
პროექტი 

საქართველოს კანონი 

დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შესახებ 

თავი I. ზოგადი დებულებები  

მუხლი 1. კანონის მიზანი  

ამ კანონის მიზანია სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენელთა მხრიდან, ადამიანის 

უფლებებისა და თავისუფლებების წინააღმდეგ მიმართულ ცალკეულ დანაშაულთა 

ეფექტიანი გამოძიებისა და სისხლის სამართლებრივი დევნისათვის დამოუკიდებელი, 

მიუკერძოებელი და საზოგადოების მაღალი ნდობის მქონე მექანიზმის შექმნა.  

მუხლი 2. ტერმინთა განმარტება  

ამ კანონის მიზნებისათვის ტერმინები განიმარტება შემდეგნაირად:  

ა) სამართალდამცავი ორგანოები - შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროკურატურა, 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო (საგამოძიებო სამსახური და 

სასჯელაღსრულების დაწესებულებების ადმინისტრირებაზე პასუხისმგებელი უწყებები), 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საგამოძიებო დანაყოფი, საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტროს შესაბამისი დანაყოფი და ფინანსთა სამინისტროს შესაბამისი საგამოძიებო და 

ოპერატიული სამსახურები. 

ბ) დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი - სამართალდამცავი ორგანოების 

წარმომადგენელთა მიერ ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების წინააღმდეგ 

მიმართულ ცალკეულ დანაშაულთა გამოძიებაზე, სისხლისსამართლებრივ დევნაზე და 

ბრალდების სასამართლოში მხარდაჭერაზე პასუხისმგებელი ორგანო, რომელიც 

დამოუკიდებელია და მისი ანგარიშვალდებულება განისაზღვრება ამ კანონით;  

გ)  კომისარი - დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის ხელმძღვანელი;  

დ) უპირატესი იურისდიქცია - დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის უფლებამოსილება:  

დ.1) აწარმოოს გამოძიება და სისხლისსამართლებრივი დევნა ამ კანონით განსაზღვრული 

დანაშაულების გარშემო და;  

დ.2) მოსთხოვოს სხვა საგამოძიებო ორგანოებს გამოძიების, სისხლისსამართლებრივი დევნის, 

ადმინისტრაციული ან დისციპლინური სამართალწარმოების შეჩერება კონკრეტული ფაქტის 

გარშემო და;  

დ.3) მოსთხოვოს და მიიღოს სხვა საგამოძიებო ორგანოების მოპოვებული მასალების მისთვის 

გადაცემა.  
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ე) ექსკლუზიური იურისდიქცია - დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის 

უფლებამოსილება მხოლოდ მან დაიწყოს და აწარმოოს გამოძიება, სისხლისსამართლებრივი 

დევნა და ბრალდების მხარდაჭერა ამ კანონით მის იურისდიქციას მიკუთვნებული ფაქტის 

გარშემო ან პირთა მიმართ. 

 

მუხლი 3. დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის უფლებამოსილების სფერო   

1. დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის ექსკლუზიურ კომპეტენციას განეკუთვნება 

გამოძიება, სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელება და სახელმწიფო ბრალდების 

მხარდაჭერა თუ:  

ა) თუ სავარაუდოდ ჩადენილია სისხლის სამართლის კოდექსის 1261-ე, 1441-ე, 1442-ე, 1443-ე 

ან/და 335-ე მუხლებითა ან/და 378-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის 

შემადგენლობა ან მართლსაწინააღმდეგო და ბრალეულ ქმედებას შედეგად მოჰყვა ადამიანის 

სიცოცხლის მოსპობა, ჯანმრთელობის მძიმე, ნაკლებად მძიმე ან მსუბუქი დაზიანება, ცემა, 

ძალადობა, დამცირება, სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის ხელყოფა იმ 

პირის მიმართ, რომელიც იმყოფება სახელმწიფო ეფექტური კონტროლის ქვეშ;  

ბ) თუ მართლსაწინააღმდეგო და ბრალეული ქმედება ჩადენილია სამართალდამცავი ორგანოს 

წარმომადგენლის მიერ, მიუხედავად იმისა ის ახორციელებს თუ არა სამსახურებრივ 

უფლებამოსილებას და დანაშაულს შედეგად მოყვა ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა, 

ჯანმრთელობის მძიმე, დაზიანება, სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის 

ხელყოფა ან სახეზეა სისხლის სამართლის კოდექსის 1261-ე, 1441-ე, 1442-ე, 1443-ე ან/და 335-ე 

მუხლებითა ან/და 378-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის 

შემადგენლობა.  

2. თუ გამოძიება ან პირის მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნა იწყება სისხლის 

სამართლის კოდექსის სხვა მუხლით, მაგრამ კომისარს მიაჩნია, რომ სახეზეა ამ მუხლის 

პირველ პუნქტში მითითებული დანაშაულის შემადგენლობა ნიშნები, იგი უფლებამოსილია 

მიმართოს კონკრეტული საგამოძიებო ორგანოს ხელმძღვანელს და მოითხოვოს საქმის 

მისთვის გადაცემა, რაც დაუყოვნებლივ უნდა დაკმაყოფილდეს. სისხლისსამართლებრივი 

დევნის გადაცემის მოთხოვნა შესაძლებელია მხოლოდ წინასასამართლო სხდომამდე 10 დღით 

ადრე.  

3. დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის მიერ უპირატესი იურისდიქცია შეიძლება 

განხორციელდეს ნებისმიერი დანაშაულის შემადგენლობის ჩადენის შემთხვევაში, თუ 

არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი იმისა, რომ გამოძიების, სისხლისსამართლებრივი 

დევნის განხორციელების ან ბრალდების მხარდაჭერის პროცესში სახეზე იქნება ინტერესთა 

კონფლიქტი.  
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4. დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის მხრიდან საქმის გამოძიების წარმართვის 

შემთხვევაში, შესაბამისი უწყება ვალდებულია შეაჩეროს გამოძიება და/ან დისციპლინური 

სამართალწარმოება და საქმის მასალები სრულად და დაუყოვნებლივ, მოთხოვნისთანავე 

გადასცეს დამოუკიდებელ საგამოძიებო მექანიზმს ამ კანონის მე-11 მუხლის 2-პუნქტის „ბ“ 

ქვეპუნქტის შესაბამისად.  

5. ყველა პირი ვალდებულია შეატყობინოს დამოუკიდებელ საგამოძიებო მექანიზმს 

ექსკლუზიური იურისდიქციის ფარგლებში ჩადენილი დანაშაულის შემადგენლობის შესახებ 

ინფორმაცია.  

6. თუ სახეზეა ექსკლუზიურ იურისდიქციას მიკუთვნებული დანაშაულის შემადგენლობა, 

სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის შესაბამისად განსაზღვრულმა საგამოძიებო 

ორგანოებმა ან საქართველოს პროკურატურამ შეიძლება ჩაატარონ საგამოძიებო მოქმედებები 

ან დაიწყონ სისხლისსამართლებრივი დევნა, თუ პირს წაასწრეს დანაშაულის ჩადენისას ან 

ჩადენისთანავე ან თუ სახეზეა საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 102-

ე მუხლით განსაზღვრული გადაუდებელი აუცილებლობა.  

7. დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი გამოძიებას, სისხლისსამართლებრივ დევნასა და 

სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერას ახორციელებს საქართველოს სისხლის სამართლის 

საპროცესო კანონმდებლობის შესაბამისად.  

8. დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის იურისდიქცია არ ვრცელდება 

სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენელთა მიერ განხორციელებულ ქმედებებზე, 

რომლებიც იწვევენ მხოლოდ ადმინისტრაციულ ან დისციპლინურ პასუხისმგებლობას. თუ 

კომისარს მიაჩნია რომ ქმედება შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს, მაგრამ ამავე ქმედების გარშემო 

მიმდინარეობს სამართალწარმოება ადმინისტრაციული სახდელის ან დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის დაკისრების მოთხოვნით, იგი უფლებამოსილია დაიწყოს 

სისხლისსამართლებრივი დევნა.  

9. დანაშაულთა იმგვარი ერთობლიობისას, როდესაც ჩადენილ დანაშაულთაგან ერთი ან მეტი 

დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის კომპეტენციას არ ექვემდებარება, 

დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის კომისარი იღებს გადაწყვეტილებას:  

ა) ჩადენილ ყველა სავარაუდო დანაშაულზე საგამოძიებო მექანიზმის კომპეტენციის 

განხორციელების შესახებ ან; 

ბ) სისხლის სამართლის გამოძიების და/ან დევნის უფლებამოსილების სხვა სამართალდამცავი 

ორგანოებისთვის სრულად გადაცემის შესახებ ან; 

გ)  სისხლის სამართლის საქმის გამოყოფის შესახებ (ეს საკითხი უნდა იქნას შეთანხმებული 

შესაბამის საგამოძიებო ორგანოსთან და პროკურორთან);  
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10. სისხლის სამართლებრივი გამოძიების და/ან დევნის უფლებამოსილების სხვა 

სამართალდამცავი ორგანოებისთვის სრულად გადაცემის შემთხვევაში, კომისარი 

უფლებამოსილია მოთხოვოს საგამოძიებო ორგანოებს გამოძიების ან 

სისხლისსამართლებრივი დევნის მიმდინარეობაზე ინფორმაცია.  

მუხლი 4. დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის კომპეტენცია  

დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი კანონით დადგენილი წესით ახორციელებს:  

ა) ეფექტიანი გამოძიების წარმართვას იმ საქმეებზე, რომლებიც შეიცავენ სამართალდამცავი 

ორგანოების წარმომადგენელთა მიერ ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების 

წინააღმდეგ მიმართული ცალკეული დანაშაულების სავარაუდო ჩადენის ნიშნებს;  

ბ) სამართალდამცავი და სასჯელაღსრულების ორგანოების წარმომადგენელთა მხრიდან 

შესაბამისი დანაშაულების ჩადენის შესახებ საკმარისი მტკიცებულებების არსებობის 

შემთხვევაში მათ წინააღმდეგ სისხლისსამართლებრივ დევნას;  

გ) მჭიდრო თანამშრომლობას სახალხო დამცველის ეროვნული პრევენციის მექანიზმის 

წარმომადგენლებთან და მათ მიერ სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში გამოვლენილი 

ადამიანის ან ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების წინააღმდეგ ჩადენილი 

დანაშაულის ნიშნების შემთხვევაში თავისი კომპეტენციის ფარგლებში აწარმოებს 

გამოძიებასა და სისხლის სამართლებრივ დევნას;  

დ) სასამართლოში იმ სისხლის სამართლის საქმების განხილვისას, რომლებიც ხვდება მისი 

კომპეტენციის ფარგლებში მონაწილეობს, როგორც მხარე, და მხარს უჭერს სახელმწიფო 

ბრალდებას;  

ე) ამ კანონის მე-12 მუხლის შესაბამისად, ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებს.  

