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Abstract
The present master thesis is dedicated to the problems with in criminal procedure Code of
Georgia. Namely the procedural status of the investigator and the investigative and
prosecutorial oversight issues. With that improving the investigative component and
weakening prosecutorial supervision.
The purpose of the study is to highlight the problem with in the process of investigation,
which hinders the investigator to make every objective decision around the investigation
production. This master thesis is also interesting that it discusses procedural oversight
negative sides in detail and also the problem of dualistic rights with in negative role of the
head of the investigative unit at the investigation stage.
In order to better understand study of this research I have used the points such as:
historical comparative research method, problem-based doctrinal research method and
also empirical and comparative research methods. The methods described above helped
me to better understand the topic and to identify problems as well as find ways to solve
them.
As according to the research on the master's thesis, the following conclusion can be made
that: order to solve the problem there must be an independent investigative institutional
unit needs to be established. There must be an amendments to the constitution of the
criminal procedure Code of Georgia which will reduce the scope of procedural oversight
and this will lead to the strengthening of the investigative component.
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