
დამოუკიდებელი საგამოძიებო 
მექანიზმი 

2015 წლის 24 თებერვალი 



მოდელის შემუშავების 
პროცესი 

 
1.სამი ექსპერტის მიერ 
შესწავლილ იქნა სხვადასხვა 
ქვეყნის მოდელი; 
 

2.გაიმართა კონსულტაციები 
სხვადასხვა ორგანიზაციასთან; 
 



მთავარი  საკითხები 

• მექანიზმის იურისდიქცია; 
 
• გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი 
დევნის განხორციელების ფუნქცია; 
 

• ჯეროვანი ბალანსის დაცვა 
დამოუკიდებლობასა და 
ანგარიშვალდებულებას შორის; 
 
 



მექანიზმის კომპეტენცია 

ექსკლუზიური 
იურისდიქცია 

უპირატესი 
(დისკრეციული) 
იურისდიქცია 

მექანიზმი ახორციელებს გამოძიებას და 
სისხლისსამართლებრივ დევნას 



ექსკლუზიური იურისდიქცია 
• 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;  
 

• 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.  



პირდაპირი იურისდიქცია 

• 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. 



კომისრის არჩევა 

1. საკანონმდებლო ცენზები; 
2. Ad hoc კომისიის შექმნა კანდიდატურების 

შესარჩევად; 
3. პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ 

კანდიდატების წარდგენა; 
4. პარლამენტის მიერ არჩევა; 
5. უფლებამოსილების ვადა; 
6. იმუნიტეტის მასშტაბი; 
7. გათავისუფლების საფუძვლები და 

პროცედურა; 
 

 



სხვა საკითხები 

• გამოძიების წარმართვა; 
• ფარული საგამოძიებო მოქმედებები; 
• სისხლისსამართლებრივი დევნის 
დაწყება და მასზე უარი; 

• ექსპერტიზა; 
 



ანგარიშვალდებულება 

• კომისარი საქართველოს პარლამენტს საგაზაფხულო 
და საშემოდგომო სესიების განმავლობაში წელიწადში 
ორჯერ წარუდგენს ანგარიშს განხორციელებული 
საქმიანობის შესახებ.  

• ანგარიში საჯაროა; 
• ანგარიშის წარდგენა ხდება მოხსენებით, რომლის 

შემდეგაც კომისარი ვალდებულია უპასუხოს 
პარლამენტის წევრთა შეკითხვებს; 

• დაზარალებულის მონაწილეობა; 
• ინფორმაციის გამოქვეყნება პროაქტიულად; 



გმადლობთ   
 
   ყურადღებისთვის 


	დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი
	მოდელის შემუშავების პროცესი
	მთავარი  საკითხები
	მექანიზმის კომპეტენცია
	ექსკლუზიური იურისდიქცია
	პირდაპირი იურისდიქცია
	კომისრის არჩევა
	სხვა საკითხები
	ანგარიშვალდებულება
	Slide Number 10

