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  საკონსტიტუციო პრობლემათა სტრატეგიული 

კვლევის ცენტრი 
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ავტორთა კოლექტივის ხელმძღვანელი 

და პასუხისმგებელი რედაქტორი 

ავთანდილ დემეტრაშვილი 
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                                                                                და გამოცემულია ფონდ „ღია 

                                                                                საზოგადოება — საქართველოს―  

                                                                                ფინანსური მხარდაჭერით 
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კონსტიტუციური სამართლის სახელმძღვანელო, 

ავტორთა კოლექტივი, ავტორთა კოლექტივის ხელმძღვანელი და 

პასუხისმგებელი რედაქტორი ავთანდილ დემეტრაშვილი. თბ., 

გამომცემლობა „ჰოლივუდი―, 2005, 350 გვერდი. 

 

წინამდებარე ნაშრომი საქართველოში ავტორთა კოლექტივის მიერ 

კონსტიტუციური სამართლის სახელმძღვანელოს შექმნის პირველი ცდაა. 

თანამედროვე კონსტიტუციონალიზმის პოსტულატებზე დაყრდნობით 

ავტორები ცდილობენ გაიაზრონ და მკითხველს გაუზიარონ საყოველთაოდ 

აღიარებული თანამედროვე და საქართველოს კონსტიტუციური სამართლის 

ძირითადი ინსტიტუტებისა და პროცედურების შინაარსი და პრობლემები. 

განკუთვნილია იურიდიული პროფილის სასწავლებლებისა და 

საქართველოს კონსტიტუციური აღმშენებლობით დაინტერესებული 

ფართო წრისათვის. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ავტორთა კოლექტივის ხელმძღვანელი და  

პასუხისმგებელი რედაქტორი  — ავთანდილ დემეტრაშვილი 

რედაქტორი  —  მანანა მაჩხანელი 

რეცენზენტი — ზაურ ჯინჯოლავა 
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საავტორო კოლექტივი: 

 

 

 ავთანდილ დემეტრაშვილი  — საავტორო კოლექტივის 

ხელმძღვანელი და პასუხისმგებელი რედაქტორი; წინათქმა; კარი I, 

კარი II, კარი VI, კარი X. 

მარინა კვაჭაძე — კარი I, თავი მესამე, §3 (ავთანდილ 

დემეტრაშვილთან ერთად); კარი III, თავი მეთერთმეტე; კარი IX.  

კონსტანტინე კუბლაშვილი — კარი III (გარდა ამ კარის 

მეთერთმეტე თავისა). 

დავით ლოსაბერიძე — კარი XI. 

ზაზა რუხაძე — კარი IV. 

ვახტანგ ხმალაძე — კარი V, კარი VII. 

ზურაბ ჯიბღაშვილი — კარი VIII. 
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სარჩევი 

 

წინათქმა 

კარი I. კონსტიტუციური სამართლის ცნება, სისტემა, წყაროები 

              თავი პირველი. საქართველოს კონსტიტუციური სამართლის   

             დარგი 

                            §1. კონსტიტუციური სამართლის დარგის ცნება 

                            §2. კონსტიტუციური სამართლის დარგის სისტემა 

                            §3. კონსტიტუციური სამართლის დარგის წყაროები 

               თავი მეორე. კონსტიტუციური სამართლის მეცნიერება 

                            §1. კონსტიტუციური სამართლის მეცნიერების ცნება და  

                            მისი ამოცანები 

                            §2. კონსტიტუციური სამართლის მეცნიერების საგანი   

                            და სისტემა 

                           §3. კონსტიტუციური სამართლის მეცნიერების   

                           წყაროები 

                           §4. კონსტიტუციური სამართლის მეცნიერების  

                           აღმოცენება და განვითარება 

              თავი მესამე. კონსტიტუციური სამართლის სასწავლო  

              დისციპლინა 

                           §1. კონსტიტუციური სამართლის სასწავლო  

                           დისციპლინის მნიშვნელობა და ამოცანები 

                           §2. კონსტიტუციური სამართლის სასწავლო  

                           დისციპლინის სისტემა 

                           §3. კონსტიტუციური სამართლის სასწავლო  

                           დისციპლინის ლექციების თემატიკა, პრაქტიკული  

                           მეცადინეობების (სემინარების) გეგმები, სტუდენტთა  

                           ინდივიდუალური მოხსენებების, რეფერატების  

                           აგრეთვე კოლოკვიუმებისა და საქმიანი თამაშების  

                           საკითხები 

              საკონტროლო კითხვები და დავალება 

კარი II. მოძღვრება კონსტიტუციაზე. საქართველოს კონსტიტუცია 

              თავი მეოთხე. კონსტიტუციონალიზმისა და კონსტიტუციის  

              გააზრება 

                           §1. კონსტიტუციონალიზმი, კონსტიტუცია,  

                           კონსტიტუციური წესწყობილება 

                           §2. მსოფლიოში კონსტიტუციათა განვითარების  

                           ისტორია 
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                           §3. კონსტიტუციის ცნება, ფუნქციები და სახეები 

                           §4. კონსტიტუციური რეგულირების ობიექტები და  

                           კონსტიტუციის სტრუქტურა 

                           §5. კონსტიტუციის გადასინჯვის წესი 

               საკონტროლო კითხვები და დავალება 

               თავი მეხუთე. საქართველოს კონსტიტუციური განვითარება 

                           §1. საქართველოს კონსტიტუციური ისტორიის   

                           სათავეები 

                           §2. საქართველოს 1921 წლის 21 თებერვლის                     

                           კონსტიტუცია 

                           §3. საბჭოთა კონსტიტუციები საქართველოში. 

                           §4. გარდამავალი პერიოდის კონსტიტუციური  

                           კანონმდებლობა 

               საკონტროლო კითხვები და დავალება 

               თავი მეექვსე. საქართველოს 1995 წლის 24 აგვისტოს   

               კონსტიტუციის ზოგადი დახასიათება 

                          §1. საქართველოს კონსტიტუციის შემუშავება და  

                          მიღება 

                          §2. საქართველოს კონსტიტუციის სტრუქტურა 

                          §3. საქართველოს კონსტიტუციის გადასინჯვა 

              საკონტროლო კითხვები და დავალება 

კარი III. ადამიანის ძირითადი უფლებების კონსტიტუციურ– 

სამართლებრივი დახასიათება 

              თავი მეშვიდე. ძირითადი უფლებების ზოგადი გააზრება 

                         §1. ძირითადი უფლებების ცნება 

                         §2. ძირითადი უფლებების წარმოშობა და განვითარება 

                         §3. ძირითადი უფლებების კატეგორიები 

                         §4. ძირითადი უფლებების შეზღუდვის საფუძვლები 

              თავი მერვე. საქართველოს მოქალაქეობა 

                         §1. მოქალაქეობის ცნება 

                         §2. საქართველოს მოქალაქეობის შეძენა 

                         §3. საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტა 

                         §4. საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენა 

                         §5. ორმოქალაქეობა საქართველოში 

             თავი მეცხრე. საქართველოს მოქალაქეთა ძირითადი უფლებები 

             თავი მეათე. უცხოელების სამართლებრივი სტატუსი   

            საქართველოში 

            საკონტროლო კითხვები და დავალება 
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            თავი მეთერთმეტე. ძირითადი უფლებების დაცვის  

            კონსტიტუციური ინსტიტუტები და პროცედურები 

                        §1. ადამიანის უფლებათა დაცვის  

                        შიდასახელმწიფოებრივი მექანიზმები 

                        §2. ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო  

                        ინსტიტუტები და პროცედურები 

კარი IV. სახელმწიფო ფორმა. საქართველოს სახელმწიფოებრივი  

ფორმის თავისებურებანი 

           თავი მეთორმეტე. სახელმწიფო ფორმის ზოგადთეორიული  

           გააზრება 

                       §1. სახელმწიფოს მმართველობის ფორმა 

                       §2. სახელმწიფოს ტერიტორიული ორგანიზაციის ფორმა 

                       §3. სახელმწიფო რეჟიმი 

           თავი მეცამეტე. თანამედროვე საქართველოს სახელმწიფო  

           ფორმის კონსტიტუციური პარამეტრები 

                       §1. საქართველოს მართვა–გამგეობისა და ტერიტორიული  

                       ორგანიზაციის თავისებურებანი 

                       §2. საქართველოს, როგორც ერთიანი სახელმწიფოს  

                       კოსნტიტუციურ–სამართლებრივი სტატუსი 

                       §3. ავტონომიური რესპუბლიკების კონსტიტუციურ– 

                       სამართლებრივი სტატუსი საქართველოს  

                       შემადგენლობაში 

კარი V. საარჩევნო სისტემა და საარჩევნო სამართალი. საქართველოს  

საარჩევნო სამართალი 

           თავი მეთოთხმეტე. საარჩევნო სამართლისა და საარჩევნო  

           სისტემის ზოგადი დახასიათება 

                      §1. არჩევნების ცნება და სოციალური ფუნქცია 

                      §2. არჩევნების სახეები და პერიოდულობა 

                      §3. საარჩევნო სისტემა და საარჩევნო სამართალი 

                      §4. საარჩევნო სამართალის პრინციპები 

                      §5. საარჩევნო პროცესი და არჩევნების დაფინანსება 

                      §6. საარჩევნო სისტემები 

           თავი მეთხუთმეტე. არჩევნების სამართლებრივი რეგულირება  

           საქართველოში 

                      §1. საქართველოს საარჩევნო სამართალი 

                      §2. საქართველოში მოქმედი საარჩვენო სისტემები 

                    §3. საარჩვენო პროცესი საქართველოში 

          თავი მეთექვსმეტე. რეფერენდუმი 
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კარი VI. ხელისუფლების დანაწილება, როგორც სახელმწიფო  

ხელისუფლების ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრინციპი  

საქართველოს სახელმწიფოებრიობაში 

კარი VII. საკანონმდებლო ხელისუფლება. საქართველოს პარლამენტი 

          თავი მეჩვიდმეტე. საპარლამენტო სამართლის შედარებითი  

          გააზრება 

                   §1. პარლამენტის ცნება, მისი წარმომადგენლობითი ხასიათი  

                   და ფუნქცია 

                   §2. პარლამენტის კომპეტენცია 

                   §3. პარლამენტისა და მისი პალატების სტრუქტურა 

                   §4. პარლამენტარის სტატუსი 

                   §5. პარლამენტის მუშაობის წესი 

                   §6. საკანონმდებლო პროცესი 

          თავი მეთვრამეტე. საქართველოს პარლამენტი 

                   §1. ევოლუციის მოკლე მიმოხილვა 

                   §2. საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენლობითი  

                   ხასიათი, მისი ფორმირების წესი და სტრუქტურა   

                   §3. საქართველოს პარლამენტის ადგილი სახელმწიფო  

                   ხელისუფლების სისტემაში და მისი კომპეტენცია 

                   §4. საქართველოს პარლამენტის წევრის სტატუსი 

                   §5. საქართველოს პარლამენტის მუშაობის წესი 

                   §6. საკანონმდებლო პროცესი საქართველოს პარლამენტში 

                   §7. განსაკუთრებული საკანონმდებლო პროცედურები 

                   §8. განსაკუთრებული საპარლამენტო პროცედურები 

კარი VIII. სახელმწიფოს მეთაურის ზოგადი დახასიათება. 

საქართველოს პრეზიდენტი 

         თავი მეცხრამეტე. სახელმწიფოს მეთაურის ადგილი და როლი   

         კონსტიტუციური ინსტიტუტების სისტემაში 

                   §1. პრეზიდენტის ინსტიტუტის აღმოცენება და განვითარება 

                   §2. სახელმწიფოს მეთაურის სტატუსი სახელმწიფო  

                   უმაღლეს ორგანოთა სისტემაში 

                   §3. სახელმწიფოს მეთაურის თანამდებობაზე გამწესება,  

                   უფლებამონაცვლეობა და პასუხისმგებლობა 

                  §4. სახელმწიფოს მეთაურის უფლებამოსილებები 

        თავი მეოცე. საქართველოს პრეზიდენტი 

                  §1. პრეზიდენტის ინსტიტუტის აღმოცენება საქართველოში 

                  §2. საქართველოს პრეზიდენტის თანამდებობაზე გამწესება,   

                  უფლებამონაცვლეობა და პასუხისმგებლობა 
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                  §3. საქართველოს პრეზიდენტის უფლებამოსილებები 

                  §4. საქართველოს პრეზიდენტის ადგილის და როლი  

                  სახელმწიფოს უმაღლეს ორგანოთა სისტემაში 

        საკონტროლო კითხვები და დავალება 

კარი IX. მთავრობა სახელმწიფო ხელისუფლების სისტემაში. 

საქართველოს მთავრობა 

        თავი ოცდამეერთე. მთავრობის ზოგადი დახასიათება 

                 §1. მთავრობის ცნება 

                 §2. მთავრობისა და მისი წევრების სამართლებრივი სტატუსი 

                 §3. მთავრობის ფორმირება, შემადგენლობა, სტრუქტურა 

                 §4. მთვრობის კომპეტენცია 

        თავი მცდამეორე. საქართველოს მთავრობა 

                 §1. მოკლე ისტორიული ექსკურსი 

                 §2. საქართველოს მთავრობის სტატუსი მოქმედი  

                 კანონმდებლობის მიხედვით 

                 §3. საქართველოს მთავრობის ფორმირება 

                 §4. საქართველოს მთავრობის სტრუქტურა და კომპეტენცია 

                 §5. საქართველოს მთავრობის სხდომები 

კარი X. სასამართლო ხელისუფლების ორგანოები 

                 §1. მოსამართლე, სასამარლო, სასამართლო ორგანოთა  

                 ერთობლიობა, სასამართლო ხელისუფლება. 

                 §2. სასამართლო საკონსტიტუციო კონტროლის დამკვიდრება  

                 მსოფლიოში და საქართველოში 

                 §3. საქართველოს საერთო სასამართლოების        

                 კონსტიტუციურ–სამართლებრივი დახასიათება 

                 §4. მოსამართლის სამართლებრივი სტატუსი 

                 §5. საერთო სასამართლოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 

         საკონტროლო კითხვები და დავალებები 

         დანართი №1. მოსამართლეთა ქცევის ტიპობრივი წესები 

         დანართი №2. დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემის თორმეტი  

         ძირითადი პრინციპი (აშშ-ი) 

კარი XI. მუნიციპალური სამართალი 

         თავი ოცდამესამე. ადგილობრივი თვითმმართველობა (ზოგადი  

         მიმოხილვა) 

                §1. ადგილობრივი თვითმმართველობის არსი და მისი 4  

                ძირითადი პრინციპი 

               §2. ადგილობრივი თვითმმართველობის სტრუქტურა 

               §3. თვითმმართველობის ფუნქციები და უფლებამოსილებანი 
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               §4. ადგილობრივი თვითმმართველობის ფორმირების წესი 

               §5. გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმები ადგილობრივ  

               დონეზე 

               §6. ადგილობრივი თვითმმართველობის ფინანსები და ქონება 

               §7. კონტროლი სახელმწიფო მხრიდან 

               §8. ადგილობრივი თვითმმართველობის ევროპული ქარტია 

         თავი ოცდამეოთხე. ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა  

         საქართველოში 

               §1. საქართველოში თვითმმართველობის განვითარების                      

               ისტორიული მიმოხილვა 

               §2. ადმინისტრაციულ–ტერიტორიული მოწყობა და  

               საკანონმდებლო ბაზა 

               §3. თვითმმართველობის სტრუქტურა საქართველოში 

               §4. თვითმმართველობათა ორგანოების უფლებამოსილებანი 

               §5. გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმები და პროცედურები 

               §6. ადგილობრივი თვითმმართველობის ფინანსები და ქონება 

               §7. ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა სტატუსი  

               და კვალიფიკაცია 

               §8. კონტროლი 

               §9. ადგილობრივი თვითმმართველობის არსებული  

               პრობლემები და რეფორმების პერსპექტივები საქართველოში 
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                                                    საქართველოს მოქალაქენი,  

                                                    რომელთა ურყევი ნებაა დაამკვიდრონ დემოკრატიული საზოგადოებრივი  

                                             წესწყობილება, ეკონომიკური თავისუფლება, სოციალური და სამართლებრივი   

                                             სახელმწიფო, 

                                                      უზრუნველყონ ადამიანის საყოველთაოდ  აღიარებული უფლებანი და   

                                             თავისუფლებანი,  

                                                      განამტკიცონ სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა და სხვა ხალხებთან   

                                             მშვიდობიანი ურთიერთობა, 

                                                       ეყრდნობიან რა ქართველი ერის მრავალსაუკუნოვანი სახელმწიფოებრიობის  

                                             ტრადიციებსა და საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუციის ძირითად პრინციპებს, 

                                                       საქვეყნოდ აცხადებენ ამ კონსტიტუციას. 