 

მუხლი 5. დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის საქმიანობის პრინციპები  

დაკისრებული ფუნქციების განხორციელებისას, დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი 

ხელმძღვანელობს შემდეგი პრინციპებით:  

ა) კერძო პირის უფლებებისა და თავისუფლებების, დაცვა და პატივისცემა - რაც უწინარესად 

გულისხმობს დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის მიერ სიცოცხლის უფლებითა და 

წამების აკრძალვით სახელმწიფოზე დაკისრებული პოზიტიური ვალდებულებების 

ეფექტიანად განხორციელებას, სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან თვითნებობის 

აკრძალვასა და ეფექტიანი და მიუკერძოებელი გამოძიების წარმოებას;  

ბ) დამოუკიდებლობა და პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი - რომლის თანახმადაც 

დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი არ ექვემდებარება აღმასრულებელი 



პროექტი 

ხელისუფლების არც ერთ ორგანოს ან რომელიმე პოლიტიკურ ძალას და 

ანგარიშვალდებულია მხოლოდ საქართველოს პარლამენტის წინაშე;  

გ) ობიექტურობა და მიუკერძოებლობა - რომლის თანახმადაც დამოუკიდებელი საგამოძიებო 

მექანიზმი გამოძიებასა და სისხლისსამართლებრივ დევნას აწარმოებს მხოლოდ კანონიერი 

გზით მოპოვებულ, ჯეროვან და საფუძვლიან მტკიცებულებებზე დაყრდნობით, მოიპოვებს 

და აფასებს მათ მიუკერძოებლად და სამართლიანად;  

დ) კანონიერება და ადეკვატურობა - გამოძიების წარმართვა მხოლოდ კანონით დადგენილ 

შემთხვევებში და წესის შესაბამისად. ამავდროულად ეს პრინციპი გულისხმობს გამოძიების 

სწრაფად, სრულყოფილად, ყოვლისმომცველად და ადეკვატურად წარმართვას;  

ე) საჯაროობა და გამჭვირვალობა - ხსენებული პრინციპი ეხება დამოუკიდებელი საგამოძიებო 

მექანიზმის მიერ საზოგადოებრივი ნდობის მაღალი ხარისხის მოპოვებას და შენარჩუნებას, 

მაქსიმალურ ღიაობას და გამჭვირვალობას, სამართალდამცავი ორგანოების 

წარმომადგენელთა მხრიდან განხორციელებული ცალკეული დანაშაულის შედეგად 

დაზარალებული პირების მაქსიმალურ ჩართულობას გამოძიების პროცესში და მათთვის 

შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდებას გონივრულ ინტერვალებში. 

მუხლი 6. საგამოძიებო მექანიზმის დამოუკიდებლობა და მიუკერძოებლობა  

1. საგამოძიებო მექანიზმი თავისი უფლებამოსილების განხორციელებისას დამოუკიდებელია 

და არ ექვემდებარება არცერთ თანამდებობის პირს/ორგანოს ან პოლიტიკურ ძალას. 

საგამოძიებო ორგანოს წარმომადგენლებზე რაიმე ზემოქმედება ან მექანიზმის საქმიანობაში 

ჩარევა აკრძალულია და ისჯება კანონით.    

2. დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი ანგარიშვალდებულია მხოლოდ საქართველოს 

პარლამენტის წინაშე და წარუდგენს მას მოხსენებას წელიწადში ორჯერ საგაზაფხულო და 

საშემოდგომო სესიების განმავლობაში. 

3. საგამოძიებო მექანიზმის დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფის მიზნით სახელმწიფო 

ვალდებულია შეუქმნას მას საქმიანობის სათანადო პირობები, უზრუნველყოს ადექვატური 

ფინანსური და შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური რესურსებით. დამოუკიდებელი 

საგამოძიებო მექანიზმი ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. დამოუკიდებელი 

საგამოძიებო მექანიზმის წარმომადგენლებისათვის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული შრომის ანაზღაურების მუხლის მოცულობის შემცირება წინა წლის 

მოცულობასთან შედარებით, შესაძლებელია მხოლოდ დამოუკიდებელი საგამოძიებო 

მექანიზმის კომისრის წინასწარი თანხმობით.  

 

თავი II. დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის სტრუქტურა და 

დაკომპლექტება 



პროექტი 

 

მუხლი 7. დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის სტრუქტურა  

1. დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის აპარატის სტრუქტურას ამტკიცებს კომისარი. 

მექანიზმის ფარგლებში დიფერენცირებული უნდა იყოს საპროკურორო და საგამოძიებო 

სამსახურები ფუნქციურად.   

2. დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი ცენტრალიზებული უწყებაა და ყველა პირი 

ექვემდებარება ზემდგომ თანამდებობის პირს. მას ხელმძღვანელობს კომისარი.  

მუხლი 8. დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის კომისარი  

1. დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის კომისრად შეიძლება არჩეულ იქნეს 

საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც გააჩნია უმაღლესი იურიდიული განათლება, ადამიანის 

უფლებათა, კანონის უზენაესობის დაცვის სფეროში მუშაობის არანაკლებ 10 წლიანი 

გამოცდილება, სარგებლობს საზოგადოების მაღალი ნდობით და მორალური რეპუტაციით. 

პირი არ შეიძლება აირჩეს კომისრად, თუ იგი ბოლო 3 წლის განმავლობაში მუშაობდა 

პროკურორად ან გამომძიებლად.  

2. დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის კომისარი არ შეიძლება იყოს საქართველოს ან 

სხვა სახელმწიფოს ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის 

წარმომადგენლობითი ორგანოს წევრი, ეკავოს საჯარო სამსახურში რომელიმე თანამდებობა 

ან პარალელურად ეწეოდეს რაიმე სახის ანაზღაურებად საქმიანობას, გარდა სამეცნიერო, 

პედაგოგიური და კვლევითი საქმიანობისა. საგამოძიებო ორგანოს კომისარი არ შეიძლება 

იყოს პოლიტიკური პარტიის წევრი ან მონაწილეობდეს პოლიტიკურ საქმიანობაში. 

დაკისრებული ფუნქციების ფონზე, დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის კომისარს 

ეკრძალება მონაწილეობა მიიღოს პოლიტიკური ძალების მხარდამჭერ ან საწინააღმდეგო 

შეკრებებსა და მანიფესტაციებში.  

3. დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის კომისარი ვალდებულია არჩევიდან 1 თვის 

ვადაში შეწყვიტოს თანამდებობასთან შეუთავსებელი საქმიანობა. თუ კომისარი ამ ვადაში არ 

შეასრულებს აღნიშნულ მოთხოვნას, მისი უფლებამოსილება ვადამდე წყდება. სანამ კომისრის 

თანამდებობაზე არჩეული პირი არ შეწყვეტს თანამდებობრივად შეუთავსებელ საქმიანობას, 

იგი არ არის უფლებამოსილი განახორციელოს კომისრის უფლებამოსილება. 

4. დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის კომისრის შესარჩევი საკონკურსო კომისია 

იქმნება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანებით. კომისიის შემადგენლობა 

შედგება 9 წევრისაგან და მასში შედიან: ა) საქართველოს იუსტიციის მინისტრი ან მისი 

წარმომადგენელი; ბ) საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტისა და 

ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტებიდან თითო 

წარმომადგენელი; კომიტეტებიდან წარმოდგენილ პირთაგან ერთი მაინც უნდა 

წარმოადგენდეს საპარლამენტო უმცირესობას; გ) საქართველოს პრეზიდენტის 
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ადმინისტრაციის წარმომადგენელი (კომისიის წევრად წარადგენს საქართველოს 

პრეზიდენტი); დ) საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წარმომადგენელი; ე) 

საქართველოს სახალხო დამცველი ან საქართველოს სახალხო დამცველის წარმომადგენელი; 

ვ) საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების 

წარმომადგენლებიდან შერჩეული 3 პირი, რომლებიც მონაწილეობდნენ გაეროს ადამიანის 

უფლებათა საზედამხედველო ორგანოებისადმი ალტერნატიული ანგარიშების წარდგენაში 

ან/და ახორციელებენ სამართლებრივ დახმარებას ბოლო 5 წლის განმავლობაში. კომისია 

იქმნება მხოლოდ კომისრის ასარჩევად და მის წევრებს არ მიეცემათ ანაზღაურება აღნიშნული 

უფლებამოსილების განხორციელებისთვის.  

5. დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის კომისრის უფლებამოსილების ვადის 

ამოწურვამდე არაუადრეს 12 და არაუგვიანეს 10 კვირისა, ხოლო უფლებამოსილების ვადამდე 

შეწყვეტის შემთხვევაში − უფლებამოსილების შეწყვეტიდან 1 კვირის ვადაში ამ მუხლის მე-4 

პუნქტში განსაზღვრული სუბიექტები საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს 

წარუდგენს დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის 

წევრებს. კომისიის ყველა წევრის წარდგენიდან 5 დღის ვადაში საქართველოს პარლამენტის 

თავმჯდომარე იწვევს კომისიის პირველ სხდომას. კომისია პირველ სხდომაზე თავის 

წევრთაგან ირჩევს კომისიის თავმჯდომარეს და 1 კვირის ვადაში ამტკიცებს კომისიის 

დებულებას, რომლითაც განისაზღვრება კომისიის საქმიანობის წესი, აგრეთვე კომისიისათვის 

დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის კომისრის კანდიდატურების წარდგენის ვადას, 

რომელიც არ შეიძლება იყოს 30 დღეზე ნაკლები და 45 დღეზე მეტი.  

6. დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის კომისრის შესარჩევი საკონკურსო კომისია ხმათა 

უმრავლესობით შეარჩევს საგამოძიებო მექანიზმის კომისრის არანაკლებ 3 და არაუმეტეს 5 

კანდიდატურას და წარუდგენს საქართველოს პარლამენტის თავმდჯომარეს. შესარჩევი 

საკონკურსო კომისიის მიერ შერჩეულ და პარლამენტის თავმჯდომარისთვის წარდგენილ 

კანდიდატთა სია საჯაროა და მის საჯაროობას უზრუნველყოფს კომისია.  

7. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე 10 დღის ვადაში საქართველოს პარლამენტს 

წარუდგენს მინიმუმ 2 კანდიდატურას საგამოძიებო მექანიზმის კომისრის თანამდებობაზე 

ასარჩევად. საქართველოს პარლამენტი, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით 

დადგენილი წესით, კანდიდატურების წარდგენიდან არაუგვიანეს 30 დღისა, სიითი 

შემადგენლობის არანაკლებ 3/5 ირჩევს დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის კომისარს. 

თუ ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ მიიღო არჩევისათვის საკმარისი რაოდენობის ხმები, მათ 

ხელახლა ეყრებათ კენჭი შემდგომი 2 კვირის განმავლობაში. კომისრის ხელმეორედ 

აურჩევლობის შემთხვევაში, კომისია 2 კვირის ვადაში აცხადებს ხელახალ კონკურსს. თუ 

ხელახალი კონკურსის შედეგადაც ვერ მოხდება კომისრის შერჩევა, გაიმართება კომისიის 

ხელახალი სხდომა და პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანებით მოხდება იმ პირის დანიშვნა 

კომისრად, რომელიც მიიღებს კომისიის ყველაზე მეტი წევრის ხმას.  
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8. დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის კომისარი ინიშნება 7 წლის ვადით. ერთი და 

იგივე პირი საგამოძიებო მექანიზმის კომისრის თანამდებობაზე არ შეიძლება დაინიშნოს 

განმეორებით.  

9. დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის ახლადდანიშნული კომისრის 

უფლებამოსილება იწყება თანამდებობაზე მყოფი კომისრის უფლებამოსილების ვადის 

გასვლის მომდევნო დღიდან, თუ იგი დაინიშნა ამ ვადის გასვლამდე, ხოლო თუ იგი დაინიშნა 

ამ ვადის გასვლის შემდეგ ან თუ ვადამდე შეწყდა წინა ინსპექტორის უფლებამოსილება - 

საქართველოს პარლამენტის მიერ დანიშვნის მომდევნო დღიდან.  

10. დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის კომისრის უფლებამოსილება წყდება 

დანიშვნიდან 7 წლის გასვლისთანავე ან ამ კანონით დადგენილ შემთხვევებში, მისი 

უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტისთანავე.  

11. დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის კომისარს ჰყავს მოადგილეები, რომელსაც იგი 

თავად ნიშნავს თანამდებობაზე 

მუხლი 9. დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის კომისრის ხელშეუხებლობა და მისი 

უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა  

1. დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის კომისარი სარგებლობს ხელშეუხებლობით. 

დაუშვებელია მისი სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემა, დაკავება ან დაპატიმრება, 

მისი ბინის, მანქანის, სამუშაო ადგილის ან პირადი ჩხრეკა საქართველოს პარლამენტის 

თანხმობის გარეშე. გამონაკლისია დანაშაულზე წასწრების შემთხვევა, რაც დაუყოვნებლივ 

უნდა ეცნობოს საქართველოს პარლამენტს. თუ საქართველოს პარლამენტი არ მისცემს 

თანხმობას, დაკავებული ან დაპატიმრებული კომისარი დაუყოვნებლივ უნდა 

გათავისუფლდეს. საქართველოს პარლამენტი ამ საკითხზე გადაწყვეტილებას იღებს 

მიმართვიდან არა უგვიანეს 7 დღისა.  

2. დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის კომისრის დაკავებაზე ან დაპატიმრებაზე 

საქართველოს პარლამენტის მიერ თანხმობის მიცემის შემთხვევაში მას საქართველოს 

პარლამენტის დადგენილებით შეუჩერდება უფლებამოსილება სისხლის სამართლებრივი 

დევნის შეწყვეტის შესახებ დადგენილების გამოტანამდე ან სასამართლო განაჩენის კანონიერ 

ძალაში შესვლამდე.  

3. დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის კომისარს უფლებამოსილება ვადამდე 

შეუწყდება, თუ:  

ა) მან დაკარგა საქართველოს მოქალაქეობა;  

ბ) მის მიმართ კანონიერ ძალაში შევიდა სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენი;  
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გ) ის სასამართლომ ცნო ქმედუუნაროდ, აღიარა უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ან გამოაცხადა 

გარდაცვლილად;  

დ) მან დაიკავა ან უკავია დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის კომისარისათვის 

სტატუსთან შეუთავსებელი თანამდებობა ან ახორციელებს მასთან შეუთავსებელ საქმიანობას;  

ე) ის ნებაყოფლობით გადადგა თანამდებობიდან;  

ვ) ის გარდაიცვალა.  

