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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.
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