საქართველოს 1995 წლის კონსტიტუცია 

წ ი ნ ა თ ქ მ ა 

სახელმძღვანელოს ეპიგრაფად საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულის გამოყენება, 

ვფიქრობთ, ზედმიწევნით ზუსტად ასახავს წინამდებარე ნაშრომის დანიშნულებას — 

იურისტთა ახალი თაობის მომზადება, რომელთაც ძალუძთ კონსტიტუციური სამართლის 

ცოდნა იმ მაღალი მიზნების მისაღწევად გამოიყენონ, რომლისაკენ მიმართულია 

საქართველოს მოქალაქეთა ურყევი ნება. აკი ბრძანებს ცნობილი ფრანგი 

კონსტიტუციონალისტი პროფესორი მარსელ პრელო: „კონსტიტუციური სამართალი ბურჯია 

მოქალაქეობრიობის ჩამოყალიბების საქმეში. იგი იმდენადვე აუცილებელია დემოკრატიის 

გონებრივი განვითარებისათვის, რამდენადაც სათნოება — ზნეობრივი 

სრულყოფილებისათვის.― 

წინამდებარე სახელმძღვანელოს მომზადების იდეა პირდაპირ უკავშირდება „ვარდების 

რევოლუციას― და მის თანმხლებ კონსტიტუციურ რეფორმას. 2004 წლის 6 თებერვლის 

საქართველოს კონსტიტუციური კანონის საფუძველზე 1995 წლის კონსტიტუციისა და სხვა 

საკანონმდებლო აქტების ფართო მასშტაბიანი გადასინჯვა მოითხოვდა ადეკვატურ ასახვას 

სასწავლო ლიტერატურაში. ფონდ „ღია საზოგადოება — საქართველოს― ფინანსური 

მხარდაჭერით არასამთავრობო ორგანიზაციის „საკონსტიტუციო პრობლემათა სტრატეგიული 

კვლევის ცენტრის― ეგიდით შეიკრიბა საავტორო კოლექტივი, რომლის თითქმის ერთწლიანი 

მოღვაწეობის ნამუშევარი მკითხველის წინაშეა. კოლექტივი იქმნებოდა იმ ადამიანებისაგან, 

რომელთაც უშუალო კავშირი აქვთ საქართველოში კონსტიტუციური წესწყობილების 

ფორმირებასთან  (მაგალითად, ვახტანგ ხმალაძე იყო 1993–1995 წლებში კონსტიტუციის 

შემმუშავებელი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, ხოლო 

თქვენი მონამორჩილი — ამ კომისიის მდივანი) და იმავდროულად აქვთ კონსტიტუციური 

პრობლემატიკის სახელმძღვანელოების, დამხმარე სახელმძღვანელოებისა თუ სხვა ჟანრის 

ლიტერატურულ ნაწარმოებზე მუშაობის გამოცდილება. გარდა ამისა, და ეს არის ალბათ 

მთავარი, მათ აერთიანებს შეხედულებათა თანხვედრა ლიბერალური დემოკრატიის 

პრინციპულ ფასეულობებზე, რაც არანაირად არ გამორიცხავს (დაკვირვებული მკითხველი 

შეამჩნევს ამას) ზოგიერთ საკითხზე არსებულ ავტორთა განსხვავებულ მოსაზრებებს. 

სახელმძღვანელოზე მუშაობის პროცესში ავტორები ცდილობდნენ გამოეყენებინათ 

კონსტიტუციური სამართლის კვლევის სისტემური, ისტორიული, კომპარატივისტული 

(შედარებით–სამართლებრივი) მეთოდები, ისახავდნენ მიზნად გაემახვილებინათ 

სტუდენტთა ყურადღება მოქალაქეთა წინაშე სახელმწიფოს პასუხისმგებლობის 



                                                                              12 

კონსტიტუციურ–სამართლებრივ დებულებებზე, ადამიანის თავისუფლებასა და 

ქმედუნარიანი სახელმწიფოს შორის ჰარმონიული წონასწორობის დაცვის აუცილებლობაზე. 

ჩვენ ვთვლით, რომ უნდა თვალნათლივი გახდეს მკითხველისათვის (უწინარესად კი 

სტუდენტისათვის) საქართველოში კონსტიტუციური სამართლის განვითარების 

ტენდენციები და დინამიკა და იმავდროულად, თუნდაც ზოგადად, გამოგვეთქვა ჩვენი 

ნააზრევი ამ ტენდენციებისა და დინამიკის დანარჩენ მსოფლიოში კონსტიტუციური 

სამართლის განვითარების ძირითად მიმართულებებთან შესაბამისობის შესახებ, 

ვცდილობდით საქართველოს კონსტიტუციური სამართლის ნორმები და ინსტიტუტები 

შეგვეფასებინა დემოკრატიის შესახებ ყველაზე მოწინავე და გავრცელებული წარმოდგენების 

კონტექსტში. 

სახელმძღვანელოს ძირითადი — პედაგოგიურ–დიდაქტიკური დანიშნულების 

გათვალისწინებით, ავტორები გულმოდგინეთ ცდილობდნენ თავი აერიდებინათ 

საქართველოში კონსტიტუციური სამართლის განვითარების მწვავე პრობლემური 

საკითხებისაგან (რაც თავისთავად ადვილი ნამდვილად არ არის, რამეთუ კონსტიტუციური 

სამართალი არა მხოლოდ იურიდიული, არამედ, ჩვენი აზრით, პოლიტიკურ–იურიდიული 

მეცნიერებაცაა), თუმცა კარგად გვესმის, რომ ასეთი პრობლემური საკითხები დღევანდელ 

საქართველოში არსებობს. 

იმ მიზნით, რომ სწავლის პროცესი გახდეს ინდივიდუალიზირებული, იმისათვის, რომ 

ჩავაბათ სტუდენტები სამეცნიერო–კვლევით მუშაობაში, მოვამზადოთ კადრები, რომლებსაც 

შესწევთ უნარი შიდასახელმწიფოებრივი კონსტიტუციური პრობლემები გადაწყვიტონ 

მსოფლიო გამოცდილების გათვალისწინებით, სახელმძღვანელოში შეტანილი გვაქვს 

სასწავლო–მეთოდური მასალები. ლექციების თემატიკა, პრაქტიკული მეცადინეობის 

(სემინარების) გეგმები, სტუდენტების ინდივიდუალური მოხსენებების, კოლოკვიუმებისა და 

საქმიანი თამაშების თემები ავტორის შეხედულებისამებრ არის შერჩეული, ამ ნაწილს  

სარეკომენდაციო ხასიათი აქვს და პედაგოგს შეუძლია მისი გადასინჯვა. 

შემოთავაზებული ბიბლიოგრაფია, უწინარესად სასწავლო პროცესის მოთხოვნათა 

დაკმაყოფილებისათვის არის განკუთვნილი და ძირითადად რეკომენდირებულია 

საქართველოში არსებული ლიტერატურა, რაც არ გამორიცხავს კომპიუტერის 

შესაძლებლობების გამოყენების აუცილებლობას. 

და ბოლოს, გვსურს მადლიერების გრძნობით მოვიხსენიოთ ყველა ის, ვინც ეხმარებოდა 

ავტორებს სახელმძღვანელოს მომზადებაში და გამოცემაში: რეცენზენტი ზაურ ჯინჯოლავა, 

რედაქტორი მანანა მაჩხანელი, ოპერატორი ეკა გოჩიაშვილი, კორექტორი თამარ 

დემეტრაშვილი. 

 

საავტორო კოლექტივის ხელმძღვანელი და პასუხისმგებელი რედაქტორი თბილისის ივ. 

ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი 

ავთანდილ დემეტრაშვილი 
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კარი I. საქართველოს კონსტიტუციური სამართლის 

ცნება, სისტემა, წყაროები 

 

ქართულ სამართალმცოდნეობაში და სამეტყველო იურიდიულ ლექსიკაში სიტყვათა 

წყობა „კონსტიტუციური სამართალი‖ სამი მნიშვნელობით დამკვიდრდა: როგორც ეროვნული 

სამართლის ერთ–ერთი დარგი, როგორც ერთ–ერთი იურიდიული მეცნიერება და როგორც 

იურიდიული განათლების სისტემის ერთ–ერთი სავალდებულო დისციპლინა. 

 

თავი 1. საქართველოს კონსტიტუციური სამართლის დარგი 

 

§1. კონსტიტუციური სამართლის დარგის ცნება 

კაცობრიობის ისტორიამ ცხადყო, რომ ცივილიზაციის განვითარების ერთ–ერთი 

მძლავრი მამოძრავებელი ძალა არის სამართალი, რომლის ძირითადი დანიშნულებაა 

საზოგადოებაში წესრიგისა და თავიუსფლების ჰარმონიული თანაარსებობის 

უზრუნველყოფა. ამ სოციალურ მიზანს ყველაზე მეტად ემსახურება სამართლის ის ნაწილი, 

რომელსაც კონსტიტუციურ სამართალს, ან სახელმწიფო სამართალს უწოდებენ. 

ცნებებს „კონსტიტუციური სამართალი‖ და „სახელმწიფო სამართალი‖ ერთმანეთისაგან 

ოდნავ განსხვავებული შინაარსობრივი დატვირთვა აქვთ, თუმცა ამჟამად მხოლოდ ერთ 

მცირე ჯგუფის სახელმწიფოებში (მაგალითად, გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში) 

თავისი სამართლის ძირითადი დარგის სახელწოდებად გამოიყენებენ ტერმინს „სახელმწიფო 

სამართალი‖. დანარჩენ სახელმწიფოებში, რომელთა შორის საქართველოც არის, 

სამართალშემოქმედებით, სამეცნიერო, სასწავლო ბრუნვაში (პროცესში) უპირატესობას 

ანიჭებენ ტერმინს „კონსტიტუციური სამართალი‖. ამიტომაც წინამდებარე 

სახელმძღვანელოში ძირითადად ეს ტერმინია გამოყენებული. 

სამართლის თეორიაში სამართლის სისტემის შინაგანი დიფერენციისას ჩვეულებრივ 

აღნიშნავენ მის შემდეგ დონეებს: სამართლის ნორმა, სამართლებრივი ინსტიტუტი, 

სამართლის დარგი. 

სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურაში არსებობს კონსტიტუციური სამართლის 

საგნის არსში წვდომის სხვადასხვა მიდგომა. 

სამართლის დარგს ჩვეულებრივ განმარტავენ როგორც სამართლის ნორმების, ქცევის 

წესების სისტემას, რომლებიც ამ დარგისათვის დამახასიათებელი მეთოდით არეგულირებენ 

ერთგვაროვან საზოგადოებრივ ურთოერთობებს. სამართლის დარგის ამგვარი გაგებიდან 

შეიძლება გამოვყოთ ყველა დარგისათვის დამახასიათებელი ნიშანთვისებები და 

ნიშანთვისებები, რითაც ისინი სხვა დარგებისაგან განსხვავდება. 

სამართლის ყველა დარგისათვის საერთო ნიშანთვისებებია ის, რომ ყველა დარგი 

ნორმების, ქცევის წესების სისტემაა, ეს ნორმები სახელმწიფოს მიერ არის დადგენილი (ან 

სანქციონირებული) და დაცული, სამართლებრივი ნორმების მეშვეობით ხდება იმ 
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ურთოერთობათა რეგულირება, რომელთაც სახელმწიფო სამართლებრივ რეგულირებას 

დაქვემდებარებულად ჩათვლის. ყველა ეს ნიშანთვისება გააჩნია კონსტიტუციურ სამართალს, 

ამიტომ შესაძლებელია მისი როგორც სამართლის ერთ–ერთი დარგის იდენტიფიცირება. 

სამართლის სისტემაში სხვადასხვა დარგის არსებობა ბუნებრივად ბადებს კითხვას მათი 

ერთმანეთისაგან განსხვავების შესახებ. სახელმწიფოსა და სამართლის თეორიაში, რომელიც 

მეთოდოლოგიური მეცნიერება იყო საბჭოთა პერიოდის იურისპუდენციაში, დარგების 

ერთმანეთისაგან განმასხვავებელ ნიშნებად თვლიდნენ სამართლის ნორმებში ჩადებულ 

გაბატონებული კლასის ნებას, სამართლებრივი რეგულირების საგანსა და სამართლებრივი 

რეგულირების მეთოდს. 

თავის დროზე საბჭოთა კავშირში აღიარებული კონსტიტუციონალისტები შემდეგნაირად 

განმარტავდნენ ამ დარგს: „გამოდის რა მუშათა კლასისა და სახალხო სუვერენიტეტის 

რეალიზაციის მთავარ გარანტად, სოციალისტური სახელმწიფო სამართალი წარმოადგენს 

ყველა კონსტიტუციური, აგრეთვე სხვა სამართლებრივი ნორმების სისტემატიზირებულ 

ერთობლიობას, რომლებიც განამტკიცებენ და არეგულირებენ საზოგადოებრივი 

წესწყობილების, პიროვნების სამართლებრივი მდგომარეობისა და სახელმწიფოს 

ორგანიზაციის საფუძვლებს―. აქვე ისინი აღნიშნავენ, რომ „ეს ზოგადი განსაზღვრება 

გამოიყენება სამართლის შესაბამისი დარგის დახასიათებისათვის როგორც სსრ კავშირიში, 

აგრეთვე სხვა სოციალისტურ ქვეყნებში―.1 

საზღვარგარეთის ე.წ. ბურჟუაზიული მეცნიერები წარსულშიც და ამჟამადაც უარყოფენ 

ან არ იზიარებენ კლასობრივ მიდგომას ზოგადად სამართლის, კერძოდ კი სამართლის 

დარგის განსაზღვრისას, თუმცა ზოგიერთი მათგანი არ გამორიცხავეს ინტერესთა გარკვეული 

ჯგუფის ზეგავლენას კონსტიტუციური ნორმების შინაარსის განსაზღვრისას. 

ამჟამად საქართველოშიც და ყოფილ სოციალისტურ ქვეყნებშიც კონსტიტუციური 

სამართალი აღიარებულია სამართლის ეროვნული სისტემის ერთ–ერთ წამყვან დარგად. რაც 

შეეხება დარგებს შორის განსხვავებებს, სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურაში არსებობს 

კონსტიტუციური სამართლის საგნის არსში წვდომის სხვადასხვა მიდგომა. 

ავტორთა ერთი ჯგუფი სხვა დარგებისაგან კონსტიტუციურ სამართალს განასხვავებს 

მისი ნორმებით მოწესრიგებული საზოგადოებრივი ურთიერთობების განსაკუთრებულობით 

(გამორჩეულობით). რომელია ეს ურთიერთობები? 

ფრანგული კონსტიტუციონალიზმის თვალსაჩინო წარმომადგენელი, სორბონის 

უნივერსიტეტის პროფესორი მორის დიუვერჟე თვლის, რომ „კონსტიტუციური სამართალი 

სამართლის ნაწილია, რომელიც არეგულირებს სახელმწიფოში არსებულ პოლიტიკურ 

ინსტიტუტებს. შეისწავლო კონსტიტუციური სამართალი ეს ნიშნავს იმას, რომ შეისწავლო 

პოლიტიკური ინსტიტუტების იურიდიული ასპექტები‖.2 არანაკლებ ცნობილი, აგრეთვე 

ფრანგი კონსტიტუციონალისტის პროფესორ მარსელ პრელოს აზრით საფრანგეთის 

                                                 
1
 И. П. Ильинский, Б. А. Страшун, В. Н. Ястребов, Государственное право зарубежных 

социалистических стран. М, 1985, с. 33. 
2
  Maurice Duverger, Institutions politiques et droit constitutionnel. Paris, 1990, გვ. 14. 
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კონსტიტუციური სამართლის საგანს შეადგენენ სამართლებრივი ნორმები, რომლებიც 

პოლიტიკური ხელისუფლების ჩამოყალიბებას, გადაცემასა და განხორციელებას ეხება.1 

პროფესორი კ. ლეკლერკი თვლის, რომ კონსტიტუციური სამართალი არის მეცნიერება 

ხელისუფლების და მისი განსახიერების — სახელმწიფოს შესახებ, მისი (ხელისუფლების) 

სხვადასხვა პოლიტიკურ რეჟიმებში განხორციელების შესახებ.2 

რუსი კონსტიტუციონალისტი, მოსკოვის სახელმწიფო იურიდიული აკადემიის 

რექტორი, აკადემიკოსი ოლეგ კუტაფინი სახელმძღვანელოში, რომელსაც მინიჭებული აქვს 

რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის პრემია განათლების სფეროში, აღნიშნავს, რომ 

კონსტიტუციური სამართალი სხვა დარგებისაგან ძირითადად იმით განსხვავდება, რომ 

არეგულირებს ურთიერთობებს, რომლებიც საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში — 

პოლიტიკურში, ეკონომიკურში, სოციალურში, სულიერში — ყალიბდება (არსებობს). ამ 

ურთიერთობებს პატივცემული მეცნიერი, ფუნქციონალური დანიშნულების საფუძველზე 

ოთხ ძირითად ჯგუფში უყრის თავს. ესენია: 

„1. ...საზოგადოებრივი ურთიერთობები, რომლებიც განსაზღვრავენ სახლმწიფოსა და 

საზოგადოების მოწყობის პრინციპებს... 

2. ...ურთიერთობები, რომლებიც განსაზღვრავენ ადამიანსა და სახელმწიფოს შორის 

არსებული ურთიერთობების საფუძვლებს, ანუ მთავარი პრინციპები, რომლებიც ახასიათებს 

ადამიანის მდგომარეობას საზოგადოებაში და სახელმწიფოში, მოქალაქეობას, აგრეთვე 

ადამიანისა და მოქალაქის თანდაყოლილ უფლებებს, თავისუფლებებს და მოვალეობებს...  

3. ვინაიდან რუსეთი ფედერაციული სახელმწიფოა, ობიექტურად არსებობს ფედერაციასა 

და მის სუბიექტებს შორის ურთიერთობათა ფართო სფერო... ეს ურთიერთობებიც 

მიეკუთვნება კონსტიტუციური სამართლის საგანს. 

4. ...კონსტიტუციური სამართლის ნორმები განამტკიცებენ სახელმწიფო 

ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების სისტემის ძირითად 

პრინციპებს: სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოთა სახეებს, სახელმწიფოს მეთაურის, 

საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლებების სამართლებრივ 

სტატუსს, მათი ფორმირების წესს, კომპეტენციას, საქმიანობის ფორმებს, მათ მიერ გამოცემულ 

აქტებსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა სისტემას‖.3 

კონსტიტუციური სამართლის სფეროში მოღვაწე ქართველი მეცნიერები ზემოთ 

აღნიშნულ მიდგომას არსებითად იზიარებენ. 

