

და დამოუკიდებლობის ასამაღლებლად. თუმცა, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საქმიან-

ობის საიდუმლო ბუნებიდან გამომდინარე, ძნელია ვისაუბროთ პრობლემის სრულად მოგვარებაზე.  

 

დასკვნა 

 

წარმოდგენილი კვლევით გამოიკვეთა, რომ საქართველოში, ინსტიტუტების ფორმირების ეტაპზე, 

როდესაც კორუფცია სახელმწიფოს ფუნქციონირებისთვის ძირითად საფრთხეს წარმოადგენდა, კო-

რუფციულ დანაშაულებთან ბრძოლის მანდატი მიენიჭა ერთ ძირითად ორგანოს - შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს და მის შემადგენლობაში შემავალ სახელმწიფოს უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელ 

სპეციალურ დეპარტამენტებს. ხოლო სხვა სტრუქტურები - პროკურატურა და იუსტიციის სამინის-

ტროს შესაბამისი დანაყოფი მხოლოდ ცალკეულ, კანონით განსაზღვრულ შემთხვევებში ითავსებდნენ 

ამ ფუნქციებს. კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხად იყო მიჩ-

ნეული.  

არსებული მდგომარეობით, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შემადგენლობაში ანტიკორუფ-

ციული სააგენტოს არსებობა არ წარმოადგენს სახელმწიფოში კორუფციის დონის შემცირებისათვის 

მიღებულ რაციონალურ გადაწყვეტილებას და უფრო ამ ინსტიტუციის ისტორიული მემკვიდრეობით 

აიხსნება. დღეისათვის, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტო 

წარმოადგენს არაეფექტიან უწყებას, რომლის საქმიანობაც არ შეესაბამება სახელმწიფო უსაფრთხო-

ების სამსახურის სამუშაო მიმართულებებს. მიუხედავად საქართველოს პროკურატურის საგამოძი-

ებო ნაწილზე სამჯერ დიდი დაფინანსებისა, სუს-ის ანტიკორუფციული სააგენტო გაცილებით მცირე 

ოდენობის საქმეებზე იწყებს გამოძიებას. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისა და დანარჩენი 

ანტიკორუფციული საგამოძიებო უწყებების მიერ გამოძიებული საქმეები, მათ მიერ პასუხისგებაში 

მიცემული თანამდებობის პირების, გამოძიებული საქმეების საზოგადოებრივი საშიშროებისა და ხა-

რისხობრივი მაჩვენებლების გათვალისწინებით, იდენტურია, რაც ცხადყოფს, რომ კორუფციული 

დანაშაული არ უნდა დარჩეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საგამოძიებო ქვემდებარ-

ეობაში.   

ამ ვითარებაში დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი მიიჩნევს, რომ მიზანშეწონილია სახელმწიფო 

უსაფრთხოების სამსახურისათვის საგამოძიებო (განსაკუთრებით კორუფციული დანაშაულის გამო-

ძიების) უფლებამოსილების სრულად ჩამორთმევა და საქართველოს პარლამენტის მიერ დამოუკიდ-

ებელი ანტიკორუფციული საგამოძიებო მექანიზმის ჩამოყალიბებაზე მუშაობის გაგრძელება. შემო-

თავაზებული ცვლილებების განხორციელებამდე დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტს მიაჩნია, რომ 

მიზანშეწონილია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური შემოიფარგლოს მხოლოდ იმ ქმედებების 

გამოძიებით, რომლებიც რეალურად რისკის შემცველია სახელმწიფოს უსაფრთხოებისა და მისი 

ინტერესებისათვის.  
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