4. ამ მუხლისმე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში დამოუკიდებელი საგამოძიებო 

მექანიზმის კომისრის უფლებამოსილება შეწყვეტილად ჩაითვლება აღნიშნული გარემოების 

დადგენის მომენტიდან, რის შესახებაც საქართველოს პრემიერ მინისტრი დაუყოვნებლივ 

აცნობებს საქართველოს პარლამენტს.  

5. ამ მუხლისმე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში დამოუკიდებელი საგამოძიებო 

მექანიზმის კომისარს უფლებამოსილებას უწყვეტს საქართველოს პარლამენტი საკუთარი 

ინიციატივით ან საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიმართვის საფუძველზე.  

6. ყოფილი კომისრის მიერ შეიძლება გასაჩივრდეს მისი უფლებამოსილების ვადაზე ადრე 

შეწყვეტის გადაწყვეტილება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში, ამ მუხლის მე-5 

პუნქტის შესაბამისად გამოტანილი გადაწყვეტილების გამოქვეყნებიდან 1 კვირის 

განმავლობაში. საკონსტიტუციო სასამართლო გადაწყვეტილებას აცხადებს მიმართვიდან 1 

თვის ვადაში. ამ პერიოდში დაუშვებელია ახალი კომისრის დანიშვნა (ეს არ უშლის ხელს 

დაიწყოს პროცედურები კომისრის კანდიდატურების შესარჩევად). „საკონსტიტუციო 

სასამართლოს შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონი და „საკონსტიტუციო 

სამართალწარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონი განსაზღვრავენ ყოფილი კომისრის მიერ 

საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის მიმართვის წესს ამ პუნქტით დადგენილი საფუძვლით.  

 

მუხლი 10. დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის გამომძიებლისა და პროკურორის 

შერჩევა და დანიშვნა  

1. დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის გამომძიებელი და პროკურორი ინიშნება 

მექანიზმის კომისრის მიერ კონკურსის წესით.  

2. დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის გამომძიებლად და პროკურორად შეიძლება 

დაინიშნოს პირი, რომელიც აკმაყოფილებს „პროკურატურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 

31-ე და 33-ე მუხლების მოთხოვნებს.  

3. დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის გამომძიებელზე და პროკურორზე ვრცელდება 

ამ კანონით, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსითა და საქართველოს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილებები და ვალდებულებები.  



პროექტი 

4. დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის გამომძიებლის და პროკურორის დასანიშნად 

კონკურსის ჩატარების მიზნით საკონკურსო კომისიას ქმნის და საქმიანობის წესს ადგენს 

საგამოძიებო მექანიზმის კომისარი. ამასთან კომისიის შემადგენლობის ნახევარზე მეტი არ 

უნდა იყოს საჯარო მოხელე. კომისიის შემადგენლობაში მოწვეულ უნდა იქნენ სისხლის 

სამართლის და ადამიანის უფლებათა სფეროს სპეციალისტები.  

5. დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის გამომძიებელს და პროკურორს 

თანამდებობიდან ათავისუფლებს საგამოძიებო მექანიზმის კომისარი საჯარო სამსახურის 

შესახებ მოქმედი კანონმდებლობის დებულებების შესაბამისად. 

6. დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის აპარატზე ვრცელდება „საჯარო სამსახურის 

შესახებ” საქართველოს კანონის მოთხოვნები. 

თავი III გამოძიება და სისხლის სამართლებრივი დევნა  

მუხლი 11. გამოძიების საფუძვლები და წარმოება  

1. ამ კანონით დადგენილი კომპეტენციის ფარგლებში, დამოუკიდებელი საგამოძიებო 

მექანიზმი გამოძიებას იწყებს და საგამოძიებო მოქმედებებს წარმართავს საქართველოს 

სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის შესაბამისად.  

2. მათ კომპეტენციაში შემავალი საგამოძიებო მოქმედებების და სისხლის სამართლებრივი 

დევნის განხორციელებისას დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის პროკურორსა და 

გამომძიებელს უფლება აქვთ:  

ა) დაუბრკოლებლად შევიდნენ სასჯელაღსრულების, შსს და კერძო (საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით) დაწესებულებებში დაწესებულებებში;  

ბ) სამართალდამცავი ორგანოების თანამდებობის პირებს მოსთხოვონ და დაუყოვნებლივ და 

სრულად მიიღონ გამოძიებისათვის ან სისხლის სამართლებრივი დევნისათვის აუცილებელი 

ყველა ცნობა, დოკუმენტი, ახსნა-განმარტება და სხვა მასალა;  

გ) სახელმწიფო ან/და არასახელმწიფო დაწესებულებების მეშვეობით ჩაატაროს საექსპერტო 

გამოკვლევები, მოიწვიონ სპეციალისტები/ექსპერტები საექსპერტო ან/და საკონსულტაციო 

სამუშაოთა განსახორციელებლად; 

დ) გამოაქვეყნოს თემატური ანგარიშები სხვადასხვა საკითხის გარშემო.  

3. დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის სახელზე გაგზავნილი 

საჩივრის/კორესპოდენციის გახსნა, შეჩერება, შემოწმება ან/და შინაარსის გაცნობა 

დაუშვებელია. 