პროფესორ ოთარ მელქაძის მიხედვით: „კონსტიტუციური სამართალი, როგორც 

სამართლის დარგი, იმ იურიდიულ ნორმათა ერთობლიობაა, რომელიც არეგულირებს ქვეყნის 

საზოგადოებრივ წყობილებას, მოქალაქეთა უფლებამოსილებებს, ეროვნულ სახელმწიფო 

წესწყობილებას, სახელმწიფო ორგანოთა სისტემას, მათ ფუნქციებსა და ურთიერთქმედებას, 

განამტკიცებს სახელმწიფოს, ხალხისა და ერების სრულუფლებიანობას, მათ სუვერენიტეტს, 

                                                 
1
  Precis de droit constitutionnel, par Marsel Prelot. Paris, 1995, გვ. 12. 

2
  C. Leclercq, Travaux dirige’s de droit constitutionel. P. 1979. 

3
  Е. И. Козлова, О. Е. Кутафин. Конституционное право России. М., 2003, с. 10-13. 
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ქვეყნის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ სისტემას, სახელმწიფო და საზოგადოებრივი 

ცხოვრების სამართლებრივ საფუძველს, დემოკრატიზმის პრინციპებს‖.1  

პაატა ცნობილაძე გვთავაზობს იმ ურთიერთობათა ნუსხას „რომლებიც რეგულირდება 

კონსტიტუციური სამართლის ნორმებით‖: 

„ა) საზოგადოებრივ ურთიერთობებს, რომლებიც შეადგენს საქართველოს 

კონსტიტუციური წყობილების საფუძვლებს; 

ბ) საქართველოს ტერიტორიულ–სახელმწიფოებრივ მოწყობას, ე. ი. ურთიერთობებს 

ცენტრსა და რეგიონს შორის უფლებამოსილებათა გამიჯვნის საფუძველზე, მისი 

შემადგენელი ნაწილების სამართლებრივ მდგომარეობას; 

გ) საქართველოს მოქალაქეობასთან დაკავშირებულ საკითხებს, მოქალაქეთა ძირითად 

უფლებებსა და თავისუფლებებს; 

დ) სახელმწიფო ხელისფულების ორგანიზაციისა და განხორციელების პროცესს; 

ე) საქართველოს საარჩევნო სამართალსა და საარჩევნო სისტემას; 

ვ) ადგილობრივი თვითმმართველობის კონსტიტუციურ პრინციპებს; 

ზ) საქართველოს კონსტიტუციის გადასინჯვის წესსა და პრინციპებს.‖2 

ავტორთა სხვა ჯგუფი, ცდილობს თავი აარიდოს საზოგადოებრივ ურთიერთობათა 

ჩამოთვლის აუცილეობლობას, რათა ან არ გამოეპაროს, ან არ „მოპაროს― სხვა დარგს 

რომელიმე მათგანი. ამ მიზნით ისინი ცდილობენ ჩამოაყალიბონ კონსტიტუციური 

სამართლის საგნის სინთეზირებული ცნება, მოძებნონ განმაზოგადებელი კატეგორია, 

რომელიც საერთო „სახურავის― ქვეშ თავს მოუყრიდა ყველა იმ ურთიერთობას, რომელიც, 

მათი აზრით, კონსტიტუციური რეგულირების საგანს შეადგენს. ასეთ გამაერთიანებელ 

საწყისადან ისინი მიიჩნევენ „პოლიტიკურ ურთიერთობებს―, „ურთოერთობებს, რომლებიც 

წარმოიქმნება სახელმწიფო (საჯარო) ხელისუფლების განხორციელების პროცესში―, 

„ურთიერთობებს, რომლებიც წარმოიქმნება ადამიანის, საზოგადოებასა და სახელმწიფოს 

შორის ურთიერთმოქმედების პროცესში―, „ყველაზე მნიშვნელოვან საზოგადოებრივი 

ურთიერთობებს, რომლებიც წარმოიქმნება საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში — 

ეკონომიკაში, სოციალურ ურთიერთობებში, პოლიტიკაში, იდეოლოგიაში―, „საზოგადოებრივ 

ურთიერთობებს, რომელთა საფუძვლეზე ყალიბდება საოზგადოებისა და სახელმწიფოს 

საფუძვლები, რომლებიც უშუალოდ არიან დაკავშჳრებული სახელმწიფო ხელისუფლების 

განხორციელებასთან―, „პოლიტიკაში, ეკონომიკაში, სოციალური და სულიერი ცხოვრების 

სფეროებში არსებული საზოგადოებრივი ურთიერთობების განსაკუთრებულ ჭრილს― და სხვ. 

და ბოლოს, კონსტიტუციური სამართლის განსაზღვრის კიდევ ერთი მიდგომა, 

რომელიც, ჩვენი აზრით, კონსტიტუციური სამართლის არსში წვდომის უფრო ღრმა, 

ფუნდამენტური გაგებით გამოირჩევა. კონსტიტუციური სამართლის განმარტებისას ამ 

მიმართულებების მიმდევარნი არ გამორიცხავენ კონსტიტუციური სამართლის საგანზე (ანუ 

კონკრეტულ საზოგადოებრივ ურთიერთობებზე) მინიშნებას, მაგრამ მახვილს 

                                                 
1
  ოთარ მელქაძე, კონსტიტუციონალიზმის თეორია. თბ. 2004, გვ. 22. 

2
  პაატა ცნობილაძე, საქართველოს კონსტიტუციური სამართალი. თბ., 2004, გვ. 18-19. 
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კონსტიტუციური სამართლის მიზნებსა და ამოცანებზე აკეთებენ, ანუ განსაზღვრავენ იმ 

ფასეულობებსა და პრიორიტეტებს, რომლებმაც უნდა განაპირობონ რეალური 

კონსტიტუციური პრაქტიკა. მიუხედავად იმისა, რომ კონსტიტუციური სამართალი 

კონკრეტული ქვეყნის კონკრეტული დარგია, დღეს უკვე შეიძლება იმის მტკიცება, რომ 

კაცობრიობის განვითარების მსვლელობაში მყარად დამკვიდრდა სახელმწიფოებრივად 

ორგანიზებულ საზოგადოებაში ცხოვრების საყოველთაოდ აღიარებული ფასეულობები და 

უპირატესობები. ერთ–ერთი ასეთი სოციალური ფასეულობა არის კონსტიტუციუირ 

წესწყობილება, საზოგადოებრივი ურთიერთობების, სახელმწიფო (საჯარო) ინსტიტუტების, 

შეხედულებებისა და აზრთა სისტემა. თავის მხრივ, ამ წესწყობილების საფუძველი — 

კონსტიტუცია (კონსტიტუციური სამართლის ძირითადი წყარო), უნდა პასუხობდეს რიგ 

სოციალურ მოთხოვნებს, რომელთა შორის მთავარი, ანუ კონსტიტუციური სამართლის ერთ–

ერთი ნიშანია, საჯარო (უწინარესად — სახელმწიფო) ხელისუფლებისა და თავისუფლების 

ჰარმონიული თანაარსებობა. ისტორია ცხადჰყოფს, რომ საჭიროა წონასწორობის შენარჩუნება 

ხელისუფლებასა და თავისუფლებას შორის, რამეთუ თავისუფლება მყარი, ქმედითუნარიანი 

სახელმწიფოებრიობის გარეშე ანარქიაში გადაიზრდება, ხოლო სახელმწიფო, რომელიც 

უარყოფს, უგულვებელყოფს, ხელყოფს მოქალაქეთა თავისუფლებას, გარდაიქმნება 

ანტიდემოკრატიულ, ტოტალიტარულ სახელმწიფოდ. ამის თაობაზე აშშ-ის უზენაესი 

სასამართლოს წევრი რობერტ ჯექსონი ამბობს: „ეპოქის მთლიანი კონსტიტუციური 

ფილოსოფია ეყრდნობა ფასეულობათა ისეთ სისტემას, რომელშიც უმაღლეს ადგილს 

ინდივიდის ოფიციოზის მხრიდან ჩარევისაგან თავისუფლება იკავებდა―.1 ქართულ ენაზე 

თარგმნილი უნგრელი კონსტიტუციონალისტის პროფესორ ანდრაშ შაიოს წიგნის 

სათაურშივეა გატანილი კონსტიტუციური სამართლის დანიშნულება, მიზანი, როდესაც 

კონსტიტუციონალიზმის შესავალს იგი „ხელისუფლების თვითშეზღუდვას― უკავშირებს.2 

ამ საკითხზე მეტად საინტერესოა ლათინური ამერიკის ორი კონსტიტუციონალისტის 

მოსაზრებანი. მექსიკელი ფელიპე ტენა რამირესი თვლის, რომ კონსტიტუციური სამართალი 

ყოველი ხალხის საერთო იურიდიული სულისკვეთება, მოქალაქეობრივი ღირსებისა და მისი 

ისტორიის ყველაზე ამაღლებულ და სრულ გამოხატულებას წარმოადგენს.3 არგენტინელი 

იურისტი ს. ვ. ლინარეს კონტანა თვლის, რომ კონსტიტუციური სამართლის მიზანია 

„ინდივიდის თავისუფლება და ღირსება, რომლებიც უზრუნველყოფილია სახელმწიფოს 

ბოჭვით სამართლის მეშვეობით―.4 

კონსტიტუციური სამართლის განსაზღვრისადმი სხვადასხვა თეორიული მიდგომების, 

სხვადასხვა ქვეყნებში კონსტიტუციური რეგულირების ერთმანეთისაგან განსხვავებული 

სფეროების, კონსტიტუციური კანონმდებლობის სხვადასხვაგვარი სტრუქტურების არსებობა, 

                                                 
1
  ნიკოლოზ რურუა, თავისუფლების კანონი. თბ., 2003, გვ. 323. 

2
  ანდრაშ შაიო, ხელისუფლების თვითშეზღუდვა. კონსტიტუციონალიზმის შესავალი. თბ., 

2003. 
3
  ციტირებულია წიგნიდან „Конституционное право развивающихся стран. Предмет, 

наука, источники. ― М.,1987, გვ. 15. 
4
  იქვე, გვ. 15. 
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გარკვეულ სიძნელეებს ქმნის კონსტიტუციური სამართლის შინაარსობრივი 

განსაზღვრებისათვის. თავისთავში ასეთი მდგომარეობა არ უნდა იყოს აღქმული როგორც 

უარყოფითი მოვლენა, როგორც გადაულახავი დაბრკოლება კონსტიტუციური სამართლის 

დეფინირებისათვის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვთვლით, რომ თანამედროვე, მათ შორის 

საქართველოს კონსტიტუციური სამართალი არის საჯარო ხელისუფლების 

განხორციელებასთან დაკავშირებული იმ ურთიერთობების მარეგულირებელი ნორმების 

სისტემატიზირებული ერთობლიობა, რომელიც მოწოდებულია უზრუნველყოს 

ხელისუფლების ორგანიზაციის ლეგიტიმურობა, ქმედითუნარიანი სახელმწიფოსა და 

ადამიანის თავისუფლების ჰარმონიული (გაწონასწორებული) თანაარსებობა. 

 

§2. კონსტიტუციური სამართლის დარგის სისტემა 

კონსტიტუციური სამართლის დარგის სისტემის დახასიათება უნდა ეყრდნობოდეს 

რამოდენიმე ამოსავალ მომენტს, სახელდობრ: 

ა) კონსტიტუციური სამართლის დარგის სისტემა წარმოადგენს იმ ნორმათა 

სისტემატიზირებულ ერთობლიობას, რომელნიც ერთმანეთთან ლოგიკურ კავშირშია მათი 

მატერიალური შინაარსითა და მათ მიერ რეგულირებული საზოგადოებრივი 

ურთიერთობების სპეციფიურობით; 

ბ) კონსტიტუციური სამართლის დარგის სისტემა ობიექტურ საზოგადოებრივ რეალობას, 

ცხოვრებას უნდა ასახავდეს, ამიტომ  იგი ცვალებადობას ექვემდებარება; 

გ) კონსტიტუციური სამართლის დარგის სისტემა და კონსტიტუციის სისტემა 

ერთმანეთს არ ემთხვევა, კონსტიტუციის ნორმები თუმცა განმსაზღვრელი და ძირითადია 

დარგში — მაინც მხოლოდ ერთი ნაწილია მისი. 

შესაბამისად, საქართველოს კონსტიტუციური სამართლის დარგის სისტემაში გამოყოფენ 

ნორმათა სამ ჯგუფს (ინსტიტუტს). ეს ნორმები არეგულირებენ კონსტიტუციურ–

სამართლებრივ ურთიერთობებს, რომლებიც დაკავშირებულია: 

ა) საქართველოს კონსტიტუციურ წყობილებასთან; 

ბ) ადამიანის სამართლებრივ სტატუსთან საქართველოში; 

გ) სახელმწიფო ხელისუფლების ინსტიტუტების ლეგიტიმაციასთან (კანონის 

საფუძველზე ფორმირებასთან), კომპეტენციასთან და საქმიანობის წესთან. 

 

§3. კონსტიტუციური სამართლის დარგის წყაროები 

სამართლის თეორიაში არსებობს სამართლის წყაროთა გააზრების სხვადასხვა 

მიდგომები. სასწავლო პროცესში სამართლის წყაროდ (სამართლის ფორმად), ჩვეულებრივ, 

მიიჩნევდნენ იმ სპეციფიკურ გარეგნულ ფორმებს, რომლებშიც სახელმწიფო ხელისუფლება 

გამოხატავს სამართლებრივ ნორმებს.1 ამ კატეგორიის უფრო ღრმა გაგებისათვის გამოიყენებენ 

სამართლის წყაროს მატერიალურ (სოციოლოგიურ) და ფორმალურ–ურიდიულ (იურიდიულ) 

ცნებებს. პროფესორი გიორგი ხუბუა სოციოლოგიურ წყაროდ მიიჩნევს „... რეალური 

                                                 
1
 გივი ინწკირველი, სახელმწიფოსა და სამართლის ზოგადი თეორია, თბ., 2003, გვ. 180 
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სინამდვილის იმ ფაქტებს, რომელთა გავლენით ყალიბდება სამართალი,― ხოლო სამართლის 

იურიდიული წყაროს ცნება, მისი აზრით, „მოიცავს პოზიტიურ კანონმდებლობას, 

იურიდიულ სამეცნიერო ლიტერატურას („იურისტების სამართალი―), მართლშეგნებას.―1 

ვინაიდან კონსტიტუციური სამართალი ქვეყნის სამართლებრივი სისტემის ერთ–ერთი 

ნაწილია (დარგია), კონსტიტუციური სამართლის წყაროთა სისტემაც უნდა ვაღიაროთ 

სამართლის წყაროთა სისტემის ორგანულ ნაწილად და მისი (სამართლის წყაროს) 

განმარტებანი (ცხადია გარკვეული კორექტივებით) მიუსადაგოთ კონსტიტუციური 

სამართლის წყაროებს. 

ყოველ ქვეყანას აქვს კონსტიტუციური სამართლის წყაროთა საკუთარი, ამქვეყნის 

გამორჩეულობით განპირობებული სისტემა, თუმცა ტრადიციულად ასახელებენ 

კონსტიტუციური სამართლის წყაროს სისტემის შემადგენელი სამ ძირითად ჯგუფს: 

ნორმატიულ აქტებს, ჩვეულებებსა და პრეცენდენტებს. ამასთან, მსოფლიოში აქტიურად 

მიმდინარე ინტეგრაციული პროცესების შედეგად თანდათან იქმნება სტრუქტურითა და 

შინაარსით ზოგადად სამართლის, კერძოდ კი, კონსტიტუციური სამართლის წყაროთა ახალი 

სისტემა. წყაროთა სისტემაში ადგილს პრინციპები, საერთაშორისო–სამართლებრივი აქტები 

და ზეეროვნული ორგანოების მიერ მიღებული აქტები, რომელთა ცალკეული ნაწილები 

ძალზე ახლოსაა საერთაშორისო სამართალთან, თუმცა თავისი ბუნებით, კონსტიტუციური 

აქტებია.2  

დამოუკიდებელი საქართველოს კონსტიტუციური (ახელმწიფო) სამართლის წყაროთა 

სისტემა ქვეყნის საზოგადოებრივ–პოლიტიკური ცხოვრების ადეკვატურად ვითარდებოდა. 

სოციალური არასტაბილურობა, დინამიურად მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები, მწვავე 

ეკონომიკური და პოლიტიკური კრიზისები ბევრად განაპირობებდნენ კონსტიტუციური 

სამართლის წყაროთა დაბალ მდგრადობას და ამ წყაროთა „გარდამავალ საგანგებო, 

კონიუნქტურულ ხასიათს. სულ რაღაც 13 წლის განმავლობაში (1992–2005 წ.წ.) ქვეყანაში 

მოქმედებდა (ყოველ შემთხვევაში გამოცხადებული იყო, რომ მოქმედებდა) სამი (1978 წლის, 

1921 წლის, 1995 წლის) „ნამდვილი დ ერთი („კანონი სახელმწიფო ხელისუფლების შესახებ―) 

ე.წ. „მცირე― კონსტიტუცია, ხშირი იყო ამ კონსტიტუციებისა და კონსტიტუციური სამართლის 

სხვა წყაროთა გადასინჯვა, რაც მათი დაბალი ლეგიტიმურობის ხარისხის გამო, თავის მხრივ 

ქმნიდა აღსრულებისა და ხალხის მხარდაჭერის პრობლემას. 

კონსტიტუციური სამართლის ზემოთხსენებული სამი ჯგუფის წყაროებიდან 

საქართველოში გამოიყენება ნორმატიული აქტების ფორმით არსებული წყაროები, 

თუმცასასამართლო პრაქტიკაში უკვე ვხვდებით სამართლის პრინციპების, ე.წ. 

„სამოსამართლო სამართლი― გამოყენების მაგალითებს. 

