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აბსტრაქტი 

სამაგისტრო ნაშრომის კვლევისას განხილული იქნება დროებითი საგამოძიებო 

კომისიის ქართული მოდელი და მისი ფუნქციონირება საპარლამენტო კონტროლის 

ფარგლებში. ნაშრომი მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორიც არის დროებითი 

საგამოძიებო კომისიის შექმნის საფუძვლები და მისი უფლებამოსილების არეალი. 

გამოკვეთილი იქნება პრობლემური საკითხები და მათი ანალიზი. ნაშრომში ასევე 

განხილულია უცხო ქვეყნების შედარებითი ანალიზი, მათი გამოცდილება დროებითი 

საგამოძიებო კომისიის მუშაობის პროცესის შესახებ. 

კვლევაში შედარებულია ის საკანონმდებლო რეგულაციები, რომლის მიხედვითაც 

საქართველოში წლების მანძილზე რეგულირდებოდა დროებითი საგამოძიებო 

კომისიის მუშაობის საკითხები. კვლვისას გამოიკვეთა, რომ აუცილებელია ეფექტიანი 

საპარლამენტო კონტროლის განსახორციელებლად უმცირესობას გაზრდილი როლი, 

საგამოძიებო კომისიის როგორც შექმნის ასევე მისი მუშაობის პროცესიას. 

ნაშრომში ასევე საუბარი არის კვორუმზე და მის სირთულეებზე. ასევე იმ საგამოძიებო 

ინსტრუმენტებზე, რომლის მიხედვითაც საგამოძიებო კომისიას ეძლევა 

შესაძლებლობა მოახდინოს საპარალამენტო ზედამხედველობის განხორცილება. ასევე 

საუბარი არის გენერალური პროკურორის გადაჭარბებულ უფლლებამოსილებებზე. 

ნაშრომში დიდი ყურადღება ეთმობა საგამოძიებო კომისიის პოლიტიკურ დატვირთვას 

და მის პოლიტიკურ გამოყენებას. ასევე  საგამოძიებო კომისიის ოქმების აღსრულების 

პრობლემატიკას. 

აღნიშნული საკითხები წარმოადგენს სამაგისტრო ნაშრომის ძრითად თემებს, 

რომელთა ანალიზის შემდეგაც ნათალად იკვეთება გარკვეულ ისახის პრობლემები 

კომისიის მუშაობის მიმართ. 

ძირითადი საძიებო სიტყვები: დროებით საგამოძიებო კომისია, საპარლამენტო 

კონტროლი, ზედამხედველობა, პოლიტიკა. 
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Abstract 

In the Master's thesis research will be examines the Temporary Investigation Commission of 

Georgia model and functioning of the parliamentary system of control. The work covers a wide 

range of issues, such as the creation of a commission to investigate the basis and its terms of 

reference. Also in the work will be identified problematic issues and their analysis. The document 

also discusses a comparative analysis of foreign countries, their experience with the Commission 

of Investigation on the process. 

The work compares the rules according to which Georgia has been guided by the time of the 

commission in recent years. The work covers a range of issues, such as the creation of a 

commission to investigate the basis and its terms of reference. It was revealed that the increased 

role of minorities in the Commission of Inquiry, as well as its working process needed for effective 

parliamentary oversight. 

The work also speaks of the quorum and its complexities. As well as the investigation, according 

to the investigation commission have the opportunity to exercise parliamentary control. It is also 

about the excessive powers of the General Prosecutor. The article discusses the political load of 

the Commission of Inquiry and its political use. As well as the issue of registration protocols of 

the investigative commission. 

These questions are the main themes of the master's thesis, and then analyzes some problems in 

the work of the commission. 

Keywords to search for: temporary investigatory commission, parliamentary control, supervision, 

politics. 

 

 

 

 


