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                                                        აბსტრაქტი           

     ადამიანის კონსტიტუციით მინიჭებული უფლებებისა და თავისუფლებების 

დაცვა, დემოკრატიულ საზოგადოებაში ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხს 

წარმოადგენს. სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების განხორციელებისას ძალიან 

მაღალი რისკი არსებობს იმისა , რომ მოხდეს პირის უფლებების არამართლზომიერი 

შეზღუდვა, შესაბამისად მნიშვნელოვანია განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმოს 

აღნიშნულ საკითხს. ნაშრომი ეხება სწორედ ფარული საგამოძიებო მოქმედებების 

განხორციელების შესაბამისობას პირის პირადი ცხოვრების თავისუფლების 

უფლებასთან, რომელიც დაცულია, როგორც ქართული კანონმდებლობით, ასევე 

არაერთი საერთაშორისო აქტით. ნაშრომში საუბარია, იმაზე, თუ რა შემთხვევებში  

შეიძლება  პირის მიმართ ფარული საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელება და 

პირის პირადი ცხოვრების უფლებაში ჩარევა ჩაითვალოს მართლზომიერად. ასევე 

საუბარია იმ, კონტროლის მექანიზმებზე, რომლებიც უზრუნველყოფენ, 

სახელმწიფოს მხრიდან ფარული საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელებისას 

უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების თავიდან აცილებას, საუბარია ამ 

მექანიზმების ეფექტურობაზე და მასთან დაკავშირებულ პრობლემებსა და 

პრობლემების აღმოფხვრის გზებზე.  ნაშრომის მთავარი მიზანია, შეფასება, იმისა ხომ 

არ ხდება ადამიანების უფლებების არამართლზომიერი შეზღუდვა საჯარო 

ინტერესის სახელით და რამდენად არის დაცული ბალანსი კერძო და საჯარო  

ინტერესებს შორის. ნაშრომის თემატიკასთან დაკავშირებით, ქართულ 

საკანონმდებლო რეგულირებასთან ერთად, განხილულ იქნა ასევე  საერთაშორისო 

სტანდარტები და წესები, გამოყენებულ იქნა ასევე, ევროპული სასამართლოს 

პრეცედენტული გადაწყვეტილებები საკითხის სიღრმისეულად შესწავლის მიზნით. 

ნაშრომში საუბარია, ასევე საქართველოში დღესდღეისობით არსებულ 

მდგომარეობაზე, სტატიკაზე, არსებულ პრობლემებზე და ხარვეზებზე. საკითხის 

მაქსიმალურად სრულყოფილად შესწავლის მიზნით გამოყენებულ იქნა კვლევის 

მეთოდები, როგორიცაა დოქტრინალური  შედარებითი და  შეფასების კვლევის 

მეთოდები. 

საძიებო სიტყვები: ფარული საგამოძიებო მოქმედება, პირადი ცხოვრების 

თავისუფლების უფლება, საკანონმდებლო რეგულირება, კონტროლის მექანიზმები 
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                                              Abstract 

One of the most important issues in a democratic society is protection of human rights and 

freedom granted by the constitution. There is a very high risk of unjust restriction of a 

person’s rights in the implementation of criminal justice, thus it is important to pay special 

attention to this issue. Work deds with the compliance of the conduct of covert investigative 

actions with the right to liberty of a person which is protected by Georgian law as well as a 

number of international acts. Work discuss the cuses in wich covert investigative actions can 

be carried out against a person and the interference with a person’s right to privacy can be 

considered legally. 

There is also talk about those control mechanisms that   ensure   the abuse of power by the 

state in the conduct of covert investigative actions. They talk about effectivnes of these 

mechanisms and also about the way, to eliminate the problems associated with it. The main 

purpose of the work is to assess whether there is an illegal restriction of the rights of the 

community in the name of the public interest and if there is a real balance between public 

and private interests. International standarts and rules were discussed along with the 

Georgian legistation on the subject of the work. Precedent deasisions of the European Court 

of Human Rights has also been used to examine the matter in deptu. In the work there is also 

discussed the current situation, statistics, problems and   deficiencies in Georgia. Doctrinal 

comparative and evaluative research methods were used to the study the issues as much as 

possible. 

Search words: covert investigative action, the right of privacy, legistative regulation, control 

mechanisms. 

 