                                                 
1
 გიორგი ხუბუა, სამართლის თეორია, თბ., 2004, გვ. 130 

2
  ამგვარი წყაროს მაგალითად შეიძლება დასახელდეს ერვოკავშირის სახელმწიფოების მიერ 2004 

წელს მიღებული კონსტიტუცია. თუ კონსტიტუცია რატიფიცირებული იქნება ევროკავშირის 

ოცდახუთივე სახელმწიფოს მიერ (ანუ კონსესუსის წესით), ეს იქნება ამ ქვეყნების კონსტიტუციური 

(სახელმწიფო) სამართლის უმნიშვნელოვანესი წყარო. 
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საქართველოს კონსტიტუციისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ― საქართველოს 1996 

წლის 19 ნოემბრის კანონის შესაბამისად საქართველოში მოქმედი სამართლის წყაროთა 

სისტემას შეადგენენ: საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპები და 

ნორმები; საქართველოს კონსტიტუცია; საქართველოს კონსტიტუციური კანონი; 

საქართველოს კონსტიტუციური შეთანხმება; საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულება 

და შეთანხმება; საქართველოს ორგანული კანონი; საქართველოს კანონი; საქართველოს 

პარლამენტის რეგლამენტი; საქართველოს პრეზიდენტის დეკრეტი; საქართველოს 

პრეზიდენტის ბრძანებულება; საქართველოს პარლამენტის დადგენილება; საქართველოს 

მთავრობის დადგენილება; საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს, საქართველოს ფასიანი 

ქაღალდების კომისიის, საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის, 

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დადგენილებები; საქართველოს 

ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის, საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის 

უფროსის, საქართველოს კონტროლის პალატის თავმჯდომარის, საქართველოს სახელმწიფო 

შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის, თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის 

სააგენტოს უფროსის, საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის 

უფროსის, საქართველოს ნავთობისა და გაზის რესურსების მარეგულირებელი სახელმწიფო 

სააგენტოს უფროსის, საავტომობილო ტრანსპორტის ადმინისტრაციის თავმჯდომარის, 

სამოქალაქო ავიაციის ადმინისტრაციის თავმჯდომარის, საზღვაო ადმინისტრაციის 

თავმჯდომარის, მინისტრის, სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსის 

ბრძანებები. 

გარდა ამისა საქართველოში მოქმედი ნორმატიული აქტებია: საკრებულოს 

გადაწყვეტილება, გამგეობის (მთავრობის) გადაწყვეტილება, ქ.თბილისის მთავრობის 

დადგენილება, გამგებლობის (მერის) ბრძანება. ამ ნორმატიული აქტებიდან, ცხადია, ყველა არ 

არის საქართველოს კონსტიტუციური სამართლის წყარო, ამ დარგის წყაროა მხოლოდ ის 

ნორმატიული აქტები, რომლებიც შეიცავენ კონსტიტუციურ–სამართლებრივ 

ურთიერთობების მარეგულირებელ სამართლებრივ ნორმებს. 

უწინარესად ეს არის ის შემდეგი აქტები, რომელთა მიმართ „ნორმატიული აქტების 

შესახებ― საქართველოს კანონში (მუხლი 5) გამოყენებულია ცნება „საკანონმდებლო აქტები―: 

საქართველოს კონსტიტუცია, კონსტიტუციური კანონი, ორგანული კანონი, კანონი, 

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, საქართველოს პრეზიდენტის დეკრეტი.1 

ზემოთჩამოთვლილ წყაროთა შორის განსაკუთრებული ადგილი უკავია საქართველოს 

კონსტიტუციას, რაც მთელი რიგი მისი და მისი გარეთ არსებული ფაქტორით არის 

განპირობებული. ამ ფაქტორთა შორის უმნიშვნელოვანესია: 

                                                 
1
  მიუხედავად იმისა, რომ „ნორმატიული აქტების შესახებ― საქართველოს კანონის (მე-4 

მუხლში) ნორმატიულ აქტებს შორის მოიხსენიება საქართველოს კონსტიტუციური 

შეთანხმება და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულება, ამ კანონის მომდევნო მე-5 

მუხლში ეს ორი აქტი არც საკანონმდებლო და არც კანონქვემდებარე აქტების ჩამონათვალში 

რატომღაც არ გვხვდება. 
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ა) კონსტიტუციურ რეგულირებას  ექვემდებარება საზოგადოებრივი ცხოვრების 

თითქმის ყველა სფეწრო და ამ სფეროში არსებული ყველაზე მნიშვმნელოვანი 

საზოგადოებრივი ურთიერთობები, რომლებიც ეხება საზოგადოებისა და სახელმწიფოს 

მოწყობას, ადამიანის ურთიერთობებს სახელმწიფოსთან, სახელმწიფო ინსტიტუტების 

მოწყობას და ა.შ. 

ბ) საქართველოს კონსტიტუციის უმაღლესი იურიდიული ძალა: „საქართველოს 

კონსტიტუცია სახელმწიფოს უზენაესი კანონია. ყველა სხვა სამართლებრივი აქტი უნდა 

შეესაბამებოდეს კონსტიტუციას― (საქართველოს კონსტიტუცია, მე-6 მუხლის 1 პუნქტი);1 

გ) საქართველოს კონსტიტუციის ფუძემდებლური ბუნება: სამართლის ყველა სხვა წყარო 

(ყველა სხვა ნორმატიული თუ ინდივიდუალური აქტი) კონსტიტუციის საფუძველზე უნდა 

უყოს მიღებული; 

დ) საქართველოს კონსტიტუცია პირდაპირი მოქმედების სამართლებრივი აქტია, 

რომელშიც კონცენტრირებული, უპირატესად ნორმატიული ფორმით ასახულია მოცემული 

მომენტისათვის ხალხის ან დომინირებული პოლიტიკური ძალის წარმოდგენები 

საზოგადოებისა და სახელმწიფოს მოწყობის, მათი მიზნებისა და ამოცანების თაობაზე; 

ე) კონსტიტუცია არა მხოლოდ ნორმატიული, არამედ განსაკუთრებული სახის 

პოლიტიკური დოკუმენტია, მისი შინაარსი ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური ძალების 

თანაფარდობის ადეკვატურია. 

ვ) საქართველოს კონსტიტუციის მიღებისა და გადასინჯვის განსაკუთრებული წესი. სხვა 

ნორმატიული აქტების მიღებისა ან გადასინჯვისაგან განსხვავებით კონსტიტუციის ზოგადი 

ან ნაწილობრივი გადასინჯვა შესაძლებელია განსაკუთრებული საკანონმდებლო 

პროცედურების დაცვით, რომელთა შორის მეტად მნიშვნელოვანია კონსტიტუციური 

კანონპროექტის საყოველთაო სახალხო, სულ ცოტა, ერთთვიანი განხილვა. 

საქართველოს კონსტიტუცია სამართლის დარგების, მათშორის კონსტიტუციური 

სამართლის ძირითადი წყაროა, თუმცა კონსტიტუციურ–სამართლებრივ ნორმათა უმეტესობა 

კანონებშია თავმოყრილი. კონსტიტუციის გარდა, რომელიც „უზენაესი კანონია―, 

იურიდიული ძალის, მიმღები ორგანოს, მირების წესის, სივრცეში მოქმედების მიხედვით 

საქართველოში მოქმედებენ და კონსტიტუციური სამართლის წყაროს წარმოადგენენ 

საქართველოს კონსტიტუციური კანონი, საქართველოს ორგანული კანონი, საქართველოს 

კანონი, კანონის ძალის მქონე საქართველოს პრეზიდენტის დეკრეტი და საქართველოს 

პარლამენტის რეგლამენტი, ავტონომიური რესპუბლიკების კონსტიტუცია, კონსტიტუციური, 

ორგანული და ჩვეულებრივი, მიმდინარე კანონები.  

კონსტიტუციური სამართლის უმნიშვნელოვანესი წყაროა კონსტიტუციური კანონი. 

საქართველოს კანონმდებლობაში, სახელმწიფოებრივ პრაქტიკაში და მეცნიერებაში იგი 

არაერთგვაროვნად არის განმარტებული.1 

                                                 
1
  საქართველოს კონსტიტუციისა და საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებული 

პრინციპებისა და ნორმების ურთიერთმიმართების შესახებ (კონსტიტუციის მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტი) 

ამ წიგნის მომდევნო ნაწილებში იქნება მსჯელობა, აქ მხოლოდ იმას აღვნიშნავთ, რომ ამის შესახებ 

არაფერია ნათქვამი „ნორმატიული აქტების შესახებ― საქართველოს კანონში. 
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საქართველოს კონსტიტუციაში კონსტიტუციური ეწოდება კანონს, რომლითაც 

განისაზღვრება „საქართველოს ტერიტორიული სახელმწიფოებრივი მოწყობა― (მუხლი 2 პ.3), 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის (მუხლი 3 პ.3) და აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის (მუხლი 3 პ. 4) სტატუსები. 

„ნორმატიული აქტების შესახებ― საქართველოს კანონის მიხედვით „2. საქართველოს 

კონსტიტუციური კანონი მიიღება საქართველოს ტერიტორიული სახელმწიფოებრივი 

მოწყობის განსაზღვრისას საქართველოს კონსტიტუციის მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტით 

გათვალისწინებულ შემთხვევაში და კონსტიტუციის გადასინჯვისას. კონსტიტუციური 

კანონი კონსტიტუციის განუყოფელი ნაწილია―. (მუხლი 9, პ. 2). 

ვფიქრობთ, რომ აქ ნორმატიული აქტების კოლიზიასთან გვაქვს საქმე, ვინაიდან 

საქართველოს კონსტიტუციის 102-ე მუხლში, რომელშიც რეგლამენტირებულია 

კონსტიტუციის ზოგადი ან ნაწილობრივი გადასინჯვა, იმ კანონპროექტისა და იმ კანონის 

სახელლწოდებად, რომლითაც ხდება კონსტიტუციის გადასინჯვა, არ გამოიყენება 

„კონსტიტუციური კანონის― კატეგორია, ამ აქტების სახელწოდებად კანონმდებელი იყენებს 

ცნებებს „კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონპროექტი― და „კონსტიტუციის გადასინჯვის 

კანონი―. 

ვინაიდან კონსტიტუციის დღემდე განხორციელებული ყველა გადასინჯვა 

კონსტიტუციური კანონის ფორმითა და კონსტიტუციის გადასინჯვისათვის დადგენილი 

წესით განხორციელდა, უნდა ვივარაუდოთ, რომ კანონმდებელი „კონსტიტუციური კანონის― 

სამართლებრივი კატეგორიის გავრცობით გააზრებას იყენებს. გარდა ამისა, ისიც შეიძლება 

ითქვას, რომ ჩამოყალიბებულია კონსტიტუციური კანონის დანიშნულების კონსტიტუციური 

ჩვეულება. 

ჩვენი აზრით, უფრო დამაფიქრებელია „ნორმატიული აქტების შესახებ― საქართველოს 

კანონის მე-9 მუხლის მე-2 პუქნტის ის ნაწილი, რომელიც კონსტიტუციურ კანონს 

კონსტიტუციის განუყოფელ ნაწილად აცხადებს. თითქოსდა ამ ნორმის შესაბამისად, 

კონსტიტუციური კანონის საფუძველზე კონსტიტუციის განხორციელებული ყველა 

ცვლილება და დამატება ინკორპორირებული (შეტანილი) იყო კონსტიტუციის პირვანდელ, 

ძირითად ტექსტში. ასე იყო 2004 წლის 1 ივლისის მიერ მიღებული „აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ― კონსტიტუციური კანონის მიღებამდე და ამის შემდეგ 

მიღებულ კიდევ რამოდენიმე კონსტიტუციური კანონის შემთხვევაში. რაც შეეხება 

საქართველოს კონსტიტუციურ კანონს „აჭარის ავტონომირუი რესპუბლიკის სტატუსის 

შესახებ―, მიუხედავად იმისა, რომ მისივე პირველი მუხლის მე-2 პუნქტის, მიხედვით ის „... 

საქართველოს კონსტიტუციის განუყოფელი ნაწილია―, 2005 წლის 30 ივლისისათვის მისი 

ტექსტი (25 მუხლი) საქართველოს 1995 წლის კონსტიტუციის ტექსტში შეტანილი არ არის, 

რაც ბევრ კითხვას ბადებს და შეიძლება გახდეს ამ აქტების კონსტიტუციურობის პრობლემის 

საფუძველი. 

                                                                                                                                                      
1
  ამაზე ვოლფგან გაულიც მიუთითებს, იხ. ვოლფგან გაული, კონსტიტუციის შემუშავება და 

მიღება საქართველოში (გერმანული გამოცემის ქართული თარგმანი). თბ., 2002, გვ. 99-101. 
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საქართველოს კონსტიტუციური კანონი მიიღება და გადაისინჯება იმავე წესით, რაც 

საქართველოს კონსტიტუციის მიღება–გადასინჯვისათვის არის დადგენილი, რაც უფრო 

დეტალურად ამ სახელმძღვანელოს შესაბამის ნაწილებში განიხილება. იურიდიული ძალის, 

რეგულირების ობიექტთა მნიშვნელობისა და მიღების წესის მიხედვით, საქართველოს 

კონსტიტუციური სამართლის წყაროთა იერარქიაში (სისტემაში) კონსტიტუციური კანონის 

შემდეგ მოდის ორგანული კანონი.1 

„ნორმატიული აქტების შესახებ― საქართველოს კანონის თანახმად „საქართველოს 

ორგანული კანონი მიიღება მხოლოდ იმ საკითხებზე, რომელთა მოწესრიგებაც საქართველოს 

კონსტიტუციის თანახმად ორგანული კანონითაა გათვალისწინებული― (მუხლი 9, პუნქტი 4). 

ისევე როგორც ზოგიერთ სხვა სახელმწიფოში (მაგალითად საფრანგეთში), 

საქართველოშიც ორგანული კანონის რეგულირების ობიექტი არის კონსტიტუციური 

სამართლის ძირითადი ინსტიტუტები, ისევე როგორც იქ, საქართველოშიც ორგანული 

კანონის მიღებისათვის კანონთა სხვა სახეობები ს მიღებისათვის დადგენილისაგან არსებობს 

განსხვავებული წესი. ორგანულ კანონთა დიდ მნიშვნელობაზე ისიც მეტყველებს, რომ 

კონსტიტუციის 106-ე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად „კონსტიტუციის ძალაში შესვლიდან 

ორი წლის განმავლობაში საქართველოს პარლამენტმა უნდა მიიღოს კონსტიტუციით 

გათვალისწინებული ორგანული კანონები, ან დაადასტუროს ამ სფეროში არსებული 

ნორმატიული აქტების მართლზომიერება―. ამგვარ კანონთა რიცხვი ჩვეულებრივ არ არის 

დიდი, ხოლო საქართველოს კონსტიტუცია ითხოვს შემდეგი ორგანული კანონის მიღებას: 

1. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების შექმნის წესის, 

უფლებამოსილებისა და სახელმწიფო ორგანოებთან ურთიერთობის შესახებ; 

2. საქართველოს ორპალატიანი პარლამენტის პალატების შემადგენლობის, 

უფლებამოსილებისა და არჩევის წესის შესახებ; 

3. საქართველოს მოქალაქეობის მოპოვებისა და დაკარგვის წესის შესახებ; 

4. ორგანული კანონი სიცოცხლის წინააღმდეგ მიმართული განსაკუთრებით მძიმე 

დანაშაულის შესახებ; 

5. გადაუდებელი აუცილებლობისას საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების 

ჩამორთმევის შესახებ; 

6. პოლიტიკური პარტისს, პოლიტიკური გაერთიანების საზოგადოებრივი 

გაერთიანების შექმნის, მათი საქმიანობის შეჩერების ან მათი აკრძალვის შესახებ; 

7. საქართველოს სახალხო დამცველის უფლებამოსილების შესახებ; 

8. საქართველოს პარლამენტის წევრის არჩევის წესის, აგრეთვე არჩევნებში 

კანდიდატად ონაწილეობის დაუშვებლობის შესახებ; 

9. საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნების წესისა და პირობების, აგრეთვე არჩევნებში 

კანდიდატად მონაწილეობის დაუშვებლობის შესახებ; 

                                                 
1
  კონსტიტუციური შეთანხმებისა და საერთაშორისო ხელშეკრულებების, როგორც 

კონსტიტუციური სამართლისწყაროთა შესახებ იხილეთ: პაატა ცნობილაძე, საქართველოს 

კონსტიტუციური სამართალი, თბ. 2004, გვ. 41-42. 
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10. მოსამართლეთა თანამდებობაზე დანიშვნისა და თანამდებობიდან გათავისუფლების 

შესახებ; 

11. სარეფერენდუმო საკითხების შესახებ; 

12. რეფერენდუმის დანიშვნისა და ჩატარების შესახებ; 

13. პრეზიდენტის თანამდებობიდან გადავისუფლების შესახებ; 

14. საქართველოს პროკურატორის უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ; 

15. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილების, შექმნისა და 

საქმიანობის წესის შესახებ; 

16. საქართველოს ეროვნული ბანკის უფლება–მოვალეობის, საქმიანობის წესისა და 

დამოუკიდებლობის გარანტიების შესახებ; 

17. საქართველოს ეროვნული უშიშროების შემადგენლობის, უფლებამოსილებისა და 

საქმიანობის წესის შესახებ; 

18. სასამართლო წყობილების შესახებ. 

