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აბსტრაქტი 

 

წინამდებარე სამაგისტრო ნაშრომის ფარგლებში განხილული იქნება 

საპარლამენტო დროებითი საგამოძიებო კომისიის ქართული მოდელი. მიმდინარე 

კანონმდებლობის კვლევის ანალიზის საფუძველზე მიმოიხილავს დროებითი 

საგამოძიებო მექანიზმის ბუნებას. ნაშრომი ასევე მოიცავს დროებითი საგამოძიებო 

კომისიის უფლებამოსილებების არეალის პრობლემური საკითხების შესახებ 

მსჯელობას და მათ ანალიზს. 

სამაგისტრო თემის წერის პროცესში გამოიკვეთა ისეთი მნიშვნელოვანი 

საკითხები, როგორიცაა დროებითი საგამოძიებო კომისიის კვაზისასამართლო და 

პოლიტიკურ ხასიათებს შორის კონფლიქტი. 

შედარებით-სამართლებრივი ანალიზის საფუძველზე განხილულია უცხო 

ქვეყნების გამოცდილება საპარლამენტო დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის 

და მისი სამუშაო რეჟიმის შესახებ. 

კვლევის შედეგად დადგინდა, იმისათვის, რომ  საპარლამენტო 

ზედამხედველობის ერთ-ერთი მექანიზმის დროებითი საგამოძიებო კომისიის 

მუშაობა ეფექტური და ობიექტური იყოს, საჭიროა: უმცირესობის გაზრდილი როლი 

დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნიდან გადაწყვეტილების მიღების პროცესის 

ჩათვლით. ეს კი უკავშირდება ისეთ საკითხებს, როგორიცაა: დროებითი საგამოძიებო 

კომისიის შექმნის პრობლემა, ოპოზიციის მიერ კომისიის შექმნის გარანტიები 

უმრავლესობისგან დამოუკიდებლად განახორციელოს კომისიის ფორმირება. აქვე 

გააანალიზდება ოპოზიციის მხრიდან კომისიის პოლიტიკური მიზნებისთვის 

გამოყენების დაუშვებლობის საკითხი, ასევე მოცემული იქნება ანალიზი კვორუმისა 

და პროცედურის სირთულის შესახებ. დროებითი საგამოძიებო კომისიის მიერ 

გადაწყვეტილების მიღების პრობლემა და გადაწვეტილების აღსრულების საკითხები. 

ეს საკითხები წარმოადგენს სამაგისტრო ნაშრომის ძირითად თემებს, მათი 

ანალიზი არსებული პრობლემების თვალსაჩინოდ წარმოჩენისა და შესაბამისი 

რეკომენდაციების შემუშავების შესაძლებლობას იძლევა.  

ძირითადი საძიებო სიტყვები: ზედამხედველობა, დროებითი საგამოძიებო კომისია, 

კომისია 
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Abstract  

Present paper examines special parliamentary commissions in Georgia. It analyses legal 

framework and underlines concerns widely addressed on this topic. One of those issues is 

overlapping nature of quasi-judiciary and same time political nature of the commission.  

Paper examines experiences of various countries and provides comparative analysis of 

similar commissions, their organization and performance.  

As a result of our research we have concluded that in order to have effective 

investigative mechanism, system has to emphasize role of political opposition in following 

matters: establishment of the commission, right of political opposition to independently 

establish commission. We also analyze mechanisms that prevent opposition from political 

manipulation with this mechanism and mechanism for decision making. 

These are main issues in our paper which we examine to provide concrete 

recommendations for further improvement of the system. 

Keywords: supervision, investigative commission, commission. 

 

 

 

 

 

  


