ადამიანის უფლებათა სამთავრობო
სამოქმედო გეგმის მონიტორინგი
ამოცანა 3.2.2

ამოცანა 3.2.2. პოლიციის საქმიანობის გამჭვირვალობის
უზრუნველყოფა
ამოცანის შესრულების პროგრესი: 50%
ინდიკატორი: პოლიციის სამმართველოების რაოდენობა, სადაც დამონტაჟდა
სათვალთვალო კამერები/ დამონტაჟებული კამერების რაოდენობა
შეფასება:
დღევანდელი მდგომარეობით, პოლიციის ყველა შენობაზე დამონტაჟებულია
სათვალთვალო ვიდეოკამერები, თუმცა ამ დრომდე არ განსაზღვრულა მათი
ფუნქციონირების წესი.

აქტივობა 3.2.2.1. პოლიციის ყველა სამმართველოს შენობაში
სათვალთვალო კამერების დამონტაჟება და
ფუნქციონირების წესის განსაზღვრა
პასუხისმგებელი უწყება:
შინაგან საქმეთა სამინისტრო

ინდიკატორი:
პოლიციის სამმართველოების რაოდენობა, სადაც დამონტაჟდა სათვალთვალო
კამერები/ დამონტაჟებული კამერების რაოდენობა
სტატუსი: ნახევარზე ნაკლები
შესრულებულია

აქტივობის შესრულების პროგრესი: 50%

დაწყების თარიღი: 2018-01-01

ბოლო ვადა: 2020-12-31

შეფასება
შსს-ს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის
დეპარტამენტიდან მოწოდებელი ინფორმაციის თანახმად:
„2018 წელს განხორციელდა ქ. თბილისის, შიდა ქართლის, ქვემო ქართლის, მცხეთამთიანეთისა და კახეთის პოლიციის დეპარტამენტებისა და მათი სტრუქტურული
დანაყოფების ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემების განახლება, ხოლო 2019 წლის პირველ
კვარტალში დასრულდა სხვა დარჩენილი პოლიციის დეპარტამენტებისა და მათი
სტრუქტურული ერთეულების ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემების განახლება და
სტანდარტიზაცია.”
2019 წლის მდგომარეობით „ვიდეო-სათვალთვალო კამერები დამონტაჟებულია თბილისის,
აჭარის, მცხეთა-მთიანეთის, შიდა ქართლის, ქვემო ქართლის, კახეთის, სამცხე-ჯავახეთის,
იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის, გურიის, სამეგრელო-ზემო სვანეთის
პოლიციის დეპარტამენტების ადმინისტრაციულ შენობებზე.”
[1]
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სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობა - სათვალთვალო კამერების
ფუნქციონირების წესის განსაზღვრა - საანგარიშო პერიოდში არ განხორციელებულა.
შსს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის
დეპარტამენტიდან მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად:
2018 წელს „სამინისტროს ადმინისტრაციის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის
ზედამხედველობის განყოფილების ინიცირებით მომზადდა სამინისტრო ადმინისტრაციული
შენობების შიდა და გარე პერიმეტრზე განთავსებული ვიდეოკამერების ჩანაწერების
შენახვის ვადის განსაზღვრის შესახებ „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ფაილური სისტემებისა და მათში არსებული მონაცემების შენახვის ვადების განსაზღვრის
შესახებ" საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2015 წლის 23 იანვრის №53 ბრძანებაში
განსახორციელებელი ცვლილების პროექტი.” ხოლო, 2019 წლის 25 აპრილს, გამოიცა
„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფაილური სისტემებისა და მათში არსებული
მონაცემების შენახვის ვადების განსაზღვრის შესახებ” საქართველოს შინაგან საქმეთა
მინისტრის 2015 წლის 23 იანვრის №53 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2019 წლის 25 აპრილის N1/198 ბრძანება,
რომლითაც სამინისტროს ადმინისტრაციული შენობების შიდა და გარე პერიმეტრზე
განთავსებული ვიდეოკამერების ჩანაწერების შენახვის მინიმალურ ვადად, სახალხო
დამცველის რეკომენდაციის გათვალისწინებით, განისაზღვრა 14 დღე.“
საქართველოს სახალხო დამცველი, 2019 წლის ყოველწლიურ საპარლამენტო ანგარიშში,
მიესალმება მისი რეკომენდაციის შესრულებას - პოლიციის დეპარტამენტებში,
სამმართველოებსა და განყოფილებებში არსებული ვიდეოსათვალთვალო სისტემის
ჩანაწერების შენახვის მინიმალურ ვადად 14 დღის განსაზღვრას.
მიუხედავად ამ ცვლილებებისა, სახალხო დამცველი 2019 წელსაც პრობლემად მიიჩნევს
სათვალთვალო კამერების არარსებობას პოლიციის დეპარტამენტების იმ ადგილებში სადაც
დაკავებულს, მოწმეს და გასაუბრებაზე ნებაყოფლობით მიწვეულ პირს უწევთ ყოფნა.
ომბუდსმენი შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ისევე, როგორც წინა წლებში, ამ პრობლემის
აღმოფხვრისკენ მოუწოდებს.
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