საქართველოს კოსნტიტუციური სამართლის წყაროთა სისტემის ყველაზე 

მრავალრიცხოვანი და იმავდროულად ცვალებადი ნაწილის კანონები, რომლებსაც ზოგჯერ 

ჩვეულებრივს, ზოგჯერ კი მიმდინარე კანონებს უწოდებენ, ამ კანონებით მოწესრიგებულია 

სხვადასხვა კონსტიტუციურ–სამართლებრივი ურთიერთობა. „საქართველოს კანონის 

შეიძლება მიღებულ იქნეს საქართველოს გამგებლობაში არსებულ ნებისმიერ საკიტხზე, თუ 

კონსტიტუციით სხვა რა არ არის დადგენილი. საქართველოს კანონით არ შეიძლება 

გადაწყდეს საკითხები, რომელთა მოწესრიგებაც საქართველოს ორგანული კანონითაა 

გათვალისწინებული―. („ნორმატიული აქტების შესახებ― საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის 

მე-5 პუნქტი). 

ისტორიულად, პარლამენტის, როგორც წარმომადგენლობითი ორგანოს, არსებობა 

კანონის, როგორც სახალხო სუვერენიტეტის რეალიზაციის ერთ–ერთი ძირითადი 

საშუალების მიღებაში ვლინდებოდა, თუმცა მეოცე საუკუნის მეორე ნახევარში ე.წ. 

„რაციონალიზებული პარლამენტარიზმისა― და სუბსიდიარობის პრინციპზე დაყრდნობით 

კანონმდებლობის დონეზეც კი (მაგალითად, საფრანგეთის მეხუთე რესპუბლიკაში) ხდება 

პარლამენტის სუვერენული საკანონმდებლო უფლებამოსილების შეზღუდვა. ამგვარი 

ტენდენციის თავიდან ახილების მიზნით, საქართველოს კანონმდებლობა თითქოს 

გამორიცხავს დელეგირებული კანონმდებლობის არსებობას. ამას მოწმობს „ნორმატიული 

აქტების შესახებ― საქართველოს კანონის მე-8 მუხლი, რომლის თანახმად დაუშვებელია 

საქართველოს პარლამენტის მიერ თავის უფლებამოსილებათა გადაცემა იმ საკითხების 

გადასაწყვეტად, რომელთა მოწესრიგებაც საქართვეწლოს კონსტიტუციისა და ორგანული 

კანონის თანახმად საქართველოს კანონით არის გათვალისწინებული, ან საქართველოს 

კონსტიტუციის, საქართველოს ორგანული კანონისა და საქართველოს კანონის თანახმად 

საქართველოს პრეზიდენტის დეკრეტით ან ბრძანებულებით არის გათვალისწინებული. 

კონსტიტუციური სამართლის სპეციფიური წყაროა პარლამენტის (თუ იგი 

ორპალატიანია) ან პარლამენტის პალატების რეგლამენტი. მიუხედავად იმისა, რომ 
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არსებითად იგი შიდაუწყებრივი (შიდასაპარლამენტო) აქტია, იმდენად მნიშვნელოვანია მისი 

ნორმაბით მოგვარებული საკითხები, რომ თითქოს ყბელგან რეგლამენტი აღიარებულია 

ნორმატიულ აქტად და შესაბამისად კონსტიტუციური სამართლის წყაროდ. უფრო მეტიც, 

ზოგჯერ პარლამენტის რეგლამენტი კანონის სახით მიიღება, ზოგჯერ კი გამოცხადებულია 

კანონის ძალის მქონე აქტად. 

„ნორმატიული აქტების შესახებ― საქართველოს კანონის თანახმად საქართველოს 

პარლამენტის რეგლამენტი კანონის ძალის მქონე საკანონმდებლო ნორმატიული აქტია 

(მუხლი 9 პუნქტი 51), რომელსაც ნორმატიული აქტების იერარქიაში კანონისა და 

საქართველოს პრეზიდენტის დეკრეტს შორის უკავია ადგილი. 

აღნუშნული კანონი ზუსტად განსაზღვრავს საქართველოს რეგლამენტის რეგულირების 

ობიექტთა წრეს: პარლამენტის უფლებამოსილება, შინაგანი სტრუქტურა, მუშაობისა და 

აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან ურთიერთობის წესი. 

„ნორმატიული აქტების შესახებ― საქართველოს კანონის შესაბემისად საქართველოს 

პარლამენტის რეგლამენტის მომზადება და მიღება ხდება საქართველოს ჩვეულებრივი 

კანონის მომზადების და მიღევისათვის დადგენილი წესით რამოდენიმე გამონაკლისის 

გათვალისწინებით, რომელთა შორის ყველაზე მნიშვნელოვანია ის, რომ მას ხელს აწერს და 

აქვეყნებს საქართველოს პარალემტნის თავმჯდომარე და არა საქართველოს პრეზიდენტი. 

„ნორმატიული აქტების შესახებ― საქართველოს კანონის მიხედვით კონსტიტუციური 

სამართლის წყაროებს შეიძლება მივაკუთვნოთ აგრეთვე საქართველოს პრეზიდენტის 

დეკრეტები და ნორმატიული ძალის მქონე ბრძანებულებები. 

უწინარესად აღვნიშნოთ საქართველოს პრეზიდენტის დეკრეტი, რომელიც 

„ნორმატიული აქტების შესახებ― საქართველოს კანონის შესაბამისად (მე-13 მუხლის 1 პუნქტი) 

კანონის ძალის მქონე ნორმატიული აქტია. 

მიუხედავად იმისა, რომ დეკრეტების გამოცემა საქართველოს პრეზიდენტის ზოგადი 

კომპეტენციის ნაწილია და არარ პარლამენტის მიერ მისთვის დელეგირებული 

უფლებამოსილება, მისი შეფასება შემდეგი მოსაზრებების გათვალისწინებით უნდა მოხდეს: 

ა) საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით, საქართველოს პრეზიდენტის დეკრეტების 

გამოცემის უფლება მხოლოდ გარკვეული იურიდიული ფაქტების — საგანგებო 

მდგომარეობის გამოცხადებისა და პარლამენტის დათხოვნის აქტების არსებობისას აქვს; 

ბ) საქართველოს კოსნტიტუცია პრეზიდენტის დეკრეტების დროში მოქმედებას 

უკევშირებს საგანგებო მდგომარეობის ან საქართველოს პარალემტნის მიერ დეკრეტების 

დამტკიცებას ან არდამტკიცებას; 

გ) ერთ შემთხვევაში (საგანგებო მდგომარეობის დროს) საქართველოს პრეზიდენტი 

უფლებამოსილია ნებისმიერ საკითხზე გამოსცეს დეკრეტები, მეორე შემთხვევაში კი 

(პარლამენტის დათხოვნის მომდევნო დრო) — მხოლოდ საგადასახადო და საბიუჯეტო 

საკითხებზე; 
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დ) „ნორმატიული აქტების შესახებ― საქართველოს კანონის მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის 

შინაარსიდან ჩანს, რომ საქართველოს პრეზიდენტის დეკრეტებს უპირატესი იურიდიული 

ძალა აქვთ ჩვეულებრივი კანონებისა და კანონქვემდებარე აქტების მიმართ;1 

ე) რადგან დრემდე საქართველოს პრეზიდენტს არც ერთხელ არ გამოუყენებია დეკრეტის 

გამოცემის უფლება, მხოლოდ ვარაუდის დონეზე შეგვიძლია ვიფიქროთ რომ პარალემტნის 

მიერ დამტკიცების შემთხვევაში ისინი გააგრძელებენ არსებობას პარლამენტის მიერ 

დამტკიცებული საქართველოს პრეზიდენტის დეკრეტების სახით. 

საქართველოში მოქმედი საქართველოს კონსტიტუციური სამართლის წყაროთა შორის 

აღვნიშნავთ საქართველოს მთავრობის ნორმატიულ დადგენილებებსა და ცენტრალური 

საარჩევნო კომისიის დადგენილებებს. 

 

თავი 2. კონსტიტუციური სამართალი როგორც მეცნიერება 

§1. კონსტიტუციური სამართლის ცნება და მისი ამოცანები 

როგორც ამ კარის დასაწყისშივე აღინიშნა, კონსტიტუციური სამართლის ცნებას აქვს 

რამოდენიმე მნიშვნელობა და სიტყვათა ეს წყობა გამოიყენება მოქმედი სამართლის 

(სამართლის ერთ–ერთი დარგი), სასწავლო დისციპლინისა და მეცნიერების გაგებით. 

სახელმძღვანელოს ამ ნაწილში მივმართოთ იმ საკითხებს, რომელთაც ცნება კონსტიტუციური 

სამართლის მეცნიერება მოიცავს, ამ ცნებაში უკეთ წვდომისათვის კი ჯერ ზოგადად 

მეცნიერების კატეგორიაში გავერკვიოთ. 

ფილოსოფესები მეცნიერებას ზოგადად განმარტავენ როგორც ახალი ცოდნის 

წარმოებისაკენ მიმართულ ადამიანთა კვლევითი საქმიანობის სფეროს. 

ამ მეთოდოლოგიურ პოზიციაზე დაყრდნობით, კონსტიტუციური სამართლის 

მეცნიერება ჩვენ შეგვიძლია განვსაზღვროთ როგორც ახალი ცოდნის წარმოების მიზნით 

ადამიანთა მიერ განხორციელებული კვლევითი საქმიანობა, რომელიც მიმართულია 

კონსტიტუციური სამართლის ნორმებისა და ინსტიტუტების, მათი რეალიზაციის პრაქტიკისა 

და კანონზომიერების, ამ ნორმების მიერ რეგულირებული საზოგადოებრივი 

ურთიერთობების შესწავლა-შემეცნებისაკენ. 

კონსტიტუციური სამართლის მეცნიერების ფუნქციები და ამოცანები პირველ რიგში 

განპირობებულია ობიექტური რეალობის ისეთი ფაქტორებით, როგორიცაა მოცემული 

საზოგადოების დემოკრატიული განვითარების დონე და ხარისხი. საქართველოში, რომელშიც 

მიმდინარეობს ახალი საზოგადოებრივი წესწყობილებისა და ქმედითუნარიანი 

სახელმწიფოებრიობის აღმშენებლობა, კონსტიტუციური სამართლის მეცნიერება უწინარესად 

ასრულებს ქვეყანაში არსებული კონსტიტუციური რეალობის შემეცნებისა და მისი 
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  ჩვენი აზრით, ეს დებულება მხოლოდ საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში ან პარლამენტის 

დათხოვნასა და ახალი პარლამენტის არჩევის შუალედში მოქმედებს. სხვა დროს, „ნორმატიული 

აქტების შესახებ― საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის მიხედვით საქართველოს კანონს, საქართველოს 

რეგლამენტს და საქართველოს პრეზიდენტის დეკრეტს თითქოს თანაბარი იურიდიული ძალა აქვთ, 

ვინაიდან ერთ „ვ― პუნქტში არიან მოხსენიუებული. 
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ტოტალიტარული რეჟიმის ნარჩენებიდან ლიბერალური დემოკრატიის ფასეულობებისაკენ 

ტრანსფორმირების ხელშეწყობის ფუნქციას. 

ამ დარგის მეცნიერები მიმართავენ შესაბემისი მოვლენების არსის თეორიულ მხარეებს, 

შეისწავლიან კონსტიტუციური ნორმებისა და ინსტიტუტების აღმოცენების პროცესს, 

აყალიბებენ ახალ ცნებებსა და კატეგორიებს. რადგან მეცნიერების უმთავრესი დანიშნულება 

ახალი ცოდნის წარმოებაა, კონსტიტუციური სამართლის მკვლევარები მიღწეული ანალიზის 

საფუძველზე შეიმუშავებენ კონსტიტუციური სამართლის სრულყოფის წინადადებებსა და 

რეკომენდაციებს. 

 

§2. კონსტიტუციური სამართლის მეცნიერების საგანი და სისტემა 

კონსტიტუციური სამართლის მეცნიერება სამართალმცოდნეობის ერთ–ერთი რთული 

დარგობრივი დისციპლინაა, შესაბამისად მისი შესწავლისა და კვლევის საგანი 

კომპლექსურია. იგი სწავლობს კონსტიტუციური სამართლის ნორმებსა და ინსტიტუტებს, 

მაგრამ არა მხოლოდ მათ, მისი საგანი უფრო ფართოა. კვლევით საქმიანობაში მეცნიერები არ 

იზღუდებიან მხოლოდ მოქმედი ნორმების ანალიზით. ამ ნორმათა ეფექტიანობის დადგენის 

მიზნით, ისინი იკვლევენ მათ გენეზისს (რა ვითარებაში, რატომ და როგორ იქნა მიღებული), 

მათ მოქმედებასა და განვითარებას დროში და სივრცეში, სახელმწიფო (საჯარო) ორგანოთა და 

მოსახლეობის მიერ მათი აღსრულებისა და შესრულების პრაქტიკას. 

ეს, წინა პარაგრაფში მოხსენიებული და ზოგიერთი სხვა საკითხი ერთობლივად 

შეადგენენ კონსტიტუციური სამართლის მეცნიერების საგანს. 

კონსტიტუციური სამართლის მეცნიერების საგნის შინაარსიდან გამომდინარე 

განსაზღვრულია მისი ძირითადი თეორიული კონცეფციები: სახელმწიფოსთან 

ურთიერთობაში ადამიანის ძირითადი უფლებების პრიორიტეტი, სახალხო 

წარმომადგენლობა, ხელისუფლების დანაწილება, კონსტიტუციური სასამართლო 

კონტროლი, ადგილობრივი თვითმმართველობა და სხვ. 

კონსტიტუციური სამართლის მეცნიერების სისტემა, ბუნებრივია, ძირითადად ემთხვევა 

სამართლის ამ დარგის სისტემას, მაგრამ მეცნიერებას არ შეუძლია შემოიფარგლოს მხოლოდ 

და მხოლოდ კონკრეტული ნორმებისა თუ ინსტიტუტების კვლევით. რათა აწარმოოს ახალი 

ცოდნა, ეს მეცნიერება, მისთვის დამახასიათებელი მეთოდებით სწავლობს ამ დარგის ზოგად 

და სპეციფიკურ მახასიათებლებს, ქვეყნის საერთო განვითარების ფონზე იკვლევს 

კონსტიტუციური სამართლის დარგისა და მისი ცალკეული კომპონენტების მოძრაობას, 

სამართლის ეროვნულ სისტემაში ამ დარგის ადგილსა და მნიშვნელობას და ა.შ. 

 

§3. კონსტიტუციური სამართლის მეცნიერების წყაროები 

მეცნიერული შემეცნების ამოსავალ მასალას მისი წყაროები შეადგენენ. ზოგადად, 

კონსტიტუციური სამართლის მეცნიერების წყაროებად მიიჩნევენ იმ კონსტიტუციური 

მნიშვნელობის ფაქტორებსა და მოვლენებს, რომლებიც მეცნიერეული განზოგადების 

საფუძვლებს შეადგენენ. 
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ერთმანეთისაგან განასხვავებენ კონსტიტუციური სამართლის მეცნიერების 

დოქტრინალურ, ნორმატიულ–სამართლებრივ და კონსტიტუციური პრაქტიკის წყაროებს.1 

დოქტრინალურ წყაროებში, რომლებიც თავის მატერიალურ გამოხატულებას პოულობენ 

სხვადასხვა მკვლევარის წიგნში, მონოგრაფიაში, სტატიაში, მოხსენებაში და ა.შ., 

კონსტიტუციურ–სამართლებრივი ცოდნა იძენს კონსტიტუციური სამართლის თეორიის 

(კონსტიტუციონალიზმის თეორიის, კონსტიტუციონალიზმის შესავლის), მისი (ამ თეორიის) 

ცალკეული ელემენტების — ცნებების, კატეგორიების, პრინციპების, ჰიპოთეზების, 

სამეცნიერო ფაქტების, განზოგადებების, პრაქტიკული მნიშვნელობის დასკვნა–

რეკომენდაციების, სახეს. 

ნორმატიულ–სამართლებრივ წყაროებში,2 ანუ სამართლებრივ აქტებში, მეცნიერული 

განზოგადებანი და იდეები იურიდიული დადგენილებები ხდება, რომლებსაც სახელმწიფოს 

მიერ ჩამოყალიბებული სამართლის ნორმების ერთობლიობის (კონსტიტუცია, კანონი, 

კანონქვემდებარე აქტი) ან არანორმატიული ხასიათის სამართლებრივი დებულებების 

(პრეზიდენტის ბრძანებულება პრემიერ–მინისტრის დანიშვნის შესახებ, უნდობლობის 

რეზოლუცია და სხვ.) ფორმა აქვთ. 

კონსტიტუციური სამართლის მეცნიერების მესამე წყარო, როგორც აღვნიშნეთ — 

კონსტიტუციური პრაქტიკაა. მისი მნიშვნელობა იქიდან გამომდინარეობს,რომ ქვეყანაში 

შეიძლება მაღალი დონის მეცნიერული კვლევების შედეგად ბევრი კარგი იდეა, რეკომენდაცია 

არსებობდეს, კარგი შინაარსის კონსტიტუციური კანონმდებლობა იყოს, მაგრამ არც 

მეცნიერთა წინადადებები იყოს რეალიზებული და კონსტიტუციაც ფარატინა ქაღალდად 

დარჩეს. აქედან გამომდინარე კონსტიტუციური სამართლის მეცნიერება მხოლოდ მაშინ არის 

ფასეული, როდესაც იგი თავის კონცეფციებსა და ცნებებს აყალიბებს არა მხოლოდ 

დოქტრინისა და კანონმდებლობის, არამედ კონსტიტუციური თუ კონსტიტუციის მიღმა 

არსებული, კონსტიტუციური სამართლის ნორმების ცხოვრების ანალიზის საფუძველზე. 

 

§4. კონსტიტუციური სამართლის მეცნიერების აღმოცენება და განვითარება 

სახელმძღვანელოს ამ ნაწილში განვიხილოთ ცივილიზებულ სამყაროში ზოგადად და 

საქართველოში კერძოდ კონსტიტუციური სამართლის მეცნიერების წარმოშობისა და 

განვითარების ძირითადი საკითხები. 