მუხლი 12. ფარული საგამოძიებო მოქმედებები  



პროექტი 

1. კომპეტენციის სფეროში წარმოებული გამოძიების ფარგლებში, ფარული საგამოძიებო 

მოქმედებების განხორციელებისას დამოუკიდებელი საგამოძიებო და სისხლის 

სამართლებრივი დევნის მექანიზმის გამომძიებელი და პროკურორი ხელმძღვანელობს 

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის XVI1 თავის დებულებების 

შესაბამისად.  

2. ფარული საგამოძიებო მოქმედების ჩატარებას კომისრის მოთხოვნისამებრ უზრუნველყოფს 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი უფლებამოსილი ერთეული 

დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის სპეციალური წარმომადგენლის 

მონაწილეობით/დასწრებით. შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის მიმართვისა და სპეციალური 

წარმომადგენლის დანიშვნის წესი განისაზღვრება საქართველოს პარლამენტის 

დადგენილებით. 

მუხლი 13. სისხლის სამართლებრივი დევნა და დევნაზე უარის თქმა  

კომპეტენციის ფარგლებში დამოუკიდებელი საგამოძიებო და სისხლის სამართლებრივი 

დევნის მექანიზმის პროკურორი სისხლის სამართლებრივ დევნას ახორციელებს სისხლის 

სამართლის საპროცესო კანონმდებლობისა და იუსტიციის მინისტრის მიერ დამტკიცებული 

სისხლის სამართლის პოლიტიკის სახელმძღვანელო პრინციპების შესაბამისად. საგამოძიებო 

პროკურორის მიერ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებას ან დაწყებაზე უარს ამტკიცებს 

დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის კომისარი. იმ შემთხვევაში, როდესაც 

საქართველოს კანონმდებლობა მოითხოვს ზემდგომი პროკურორის თანხმობას კონკრეტული 

საპროცესო ღონისძიების განსახორციელებლად, სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების 

ან მის დაწყებაზე უარის თქმის დამტკიცება კომისრის მხრიდან არ არის დამაბრკოლებელი 

გარემოება მისი თანხმობის მისაღებად.  

მუხლი 14. საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარება  

საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებაზე პასუხისმგებელია თავად დამოუკიდებელი 

საგამოძიებო მექანიზმის გამომძიებელი. იგი უფლებამოსილია განახორციელოს 

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით გათვალისწინებული საგამოძიებო 

მოქმედებები.  

მუხლი 15. სისხლის სამართლებრივი ექსპერტიზა  

დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი უფლებამოსილია სისხლისსამართლებრივი 

გამოძიებისთვის მნიშვნელოვანი ნებისმიერი ექსპერტიზის (ასევე საგამოძიებო მოქმედებებში 

ექსპერტის მონაწილეობის აუცილებლობის შემთხვევაში) ჩატარება უზრუნველყოს სსიპ 

ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს და/ან დამოუკიდებელ 

ექსპერტთა წინასწარ შედგენილი სიის მეშვეობით, რომელსაც ამტკიცებს კომისარი. 

 



პროექტი 

მუხლი 16. დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის საქმიანობის სამართლებრივი 

გარანტიები  

1.დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის კომისრის, პროკურორის ან გამომძიებლის 

კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობის შემთხვევაში, კომისარს უფლება აქვს 

მიმართოს სასამართლოს და მოითხოვოს საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლების და 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ნებისმიერი ორგანოს, თანამდებობის თუ იურიდიული 

პირის, შესაბამისი საჯარო მოხელის და/ან თანამშრომლის დაჯარიმება. ჯარიმის ოდენობა 

განისაზღვრება სამი ათასიდან ოცი ათას ლარამდე.  

2.  ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ჯარიმა პირს შეეფარდება საქართველოს 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის შესაბამისად. ჯარიმის შეფარდების 

შესახებ სასამართლოს გადაწყვეტილება ექვემდებარება გასაჩივრებას ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა კოდექსის შესაბამისად.  

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, კანონიერი მოთხოვნისადმი 

დაუმორჩილებლობა მოიცავს შემთხვევებს, რომლის დროსაც დამოუკიდებელ საგამოძიებო 

მექანიზმს არ მიეწოდება მოთხოვნილი დოკუმენტაცია, არ ხდება კონკრეტულ 

ადგილმდებარეობაზე დაშვება ან ნებისმიერი სხვა ქმედება, რომელიც თავისი სიმძიმით 

უტოლდება დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის ჩვეულებრივი საქმიანობისთვის 

ხელშეშლას, მაგრამ არ იწვევს სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას.  

 

თავი IV. დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის კომისრის 

ანგარიშვალდებულება 

მუხლი 17. ანგარიშვალდებულება საქართველოს პარლამენტის წინაშე  

1. კომისარი საქართველოს პარლამენტს საგაზაფხულო და საშემოდგომო სესიების 

განმავლობაში წელიწადში ორჯერ წარუდგენს ანგარიშს განხორციელებული საქმიანობის 

შესახებ. კომისრის ანგარიში საჯაროა და მის გამოქვეყნებას უზრუნველყოფს კომისარი. 

ანგარიშის წარდგენა ხდება მოხსენებით, რომლის შემდეგაც კომისარი ვალდებულია 

უპასუხოს პარლამენტის წევრთა შეკითხვებს.  