ისევე როგორც ადამინათა საქმიანობის სხვა სფეროებში, მეცნიერების წარმოქმნა და 

განვითარებაც პირველ რიგში და უმთავრესად გარკვეული ობიექტური ფაქტორებისა და 

კანონზომიერების მოქმედებას ექვემდებარება. კონსტიტუციური (სახელმწიფო) სამართლის 

მეცნიერების მიმართ მისი წარმოჩენისათვის ობიექტურ ფონს, მისი დინამიური და 

ყოველმხრივი განვითარებისათვის ასეთ არსებით ფაქტორს წარმოადგენს საზოგადოებრივი 

და სახელმწიფო ცხოვრების ინსტიტუტთა რეალური დემოკრატიულობის დონე. გარდა ამისა, 

                                                 
1
 Современное буржуазное государственное право, Т.1. Буржуазная наука государственного права. 

М., 1987 
2
  კონსტიტუციურ–სამართლებრივი წყაროების შესახებ იხილეთ ამ სახელმძღვანელოს შესაბამისი 

პარაგრაფი 
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მეცნიერების (კონსტიტუციური სამართლის ჩათვლით) შესახებ სრული და სწორი 

წარმოდგენის შექმნისათვის, საჭიროა შეფასდეს თეორიული ცოდნის სისტემურობა, მისი 

მეთოდოლოგიის გამართულობა, თეორიის შესატყვისების ხარისხი შესასწავლ მოვლენების 

ფაქტიურ მდგომარეობასთან, მეცნიერული დასკვნებისა და რეკომენდაციების პრაქტიკული 

ღირებულება.  

ამ ზოგადთეორიული პოსტულატებიდან გამომდინარე აღიარებულია, რომ 

კონსტიტუციური სამართალის მეცნიერება წარმოიშვა პოსტბურჟუაზიული რევოლუციების 

ეპოქაში, ბურჟუაზიული წესწყობილების ჩამოყალიბების პროცესში, სადაც XIX საუკუნის 

მეორე ნახევარში. ზემოთქმული სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ კონსტიტუციური 

პრობლემატიკა ყურადღების მიღმა დარჩა ძველ დროში ან შუა საუკუნეებში. ანტიკურ 

ეპოქაში საკმაოდ კარგად იყო შესწავლილი საზოგადოების სახელმწიფოებრივი მოწყობის 

საკითხები, სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანიზაციის და ფუნქციონირების ცალკეული 

ასპექტები, ხოლო შუა საუკუნეებში — სახალხო წარმომადგენლობის, ეროვნული და სახალხო 

სუვერენიტეტის, ხელისუფლების დანაწილებისა და სხვა იდეები. უფრო მეტიც, უნდა 

ვაღიაროთ, რომ პლატონის, არისტოტელეს, პოლიბიოსეს, ჟ.-ჟ. რუსოს, ჯ. ლოკისა და შ. 

მონტესკიეს მოსაზრებებმა საკმაოდ მნიშვნელოვანი ზეგავლენა მოახდინეს მოგვიანებით 

ჩამოყალიბებული კონსტიტუციური სამართლის (მეცნიერებისა და დარგის) 

მიმართულებების, სკოლების, ინსტიტუტებისა და პრინციპების შინაარსზე. აღვნიშნავთ რა 

წარსულის ამ და სხვა მოაზროვნეთა ღვაწლს კონსტიტუციური აზროვნებისა და პრაქტიკის 

ჩამოყალიბებაში, ამასთან იმასაც უნდა გავუსვათ ხაზი, რომ მათი მოღვაწეობის პერიოდში 

კონსტიტუციური სამართლის მეცნიერების, როგორც თეორიული ცოდნის გარკვეული 

სისტემის არსებობისათვის ჯერ შესაბამისი ობიექტური პირობები (უწინარესად 

დემოკრატიული ინსტიტუტები და პროცედურები) არ არსებობდა. როგორც სამართლიანად 

ბრძანებს ვ.მ. ჰესენი „არ შეიძლება არსებულიყო სახელმწიფო სამართლის მეცნიერება იმ 

დროს, როდესაც მონარქს შეეძლო ეთქვა: „სახელმწიფო — ეს მე ვარ―.1 

საქართველოში კონსტიტუციური (სახელმწიფო) სამართლის მეცნიერების არსებობა და 

განვითარება პირდაპირ კავშირშია ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფოებრივ განვითარებასთან, 

რომელსაც დიდი და საინტერესო ისტორია აქვს. 

ზოგიერთი ქართველი მეცნიერის აზრით, მის სათავეებს ჯერ კიდევ ადრეფეოდალურ 

საქართველოში ვხვდებით. „ქართული რენესანსული კულტურის ერთ–ერთი შემადგენელი 

ნაწილია — წერს ვ. აბაშმაძე — სახელმწიფო ხელისუფლების დანაწილების მოძღვრება, 

რომელიც უკვე მეთორმეტე საუკუნეში ანტიფეოდალური ძალების მიერ გამოიყენება, 

როგორც სამეფო ხელისუფლების შეზღუდვის მიზნით დაწყებული დიდი მოძრაობის 

იდეოლოგიური იარაღი―.2 

                                                 
1
  Гессен В.М. Очерки истории науки государственного права. Изв. Санкт–Петербургского 

Политехнического Института. 1911, т. 16, с. 206. 
2
  ვახტანგ აბაშმაძე, ქართული ინტელექტუალური ფენომენები. ქართული პოლიტიკური და 

სამართლებრივი მოძღვრებები. თბ., 1992, გვ. 457. 
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ფეოდალური საქართველოს პოლიტიკურმა დაშლილობამ, რუსეთის მიერ მისი 

სახელმწიფოებრიობის შთანთქვამ დიდი ხნით შეაჩერა ქართველი ხალხის კულტურული 

ცხოვრება, შესაბამისად გამოიწვია ეროვნული კონსტიტუციური პრაქტიკისა და კვლევების 

ფაქტობრივი კვდომა, თუმცა ძნელბედობის ამ დროსაც ვხვდებით არსებითად 

კონსტიტუციური პრობლემატიკის ცალკეული საკითხების სწავლისა და კანონმდებლობაში 

ასახვის მაგალითებს. 

სამართლებრივ წყაროთა შორის ივ. ჯავახიშვილი,1 ის. დოლიძე და სხვა მკვლევარები 

აღნიშნავენ „ხელისუფლების კარის გარიგებას―, ყუთუ–არსლანის დასს, ვახტანგ VI 

„დასტურლამალსა―და სხვ.2  

„დასტურლამალი―, როგორც ამ წიგნის შესავალშია ნათქვამი, არის „წესი და განგება 

სამეფო დარბაზობისა―, რომლის თანახმად „ყოველნი ხელისუფალნი და მოქმედნი დარბაზისა 

რიგისანი― უნდა იქცეოდნენ. სამართლის ამ წყაროში მოცემულია ქართლის სამეფოს 

ცენტრალური და ადგილობრივი მმართველობის სისტემის მოხელეთა ფუნქციებისა და 

უფლება–მოვალეობების დაწვრილებითი დახასიათება. თანამედროვე 

მოსამართლეებისთვისაც კი სასარგებლო იქნებოდა ცნობები გვიანფეოდალური ქართლის 

სასამართლოს ორგანიზაციის შესახებ და მოსამართლისათვის აუცილებელი პროფესიული, 

ზნეობრივი და პიროვნული თვისებების შესახებ ვახტანგისეული მოსაზრებანი.3 

რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში მყოფ სახელმწიფოებრიობა დაკარგულ 

საქართველოს, ბუნებრივია, არც სამართლის ეროვნული სისტემა და არც შესაბამისი 

იურიდიული მეცნიერება (ე.ი. კონსტიტუციური (სახელმწიფო/სამართლის მეცნიერებაც) არ 

ჰქონდა. მიუხედავად ამისა აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ XIX საუკუნის მეორე 

ნახევარში — XX საუკუნის დასაწყისში მოღვაწეობდა ქართველ მოაზროვნეთა შესანიშნავი 

პლეადა, რომლებმაც მნიშვნელოვანი კვალი დატოვეს ზოგადად ქართველთა სამართლებრივი 

ცნობიერების დონის ამაღლებაში, კერძოდ კი კონსტიტუციური (სახელმწიფო) სამართლის 

მეცნიერული ცოდნის განვითარებასა და გავრცელებში. ესენი არიან დასავლეთ ევროპისა და 

ჩრდილოეთ ამერიკის მოწინავე ფილოსოფიურ და პოლიტიკურ აზრს ნაზიარევი ქართველი 

ინტელიგენციის მოწინავე წარმომადგენლები სოლომონ დოდაშვილი, ნიკო ნიკოლაძე, ილია 

ჭავჭავაძე, მიხაკო წერეთელი, არჩილ ჯორჯაძე და სხვები.  

ქართველი განმანათლებლები ავრცელებდნენ სპინოზას, ლოკის, რუსოს, მონტესკიესა და 

სხვათა მოძღვრებებს, ქართულად თარგმნიდნენ და საზოგადოებას აცნობდნენ მათ 

ნაშრომებს, აყალიბებდნენ თავისი დროისათვის მეტად საინტერესო და გაბედულ დასკვნებსა 

და წინადადებებს. 

                                                 
1
  ივ. ჯავახიშვილი, ქართველი ერის ისტორია, ტ. 7, მისივე, ქართული სამართლის ისტორია. 

2
  ამის შესახებ იხილეთ: ზაზა რუხაძე, საქართველოს კონსტიტუციური სამართალი, თბ., 1999, გვ. 

19-22. 
3
  ის. დოლიძე, სამართალი ვახტანგ მეექვსისა. თბ., 1981, გვ. 5. 
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ნაყოფიერად ამუშავებდა კონსტიტუციური მნიშვნელობის საკითხებს საფრანგეთში, 

შვეიცარიაში, რუსეთში ნასწავლი და მოღვაწე ნიკო ნიკოლაძე.1 ისეთ საკითხებში, როგორიცაა 

სახელმწიფო მმართველობის ფორმები, ხელისუფლების დანაწილება, სახელმწიფოს 

ტერიტორიული ორგანიზაცია, თვითმმართველობა და ზოგიერთი სხვა, მისი მოსაზრებანი 

თითქმის არ განსხვავდება კონსტიტუციონალიზმის თეორიაში დღეს აღიარებულ ცნებებისა 

და კატეგორიებისაგან. სტატიებში „მოკლე მიმოხილვა მმართველობის სხვა და სხვა ფორმისა―2 

და „აბსოლუტური და კონსტიტუციური მონარხია―3, იგი ფართოდ განიხილავს 

რესპუბლიკური და მონარქიული მმართველობის თითოეულ ფორმასა და ამ ფორმათა 

შიგნით არსებულ სახეობებს, ადგენს მსგავსებასა და განსხვავებას მათ შორის და ასკვნის, რომ 

ყველაზე მეტად პროგრესული ფორმა რესპუბლიკებს შორის არის დემოკრატიული 

რესპუბლიკა, ხოლო მონარქიებს შორის — კონსტიტუციური მონარქია, რომელშიც „ხელმწიფე 

მეფობს და არა მართავს― (Le roi regne, mais ne gouverne pas). ერთმანეთისაგან მონარქიასა და 

რესპუბლიკას ნ.ნიკოლაძე ასე განასხვავებს: „უმთავრესი განსხვავება საზოგადოდ მონარხიასა 

და რესპუბლიკას შუა ის არის, რომ საცა რესპუბლიკური მმართველობაა, იქ მემკვიდრეობითი 

ხელმწიფის მაგივრად სახელმწიფოს წარმომადგენლად ითვლება ხალხისაგან ამორჩეული 

პირი — რესპუბლიკის პრეზიდენტი―.4 

ილია ჭავჭავაძის ნაშრომებიდან ნათლად ჩანს, რომ იგი შესანიშნავად ერკვევა 

იმდროინდელ მსოფლიოში არსებული ქვეყნების სახელმწიფო წესწყობილებისა და 

მმართველობის ფორმებში, იცნობს ადამიანის ე.წ. ბუნებით უფლებებსა და მოუწოდებს 

კიდევაც მათი დაცვისაკენ, საინტერესოა მისი მოსაზრებანი ქართველი ხალხის ეროვნულ–

პოლიტიკური მოწყობისა და ავტონომიის შესახებ.  

ღრმად აქვს ილია ჭავჭავაძეს შესწავლილი ხელისუფლების კლასიკური სამწევროვანი 

დანაწილება, რომელსაც იგი წარსულის აბსტრაქციას, თავისი დროსათვის იდეალად, ხოლო 

მომავლისათვის კი პროგრამად თვლის.5 

სახელმწიფოებრიობის ხანგრძლივი არქონის შემდეგ, მეოცე საუკუნის დასაწყისში 

საქართველო კვლავ გახდა დამოუკიდებელი, მაგრამ პირველი მსოფლიო ომის შედეგებით, 

რუსეთის იმპერიის დაშლითა და ბოლშევიკების აღზევებით გამოწვეული ნგრევისა და ქაოსის 

პირობები იმდენად რთული აღმოჩნდა საქართველოს პირველი რესპუბლიკისათვის, რომ მან 

სულ რაღაც არასრული სამი წელი იარსება. მიუხედავად ამისა, საქართველოს ისტორიის ამ 

მონაკვეთს, ჩვენი აზრით სამართლიანად, „ოქროს ხანას― უწოდებენ.6 ასეთი მაღალი შეფასება 

უწინარესად კანონმდებლობის განვითარებაზე და კონსტიტუციური წყობილების 

გამორჩეულობაზე უნდა ვრცელდებოდეს, ვინაიდან იმდროინდელი საქართველოს არც 

                                                 
1
  ამის შესახებ იხ.: ვალერიან მეტრეველი, ნიკო ნიკოლაძის პოლიტიკური და სამართლებრივი 

მოძღვრებები. თბ., 1992. 
2
  ნიკო ნიკოლაძე, თხზ., ტ.1, გვ. 380-385. 

3
  ნიკო ნიკოლაძე, თხზ., ტ.2, გვ. 201-207. 

4
  ნიკო ნიკოლაძე, თხზ., ტ.2, გვ. 204. 

5
  ვახტანგ აბაშმაძე, ქართული ინტელექტუალური ფენომენები, გვ. 467. 

6
  კ. ინასარიძე, პატარა „ოქროს ხანა―. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა 1918-1921. 

მიუნხენი, 1984. 
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ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების დონე, არც სოციალური თუ პოლიტიკური ცხოვრების 

რიტმი და შინაარსი ამის საფუძვლად არ გამოდგება. 

რაც შეეხება კონსტიტუციური მეცნიერების განვითარებას, იგი ძირითადად ქვეყნის 

კონსტიტუციის შემუშავებას უკავშირდება და მეცნიერული კვლევის მეტად საინტერესო და 

ყურადსაღებ წყაროებში გამოიხატება.1 

ამ დროის დოქტრინალურ წყაროებს შორის აღსანიშნავია კონსტიტუციის პროექტის 

შემუშავების დროს გამოცემული რამოდენიმე წიგნი,2 პრესაში ნოე ჟორდანიას, პავლე 

საყვარელიძის, რაჟბენ არსენიძის, სამსონ დადიანის, გიორგი გვაზავასა და სხვების 

კონსტიტუციურ პრობლემატიკას მიძღვნილი სტატიები, მეორე საკონსტიტუციო კომისიის 

მიერ მომზადებული, მაგრამ არ გამოქვეყნებული კონსტიტუციის პროექტის 300 გვერდიანი 

„განმარტებითი წერილი―.3 

რაც შეეხება ნორმატიულ წყაროებს, იმდროინდელი საქართველოს პოლიტიკური 

ელიტის კონსტიტუციურ–სამართლებრივი აზროვნების დონე ნათლად ჩანს პრესაში 

გამოქვეყნებული ჯერ კონსტიტუციის ცალკეული ნაწილების (1919წ), შემდეგ მთლიანი 

ტექსტის (1920 წ), დასკვნით ეტაპზე კი საქართველოს დამფუძნებელი კრების მიერ მიღებული 

კონსტიტუციის ტექსტის ანალიზიდან. მიუხედავად იმისა, რომ კონსტიტუცია მიღებულია 

საომარ პირობებში, ემიგრაციაში მიმავალი ხალხის მიერ, შეიძლება ითქვას ნაჩქარევად, 

ვინაიდან ვერ მოესწრო პროექტის ყველა ნაწილის საფუძვლიანი შესწავლა, პროფესორ 

მალხაზ მაცაბერიძის აზრით, საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუციას „... თავისი 

ინდივიდუალურობით, ისევე როგორც თანმიმდევრული დემოკრატიზმით საპატიო ადგილი 

უკავია კონსტიტუციონალიზმის ისტორიაში―.4 

დიდი სურვილი გვაქვს დავეთანხმოთ პატივცემული პროფესორის ამ შეფასებას, მაგრამ 

ძნელია ამ ერთგვარი „რომანტიკული― კონსტიტუციის სრულფასოვანი, ნამდვილად 

მეცნიერული შეფასება, ვინაიდან მას (კონსტიტუციას) ყველაზე მკაცრი და ობიექტური 

გამოცდა — გამოცდა დროით, პრაქტიკული მოქმედებით არ გაუვლია. 1921 წლის 25 

თებერვალს (ე.ი. კონსტიტუციის მიღებიდან 4 დღის შემდეგ) ხდება საქართველოს გასაბჭოება 

და საქართველოს ისტორიაში იწყება 70-წლიანი საბჭოთა სოციალისტური პერიოდი. 

შესაბამისად ფაქტიურად წყდება რეალურად არც ამუშავებული 1921 წლის 21 თებერვლის 

კონსტიტუციის მოქმედება და იწყება ე.წ. საბჭოთა სახელმწიფო სამართლის (დარგის და 

მეცნიერების) ხანა. არსებითად წყდება არა მხოლოდ დემოკრატიული საქართველოს, არამედ 

                                                 
1
  სახელმძღვანელოს ამ ნაწილში გამოყენებულია პოლიტოლოგ მალხაზ მაცაბერიძის კვლევის 

შედეგები, რომელიც აისახა მის რამოდენიმე ნაშრომში, რომელთა შორის გამოვყოფდით წიგნს 

„საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუციის პოლიტიკური კონცეფცია― (თბ., 1996). 
2
  გ. გვაზავა, ძირითადი პრინციპები საკონსტიტუციო უფლებისა. ტფ., 1920; კ. მიქელაძე, 

დემოკრატიული სახელმწიფოს კონსტიტუცია და პარლამენტური რესპუბლიკა. ზოგიერთი 

მოსაზრებები საქართველოს კონსტიტუციის შემუშავების შესახებ. თბ., 1918; ნ. ჟორდანია, სოციალ–

დემოკრატია და საქართველოს სახელმწიფოს ორგანიზაცია, ტფ., 1919; ნ. საქარელი, სხვადასხვა 

ქვეყნების სახელმწუფოებრივი წესწყობილება. თბ., 1920 
3
  ინახება საქართველოს ცენტრალურ სახელმწიფო საისტორიო არქივში. 

4
  მალხაზ მაცაბერიძე, საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუციის პოლიტიკური კონცეფცია, გვ. 20. 
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მთელი კაცობრიობის მიერ წინა პერიოდში შემუშავებული და საყოველთაოდ აღიარებული 

კონსტიტუციურ–სამართლებრივი აზროვნებისა და სახელმწიფოებრივი პრაქტიკის 

განვითარება, რამეთუ იგი არ შეესაბამება ახალ, მარქსისტულ–ლენინურ იდეოლოგიას.  

სახელმწიფო სამართლის საბჭოთა მეცნიერება უარყოფდა ან ვიწრო –კლასობრივ 

მიდგომაზე დამყარებულ ინტერპრეტაციას აძლევდა კონსტიტუციონალიზმის ისეთ 

პრინციპებს და იდეებს როგორიცაა ხელისუფლების დანაწილება, ადამიანის ძირითადი 

უფლებების პრიორიტეტი, ხალხი როგორც ხელისუფლების წყარო, პარლამენტარიზმი, 

სასამართლო კონსტიტუციური კონტროლი, პოლიტიკური და იდეოლოგიური 

პლურალიზმი, ადგილობრივი თვითმმართველობა და ა.შ. 

ძირითად ამოცანად სახელმწიფომცოდნეთა უმეტესი ნაწილი ბურჟუაზიული 

დემოკრატიის მხილებასა და კრიტიკაში, დირექტიული ხასიათის მქონე სახელმწიფოსა და 

სამართლის შესახებ მარქსისტულ–ლენინური დებულებების ქება–დიდებაში ხედავდა, თუმცა 

საქართველოს იმ პერიოდის სამეცნიერო თუ სასწავლო ლიტერატურაში პოზიტიურ 

მასალასაც ვხვდებით. უპირატესად, ეს საზღვარგარეთის კონსტიტუციურ პრობლემატიკას, 

სახელმწიფო სამართლის ისტორიას, კონსტიტუციონალიზმის თეორიის ზოგიერთ საკითხებს 

ეხება. ამ მხრივ აღნიშვნის ღირსია ლ. თამარაშვილისა1  და ზ. ახვლედიანის სახელმძღვანელო 

„ბურჟუაზიული ქვეყნების სახელმწიფო სამართალი― (თბ., 1972), გივი ინწკირველის 

სახელმწიფოსა და სამართლის თეორიის სახელმძღვანელოები,2 თანმიმდევრული 

სახელმწიფო მცოდნის გრიგოლ ერემოვის აგრეთვე გიორგი ნანეიშვილის, ისიდორე 

დოლიძის, ვახტანგ აბაშმაძის, ვალერიან მეტრეველის ისტორიული კვლევების ის ნაწილი, 

რომელიც სახელმწიფო სამართლის ცალკეულ ასპექტებს ეხება.3 

როგორც ამ პარაგრაფის დასაწყისში აღინიშნა, თანამედროვე საქართველოში 

კონსტიტუციური სამართლის მეცნიერება ახორციელებს იდეოლოგიზირებული 

სოციალისტური „კონსტიტუციონალიზმის― თეორიისა და პრაქტიკის უარყოფისა4 და 

ლიბერალური დემოკრატიის კონსტიტუციური ფასეულობების დამკვიდრების ხელშეწყობის 

ფუნქციას. 

დამოუკიდებლობის არსებობის მოკლე პერიოდში (1991-2005) საქართველოში ჯერ არც 

კონსტიტუციურ პრობლემათა კვლევის სპეციალიზირებული სახელმწიფო დაწესებულება 

არსებობს და არც მკვეთრად გამოხატული მეცნიერული მიმართულებები თუ სკოლებია 

ჩამოყალიბებული, თუმცა კონსტიტუციური პრობლემატიკის სამეცნიერო თუ სასწავლო 

ლიტერატურის ვაკუუმი დღევანდელ საქართველოში ნამდვილად არ არსებობს.  

                                                 
1
  ლ. თამარაშვილი — აკადემიკოს ლევან ალექსიძის ამ წიგნში გამოყენებული ფსევდონიმია. 

2
  გ. ინწკირველი, სახელმწიფოსა და სამართლის თეორია. თბ., 1962. 

3
  გრ. ერემოვის მრავალი ნაშრომიდან მხოლოდ რამოდენიმეს დავასახელებთ: საბჭოთა 

კონსტიტუციის განვითარების საფუძვლები. თბ., 1979; მისივე, საქართველოს სსრ კონსტიტუციური 

აქტების კრებული (1921-1978) . თბ., 1983. 
4
  „... კონსტიტუციებში წინამორბედი პოლიტიკური რეჟიმის პირობებში წარმოქმნილი ან მასთან 

დაკავშირებული შიში აისახება. თუ კონსტიტუციაში მომავლის ხედვაა ჩადებული, მაშინ ეს ხედვა 

სწორედ ამ შიშის თავიდან აცილებას უნდა ემსახურებოდეს― — წერს ამის შესახებ ანდრაშ შაიო წიგნში 

„ხელისუფლების თვითშეზღუდვა. კონსტიტუციონალიზმის შესავალი―, გვ. 3. 
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უპირველესად უნდა აღინიშნოს ამ სფეროში ოთარ მელქაძისა და პაატა ცნობილაძის 

პროდუქტიული მოღვაწეობა. 

არასამთავრობო ორგანიზაციის „მსოფლიო პარლამენტარიზმის კვლევითი ცენტრის― 

(ცენტრის ხელმძღვანელი ოთარ მელქაძეა) სახელით ბოლო ათი წლის განმავლობაში 

მომზადებული და გამოქვეყნებულია ოცამდე ნაშრომი. ცენტრის დანიშნულებიდან 

გამომდინარე ოთარ მელქაძისა და მისი კოლეგების მეცნიერული კვლევის საგანი ძირითადად 

საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციური სამართალია,1 თუმცა ოთარ მელქაძე აგრეთვე 

ქართულ კონსტიტუციურ პრობლემატიკასაც სწავლობს2 და, რაც უფრო მეტად 

მისასალმებელია — შედარებითი კონსტიტუციური სამართლითა და 

კონსტიტუციონალიზმის თეორიითაც დააინტერესა ქართველი მკითხველი.3 

უკანასკნელ წლებში სერიოზული გამოკვლევები აქვს პაატა ცნობილაძეს, რომლის 

კვლევის საგანი საქართველოს კონსტიტუციური სამართალი და ზოგადი კონსტიტუციური 

სამართალია.4 

კონსტიტუციურ პრობლემათა კვლევის განვითარებაში მნიშვნელოვან მოვლენად უნდა 

მივიჩნიოთ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ 1996 წელს დაარსებული 

სპციალიზირებული ჟურნალი „ადამიანი და კონსტიტუცია―, რომელშიც საქართველოს 

საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებათა გარდა სისტემატურად იბეჭდება 

კონსტიტუციურ პრობლემატიკასთან დაკავშირებული სტატიები, მიმოხილვები, 

კანონმდებლობისა და სახელმწიფოებრივი პრაქტიკის კომენტარები, კონსულტაციები. 

ქვეყნის განვითარების წინა პერიოდებთან შედარებით მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა 

ორიგინალური სასწავლო და სასწავლო–მეთოდური ლიტერატურის მომზადება. ზემოთ 

                                                 
1
  ო. მელქაძე, საზღვარგარეთის ქვეყნების სახელმწიფო სამართალი. თბ. 1996; გ.კვერენჩხილაძე, 

ო. მელქაძე, საფრანგეთის სახელმწიფო სისტემა. თბ. 1999; ო. ბეჟიტაშვილი, ო. მელქაძე, იტალიის 

სახელმწიფო სისტემა. თბ. 2000; ო. მელქაძე, კ. ყურაშვილი, რუსეთის სახელმწიფო სისტემა. თბ. 1999; 

საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციური სამართალი, კრებული I, ავტორთა კოლექტივის 

ხელმძღვანელი და პასუხისმგებელი რედაქტორი ო. მელქაძე. თბ., 1999; ო. მელქაძე, ნ. რამიშვილი, 

გერმანიის კონსტიტუციური სამართალი. თბ., 1999; ო. მელქაძე, ბ. დვალი, სასამართლო ხელისუფლება 

საზღვარგარეთის ქვეყნებში. თბ., 2000; ო. მელქაძე, ო. მახარაძე, პოლიტიკური ხელისუფლების 

ორგანიზაცია საპარლამენტო სისტემის ქვეყნებში (ქართულ პრობლემებთან დაკავშირებით). თბ. 2001; 

საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციური სამართალი, კრებული II. ავტორთა კოლექტივის 

ხელმძღვანელი და პასუხისმგებელი რედაქტორი ო. მელქაძე. თბ. 2001; ო. მელქაძე, ზ. ეზუგბაია. 

მუნიციპალური სამართალი, თბ. 2002. 
2
  ო.მელქაძე, საუბრები ქართულ კონსტიტუციაზე. თბ. 1996; მისივე, ქართული 

კონსტიტუციონალიზმის თანამედროვე პრობლემები. თბ. 2001; მისივე, საკონსტიტუციო 

ქართველოლოგიის საშიშროება!? თბ., 2005. 
3
  ოთარ მელქაძე, კონსტიტუციონალიზმი. თეორიის საკითხები. ბათუმი, 2003. 

4
  პაატა ცნობილაძე, კონსტიტუციური (სახელმწიფო) სამართალი (ტერმინოლოგიის 

განმარტებითი ლექსიკონი), თბ., 1998; მისივე, საქართველოს კონსტიტუციური სამართალი. თბ., 1999; 

მისივე, საქართველოს კონსტიტუციური სამართალი. თბ., 2002; მისივე, საქართველოს 

კონსტიტუციური სამართალი ორ ტომად, ტომი I., თბ., 2004. 
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მოხსენიებული ო. მელქაძისა და პ. ცნობილაძის გარდა გამოცემულია ზაზა რუხაძისა1 და 

ავტორთა რამოდენიმე კოლექტივის2 სახელმძღვანელოები. 

ქართულ ენაზე ითარგმნა და ზოგჯერ კომენტარიც გაუკეთდა საზღვარგარეთის 

ქვეყნების კონსტიტუციები,3 ადამიანის უფლებატა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული 

გადაწყვეტილებები,4 ადამიანის უფლებათა სფეროში მოქმედი საერთაშორისო–

სამართლებრივი აქტები,5 უცხოელ ავტორთა ნაწარმოებები,6 რაც უდავოდ ხელს შეუწყობს 

სხვა სახელმწიფოთა გამოცდილების შესწავლას. 

საქართველოსათვის გარკვეული გაგებით სიახლედ უნდა ჩაითვალოს კონსტიტუციური 

კვლევების ორგანიზებაში და ფინანსურ მხარდაჭერაში ეროვნული და საერთაშორისო 

არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიური მონაწილეობა. ოთარ მელქაძის ზემოთხსენებული 

„მსოფლიო პარლამენტარიზმის ცენტრის― გარდა, კონსტიტუციური პრობლემატიკისადმი 

ინტერესი გამოავლინეს „ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ―, „მშვიდობის, დემოკრატიისა 

და განვითარების კავკასიურმა ინსტიტუტმა―, ფონდ „ღია საზოგადოება — საქართველომ―, 

„აირის საქართველომ― და სხვებმა. საკმაოდ სერიოზულად მუშაობს საქართველოში 

„დემოკრატიისა და საარჩევნო დახმარების ინსტიტუტი― (საერთაშორისო IDEA). მისი ერთ–

ერთი პროექტის — „დემოკრატიის მშენებლობა საქართველოში― — საფუძველზე 13 

ბროშურის სახით მომზადდა სადისკუსიო მასალა და შემაჯამებელი ნარკვევი, რომელთა 

შორის კონსტიტუციურ თემებს (კონსტიტუციური სისტემა საქართველოში; რეგიონალიზმი 

და ადგილობრივი თვითმმართველობა; საარჩევნო პროცესები საქართველოში; ადამიანის 

უფლებები საქართველოში) საკმაოდ დიდი ყურადღება დაეთმო. 

„დემოკრატიისა და საარჩევნო დახმარების საერთაშორისო ინსტიტუტმა― (IDEA) და 

მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიურმა ინსტიტუტმა ქართველ და 

                                                 
1
  ზაზა რუხაძე, საქართველოს კონსტიტუციური სამართალი. ბათუმი, 1999. 

2
  გიორგი გიორგაძე, ვახტანგ თორდია, ვახტანგ ხმალაძე, საქართველოს კონსტიტუციური 

სამართალი. თბ., 2001; ვ. ლპრია, მ. სალხინიშვილი, საქართველოს სახელმწიფო და ადმინისტრაციული 

სამართლის საკითხები. თბ., 1997. 
3
  მსოფლიო ქვეყნების კონსტიტუციები (შემდგენელი ავთანდილ დემეტრაშვილი). თბ. 1992; აშს 

კონსტიტუცია. კომპრომისის ხელოვნება ანუ მართულთა მმართველობა. სამეცნიერო რედაქტორი 

მინდია უგრეხელიძე. თბ., 1997; საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციები. ნაწილი I. შემდგენელთა 

ჯგუფის ხელმძღვანელი და პასუხისმგებელი რედაქტორი ვასილ გონაშვილი. თბ., 2004; ევროპის 

პოსტსოციალისტური ქვეყნების კონსტიტუციები. წიგნი I, პასუხისმგებელი რედაქტორი ზურაბ 

ჯიბღაშვილი, თბ., 2005. 
4
  ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს განაჩენთა კრებული ორ წიგნად. თბ., 2004; 

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო. განჩინებათა და გადაწყვეტილებათა მიმოხილვა. 

შეადგინა ევა გოცირიძემ. თბ. 2005. 
5
  გაეროს ძირითადი დოკუმენტები ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში. 1995; ევროპის 

აქტები ადამიანის უფლებათა შესახებ. ბათუმი, 1999. 
6
  შ.-ლ. მონტესკიე, კანონთა გონი. შესავალი ნოდარ ნათაძისა. თბ., 1994; რენე დავიდი. 

თანამედროვეობის ძირითადი სამართლებრივი სისტემები. თბ., 2000; ჰერმან შვარცი, კონსტიტუციური 

მართლმსაჯულების დამკვიდრება პოსტკომუნისტურ ევროპაში. თბ., 2003; ვოლფგანგ გაული, 

კონსტიტუციის შემუშავება და მიღება საქართველოში (გერმანული გამოცემის ქართული თარგმანი). 

სამეცნიერო რედაქტორი კონსტანტინე კუბლაშვილი, თბ., 2002; ანდრაშ შაიო, ხელისუფლების 

თვითშეზღუდვა. კონსტიტუციონალიზმის შესავალი. თარგმანი ინგლისურიდან. მეცნიერული 

რედაქცია და წინათქმა თევდორე ნინიძისა. თბ., 2003. 
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უცხოელ ექსპერტთა მონაწილეობით განახორციელეს ერთობლივი პროექტი, რომლის შიგნით 

შემაჯამებელ კონფერენციაზე განსახილველად და გამოსაქვეყნებლად შეისწავლეს ორი თემა: 

„საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლება ცენტრალურ დონეზე: ბალანსი მის განშტოებათა 

შორის― და „სახელმწიფო ძალაუფლების განაწილება ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეებს 

შორის―. ამგვარი კვლევები და შესაბამისი საერთაშორისო კონფერენციის გამოქვეყნებული1 

მასალები იმით არის ფასეული, რომ: 

1. არსებითად კონსტიტუციური პრობლემატიკის შინაარსის კვლევაში ძირითადად 

მონაწილეობენ იურისტები, პოლიტოლოგები, პოლიტიკოსები; 

2. კვლევაში და კვლევის შედეგების ექსპერტიზაში გვერდიგვერდ მონაწილეობდნენ 

ქართველი და უცხოეული (ინგლისელი, ბულგარელი, აზერბაიჯანელი, სომეხი) ექსპერტები; 

3. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია: კვლევის შედეგები აისახა საქართველოს 

კონსტიტუციური სისტემის სრულყოფის კონკრეტულ არგუმენტირებულ რეკომენდაციებში. 

კონსტიტუციური სამართლის მეცნიერების ამჟამინდელი დოქტრინალური წყაროების 

ნუსხა ზემოთხსენებულით არ შემოიფარგლება, მრავალი სტატია გამოქვეყნებულია 

სხვადასხვა ჟურნალში, გაზეთებში, არსებობს სხვადასხვა კონფერენციების, მრგვალი 

მაგიდების, სემინარების მასალები. ყოველივე ეს იმის საწინდარია, რომ ეს ცოდნა შეიძლება 

გამოყენებულ იქნეს სტაბილური კონსტიტუციური წყობილების ჩამოყალიბებისათვის. 