2. კომისრის ანგარიში უნდა შეიცავდეს ქვეყანაში სამართალდამცავი ორგანოების 

წარმომადგენლების მიერ საანგარიშო პერიოდში ადამიანის უფლებებისა და 

თავისუფლებების წინააღმდეგ ჩადენილ კონკრეტულ დანაშაულთა კუთხით ზოგად 

მდგომარეობას, კომპეტენციის სფეროში წარმოებული გამოძიებისა და სისხლის 

სამართლებრივი დევნის სტატისტიკას, ზოგად ტენდენციებსა და შეფასებებს, დასკვნებს, 

რეკომენდაციებსა და სხვა რელევანტურ საკითხებს.  



პროექტი 

3. საქართველოს პარლამენტს ხმათა სრული უმრავლესობით უფლება აქვს ნებისმიერ დროს 

მიიწვიოს კომისარი პარლამენტის და/ან საპარლამეტო კომიტეტის სხდომაზე 

დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის მიმდინარე საქმიანობის ანგარიშის წარსადგენად. 

ამგვარი მოთხოვნის შემთხვევაში. კომისარი ვალდებულია დაუყოვნებლივ (მაგრამ 

არაუგვიანეს 3 დღისა) ეწვიოს პარლამენტს და/ან საპარლამენტო კომიტეტს და წარუდგინოს 

ანგარიში და მოხსენება.  

 

მუხლი 18. საზოგადოებრივი კონტროლი  

საგამოძიებო და სისხლის სამართლებრივი დევნის კომისრის ოფისის მიერ 

განხორციელებული გამოძიებისა და სისხლის სამართლებრივი დევნის შესახებ ინფორმაცია 

საზოგადოებას მიეწოდება საგამოძიებო და სისხლისსამართლებრივი დევნის კომისრის 

ოფისის ვებ გვერდის მეშვეობით ყოველკვარტლურად.  

 

მუხლი 19. დაზარალებულის მონაწილეობა  

მის კომპეტენციაში შემავალ საქმეებზე წარმოებული გამოძიების ან სისხლის სამართლებრივი 

დევნის ეტაპზე, საგამოძიებო და სისხლის სამართლებრივი დევნის კომისრის ოფისი 

ვალდებულია გონივრულ ინტერვალებში მიაწოდოს ინფორმაცია დაზარალებულს შესაბამის 

საქმესთან დაკავშირებით განხორციელებული საქმიანობის შესახებ. ასევე დაზარალებული 

სარგებლობს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით გათვალისწინებული ყველა 

უფლებით და ეკისრება შესაბამისი ვალდებულებები. დამოუკიდებელი საგამოძიებო 

მექანიზმის გამომძიებელი და პროკურორი ახორციელებენ ყველა იმ უფლებამოსილებას, რაც 

გათვალისწინებულია სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში დაზარალებულთან 

მიმართებით.  

 

მუხლი 20. კანონის ძალაში შესვლა და ამოქმედება 

1. ეს კანონი ძალაში შედის გამოქვეყნებისთანავე.  

2. საქართველოს მთავრობამ 2015 წლის 1 აგვისტომდე უზრუნველყოს დამოუკიდებელი 

საგამოძიებო მექანიზმისთვის საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა.  

3. უფლებამოსილმა სახელმწიფო ორგანოებმა და საქართველოს პარლამენტმა 2015 წლის 

1 აგვისტომდე უზრუნველყონ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმისთვის 

კომისრის არჩევა.  

4. ახლად არჩეული დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის კომისარი 

უფლებამოსილებას შეუდგება 2015 წლის 1 აგვისტოდან და 2015 წლის 1 დეკემბრამდე 



პროექტი 

ახორციელებს მექანიზმის შექმნისთვის და ფორმირებისთვის აუცილებელ 

ადმინისტრაციულ საქმიანობას.  

5. დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი ამ კანონით განსაზღვრული 

უფლებამოსილების განხორციელებას იწყებს 2015 წლის 1 დეკემბრიდან.  

6. დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი უფლებამოსილია განახორციელოს იმ 

ფაქტების გამოძიება, რომლებიც ჩადენილია 2015 წლის 1 დეკემბრიდან.  

7. დამოუკიდებელმა საგამოძიებო მექანიზმმა შეიძლება განახორციელოს იმ 

ქმედებების/უმოქმედობების გამოძიება და მათი მართლმსაწინააღმდეგოდ და 

ბრალეულად ჩადენის გამო სისხლისსამართლებრივი დევნა და სახელმწიფო 

ბრალდების მხარდაჭერა სასამართლოში, რომელიც ჩადენილია 2015 წლის 1 

დეკემბრამდე, თუ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო დაადგენს 

ადამიანის უფლებათა ევროპის საბჭოს კონვენციის კონკრეტული უფლების დარღვევას 

და უფლებრივი რესტიტუციისთვის აუცილებელია დამოუკიდებელი და 

მიუკერძოებელი გამოძიების წარმოება. ეს პუნქტი გამოიყენება მხოლოდ მაშინ, 

როდესაც სახეზეა ამ კანონის მე-3 მუხლის მოთხოვნები.  

 

 

საქართველოს პრეზიდენტი      გიორგი მარგველაშვილი  