დასკვნის სახით კი შეიძლება ითქვას, რომ ქართველი კონსტიტუციონალისტები 

თანმიმდევრულად თავს აღწევენ მოვლენათა კლასობრივ–პოლიტიზირებულ ანალიზს, 

თანდათანობით კონსტიტუციურ–სამართლებრივი კვლევის ამოსავალ პრინციპებად 

მკვიდრდება ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა პრიორიტეტის აღიარება, სამოქალაქო 

საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, პოლიტიკური პლურალიზმი, ხელისუფლების 

დანაწილება და ლიბერალური დემოკრატიის სხვა ფასეულობები. 

საინტერესო მონოგრაფიული კვლევები მიეძღვნა ადამიანის უფლებათა პრობლემას,2 

სახელმწიფოს ტერიტორიულ ორგანიზაციას,3 საპარლამენტო სამართალს,4 ადგილობრივ 

თვითმმართველობას5 და ა. შ. როგორც ვხედავთ, კონსტიტუციური პრობლემატიკის თითქმის 

თითქმის ყველა სფერო მოექცა ქართველ მკვლევართა ყურადღების ცენტრში. მეცნიერების 

სრულყოფის შემდეგი სტრატეგიული ამოცანაა ფუნდამენტური კვლევების ჩატარება, 

კონსტიტუციური სამართლის საკუთარი მეცნიერული სკოლის ჩამოყალიბება, რაც უშუალო 

                                                 
1
 საკონსტიტუციო პოლიტიკური რეფორმის პროცესი საქართველოში: პოლიტიკური ელიტა და 

ხალხის ხმები. თბ., 2005. 
2
  კონსტანტინე კუბლაშვილი, ძირითადი უფლებები. იურიდიული სახელმძღვანელო. თბ., 2003; 

ა. მიქაძე, ადამიანის უფლებებისა და ძირითადი თავისუფლებების დაცვა ევროპის საბჭოს ფარგლებში. 

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო. თბ., 2000. 
3
  გიორგი ხუბუა, ფედერალიზმი, როგორც ნორმატიული პრინციპი და პოლიტიკური წესრიგი. 

თბ., 2000; გ. გოგიაშვილი, შედარებითი ფედერალიზმი. თბ., 2000. 
4
  ზაურ ჯინჯოლავა, საქართველოს რესპუბლიკის პარლამენტი. თბ., 1992. 

5
  ბადრო ნაკაშიძე, თვითმმართველობა საქართველოში — სამართლებრივ–პოილიტიკური 

პრობლემები. ბათუმი, 1994; დავით ლოსაბერიძე, რეგიონალიზმი და ადგილობრივი 

თვითმმართველობა საქართველოში. „დემოკრატიის მშენებლობა საქართველოში―, სადისკუსიო 

მასალა №3, თბ., 2003. 
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კავშირშია შესაბამისი სამეცნიერო დაწესებულების შექმნასა და ახალგაზრდა კადრების 

მომზადებასთან. 

 

თავი 3. კონსტიტუციური სამართალი როგორც სასწავლო დისციპლინა 

§1. კონსტიტუციური სამართლის სასწავლო დისციპლინის მნიშვნელობა და ამოცანები 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იურიდიული 

ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის ბაკალავრიატისა და სამაგისტრო პროგრამებში როგორც 

ერთ–ერთი საბაზო, სავალდებულო სასწავლო დისციპლინა შემოღებულია კონსტიტუციური 

სამართალი. ეს საგანი, ერთმანეთთან დაკავშირებული შემდეგი სამი ნაწილისაგან შედგენა — 

ზოგადი ნაწილი (თანდათან მკვიდრდება როგორც კონსტიტუციონალიზმის თეორია ან 

კონსტიტუციონალიზმის შესავალი), საქართველოს კონსტიტუციური სამართალი და 

საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციური სამართალი.1 

თანამედროვე სახელმწიფოთა სამართალმცოდნეობაში, აგრეთვე იურიდიულ სასწავლო 

დისციპლინათა სისტემაში, კონსტიტუციურ სამართალს ცენტრალური და წამყვანი ადგილი 

უკავია, ვინაიდან სწორედ მასშია ჩამოყალიბებული სამართლის სხვა დარგისა და სასწავლო 

დისციპლინებისათვის ფუძემდებლური ცნებები, კატეგორიები, რეგულირების მატერიალური 

თუ პროცესუალური პრინციპები და ნორმები. თავის მხრივ, კონსტიტუციური 

სამართლისათვის განმსაზღვრელია ისეთი მეცნიერებებისა და სასწავლო დისციპლინების 

კატეგორიები და ცნებები, როგორიცაა სახელმწიფოსა და სამართლის ისტორია, სამართლის 

თეორია, პოლიტოლოგია, პოლიტიკურ და სამართლებრივ მოძღვრებათა ისტორია და სხვ. 

წარმოუდგენელია ადამიანის წარმატებულ მოქალაქეობრიობაზე, მის საერთო 

კულტურაზე საუბარი, თუ მან არ იცის თავისი ქვეყნის კონსტიტუცია, არ იცის თავისი 

უფლება–თავისუფლებები, არ შეუძლია თავისი და სხვისი ძირითადი უფლებების 

კონსტიტუციური მეთოდებით დაცვა, არ ერკვევა სახელმწიფო ორგანოთა ფუნქციებში და 

ძირითად უფლებამოსილებებში. ზოგადად ეს სამოქალაქო საზოგადოების ყოველ წევრს, 

კერძოდ სტუდენტს ეხება, მაგრამ განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია იმ 

სტუდენტებისათვის, ვინც თავის მომავალ პროფესიულ კარიერას იურიდიულ საქმიანობას 

უკავშირებს. სწორედ ამ მიზანს ემსახურება სასწავლო კურსის სტრუქტურა, რომელიც 

ითვალისწინებს ადამიანსა და სახელმწიფოს შორის არსებული ურთიერთკავშირის, 

ცალკეული კონსტიტუციური ინსტიტუტების, მათ შორის ურთიერთობების, სახელმწიფო 

ხელისუფლების განხორციელების ფორმების, ორგანოთა სისტემის, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არსის და ა.შ. შესწავლას. 

                                                 
1
  მსჯელობების დუბლირებისა და გამეორების თავიდან აცილებისა და ზოგიერთი სხვა მიზეზის 

გამო, წინამდებარე სახელმძღვანელო არ არის ამ ნაწილებად დაყოფილი, იგი კომპლექსურია. მასში 

საქართველოს კონსტიტუციური სამართალი შესწავლილია კონსტიტუციონალიზმის თეორიისა (ანუ 

ზოგადი ნაწილის) ძირითად პოსტულატებზე დაყრდნობით და საზღვარგარეთის ქვეყნების 

კონსტიტუციურ კანონმდებლობასთან შედარების საფუძველზე, რაც ჩვენი აზრით, თავისთავად არ 

გამორიცხავს ცალკე სახით კონსტიტუციონალიზმის თეორიის, საზღვარგარეთის ქვეყნების 

კონსტიტუციური სამართლის ან შედარებითი კონსტიტუციური სამართლის სახელმძღვანელოების 

საჭიროებას. 
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იმ მიზნით, რომ ერთმანეთს არ მოწყდნენ იურიდიული მეცნიერება, იურიდიული 

განათლება და კულტურა, იმ მიზნით, რომ უზრუნველყოფილი იქნეს 

მსოფლმხედველობრივი და მეთოდოლოგიური პლურალიზმი, იმისათვის, რომ 

სტიმულირებული იქნეს სტუდენტთა შემეცნებითი ინტერესი, საქართველოს თანამედროვე 

განვითარების ობიეტური მოთხოვნების შესაბამისად უნდა შეიცვალოს კონსტიტუციური 

სამართლის სწავლების ფორმები და მეთოდები. ჩვენი აზრით ეს ცვლილებები შემდეგში უნდა 

გამოიხატოს: 

ა) კონსტიტუციისა და სხვა საკანონმდებლო აქტების შინაარსთან ერთად, რაც დღემდე ამ 

დისციპლინის შესწავლის ერთ–ერთი ძირითადი მიზანი იყო, უნდა გაღრმავდეს 

კონსტიტუციონალიზმის სხვადასხვა თეორიებისა და კონცეფციების ანალიზი; 

ბ) კონსტიტუციური კანონმდებლობის უკეთ ათვისებისა და შეფასების მიზნით 

ახლებურად უნდა წარიმართოს სტუდენტთა გაცნობითი და საწარმოო პრაქტიკა სახელმწიფო 

დაწესებულება–ორგანიზაციებში, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში; 

გ) კონსტიტუციურ კანონმდებლობაში უკეთ ორიენტირებისა და მისი წარმატებით 

გამოყენების უნარ–ჩვევების შესაძენად, სასწავლო პროცესში აქტიურად უნდა იყოს 

გამოყენებული საქმიანი თამაშები, იმიტირებული სასამართლო ან ადმინისტრაციული 

პროცესები და სხვ. 

დ) სამეცნიერო–კვლევითი უნარ–ჩვევების შეძენის და სწავლის პროცესის 

ინდივიდუალიზაციის მიზნით სავალდებულო უნდა გახდეს რეფერატების, 

ინდივიდუალური სტუდენტური ნამუშევრების მომზადება და მათი პრეზენტაცია სემინარზე, 

კონფერენციაზე და ა.შ. 

ე) არსებითად ახალი მიდგომით უნდა განხორციელდეს სტუდენტთა სწავლის 

კონტროლი და ცოდნის შეფასება. კონტროლი განხორციელდება პერიოდულად ჩატარებული 

კოლოკვიუმების, სემინარებში მონაწილეობის და შუალედური კონტროლის სხვა ფორმების 

მეშვეობით. რაც შეეხება სტუდენტთა ცოდნის შემაჯამებელ შეფასებას, მხედველობაში იქნება 

მიღებული როგორც მისი მონაწილეობის ხარისხი კოლოკვიუმებში, სემინარებში, საქმიან 

თამაშებში, სემეცნიერო–კვლევით სამუშაოებში, ასევე ბოლო წერილობითი გამოცდის ნიშანი. 

 

§2. კონსტიტუციური სამართლის სასწავლო დისციპლინის სისტემა  

საქართველოს კონსტიტუციური სამართალი ჩვენი ქვეყნის სამართლებრივი სისტემის 

ერთ–ერთი ყველაზე მეტად დინამიური დარგია, რაც არ შეიძლება არ აისახებოდეს შესაბამისი 

სასწავლო დისციპლინის შინაარსში, თუმცა კონსტიტუციური სამართლის სასწავლო 

დისციპლინის სისტემა და თემატიკა მაინც კონსტიტუციური სამართლის მეტ–ნაკლებად 

სტაბილური წყაროს–კონსტიტუციის სტრუქტურით არის განპირობებული. შესაბამისად 

მასში შეისწავლება კონსტიტუცია, ადამიანისა და სახელმწიფოს ურთიერთობანი, საარჩევნო 

სამართალი, სახელმწიფო ინსტიტუტები, საზოგადოებრივ ურთიერთობათა რეგულირების 

სამართლებრივი მექანიზმი და სხვ. 
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ამასთან ერთად, სასწავლო დისციპლინის მიზნებიდან გამომდინარე, სასწავლო კურსის 

სისტემაში და თემატიკაში შეტანილია აგრეთვე ისტორიული, შემეცნებითი, დიდაქტიკური 

ხასიათის თემები და საკითხები, რომელიც კონსტიტუციური სამართლის დარგის, 

მეცნიერებისა და სასწავლო დისციპლინის წარსულისა და აწმყოს, ქვეყნის კონსტიტუციური 

განვითარების კანონზომიერებებს, კონსტიტუციურ მოვლენათა მეცნიერულ ანალიზსა და 

დეფინირებას ეხება. 

თუ ზოგადი ნაწილისა და საქართველოს კონსტიტუციური სამართლის თემატიკის 

შერჩევა სირთულეს არ წარმოადგენს (იგი კონსტიტუციის სტრუქტურის მსგავსია), 

სხვაგვარად გვაქვს საქმე საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციური სამართლის 

ნაწილთან, რადგან მსოფლიოში დღეს არსებული 200–ზე მეტი ქვეყნის კონსტიტუციური 

სამართლის საფუძვლების შესწავლა, თუნდაც ბაკალავრიატის 4 და სამაგისტრო სწავლების 2 

წლის განმავლობაში, პრაქტიკულად შეუძლებელია. აქედან გამომდინარე შესასწავლი 

ქვეყნების შერჩევისას ვხელმძღვანელობდით შემდეგი მოსაზრებებით: 

ა) უნდა შესწავლილიყო ე.წ. კლასიკური დემოკრატიის ქვეყნები, ამიტომ სასწავლო 

პროგრამაში მოხვდნენ ამერიკის შეერთებული შტატები (აშშ–ი), გერმანიის ფედერაციული 

რესპუბლიკა (გფრ–ა), საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი, იტალია; 

ბ) უნდა შესწავლილიყო მმართველობის სხვადასხვა ფორმის სახელმწიფოები, 

შესაბამისად შეირჩა მონარქია (დიდი ბრიტანეთი) და სხვადასხვა სახის რესპუბლიკები: 

საპრეზიდენტო (აშშ–ი), ნახევრად საპრეზიდენტო (საფრანგეთი), საპარლამენტო (იტალია), 

დეფორმირებული ნახევრად საპრეზიდენტო (რუსეთის ფედერაცია — რფ–ია, აზერბაიჯანი); 

გ) ყურადღების მიღმა არ უნდა დარჩენილიყო სახელმწიფოს ტერიტორიული მოწყობის 

თემატიკა, რომელშიც გაანალიზებულია ფედერალური (აშშ–ი, გფრ–ა, რფ–ია), უნიტარული 

(საფრანგეთი, სომხეთი, თურქეთი) და რეგიონალურ პრინციპებზე აგებული (იტალია) 

სახელმწიფოები; 

დ) აუცილებლად მიგვაჩნია სტუდენდებისათვის მიგვეწოდებინა ინფორმაცია მეზობელი 

ქვეყნების — რფ-იის, აზერბაიჯანის, სომხეთის, თურქეთისა და ირანის კონსტიტუციური 

წყობის საფუძვლების შესახებ. 

 

§3. კონსტიტუციური სამართლის სასწავლო დისციპლინის ლექციების თემატიკა, 

პრაქტიკული მეცადინეობების (სემინარების) გეგმები, სტუდენტთა ინდივიდუალური 

მოხსენებების, რეფერატების, აგრეთვე კოლოკვიუმებისა და საქმიანი თამაშების საკითხები 

საქართველოს ჰუმანიტარულ უმაღლეს სასწავლებლებში ლექციები და პრაქტიკული 

მეცადინეობები (სემინარები) სააუდიტორიო მეცადინეობების ძირითადი ფორმებია. 

კონსტიტუციური სამართლის უკეთ შესწავლის მიზნით მეთოდურად გამართლებულად 

ვთვლით წინამდებარე სახელმძღვანელოს ამ ნაწილში შევთავაზოთ სტუდენტებს 

(მაგისტრატებს) ლექციების, აგრეთვე პრაქტიკული მეცადინეობების (სემინარების) თემატიკა 

და კონკრეტული საკითხები. ამასთან საჭიროდ ვთვლით წინასწარ გავაკეთოთ რამოდენიმე 

შენიშვნა: 
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1. წინამდებარე სახელმძღვანელოში ლექციებისა და პრაქტიკული მეცადინეობების 

შემოთავაზებული თემატიკა ავტორის პოზიციას ასახავს და ამ დარგში სახელმწიფო 

საგანმანათლებლო პროგრამების (სტანდარტების) არარსებობის პირობებში, მას მხოლოდ 

სარეკომენდაციო ხასიათი აქვს. ამ სასწავლო დისციპლინაზე თავისი წარმოდგენისა და, რაც 

მთავარია, სასწავლო დაწესებულებების სასწავლო გეგმის (პროგრამის) გათვალისწინებით, 

პედაგოგს შეუძლია კორექტივი შეიტანოს მასში; 

2. წარმოდგენილი თემატიკა შეიძლება გამოყენებული იყოს როგორც ბაკალავრიატის, 

ასევე მაგისტრატურის სასწავლო საფეხურებზე; 

3. ამ წიგნში ზემოთმოყვანილი მიზეზების გამო, წინამდებარე სახელმძღვანელოს 

სტრუქტურა არ ემთხვევა სასწავლო კურსის აქ შემოთავაზებულ სამრგოლიან აგებულებას. 

ჩვენს სახელმძღვანელოში ორგანულად გაერთიანებულია ზოგადი ნაწილი 

(კონსტიტუციონალიზმის შესავალი) და საქართველოს კონსტიტუციური სამართალი. 

ვთვლით რომ ეს მეთოდურად გამართლებულია, მაგრამ კურსის სრული ათვისებისათვის 

საჭიროა დამატებით შესწავლილი იქნეს სასწავლო სამეცნიერო და ნორმატიული 

ლიტერატურა, რომელიც საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციურ სამართალს ეხება. 

4. წინა პუნქტში ნათქვამი ერთ–ერთი მიზეზია იმისა, რომ აქ არ მოგვყავს 

რეკომენდირებული ლიტერატურის სია. გარდა ამისა, ზოგიერთი ამ ლიტერატურული 

წყაროებიდან ამ პარაგრაფის იმ ნაწილშია დასახელებული, რომელიც კონსტიტუციური 

სამართლის მეცნიერებას ეძღვნება, ხოლო დანარჩენი მითითებული იქნება სახელმძღვანელოს 

შესაბამის ნაწილში. 

პრაქტიკული მეცადინეობა, რომელსაც ამ ნაშრომში (სახელწოდების შემოკლების 

მიზნით) აგრეთვე „სემინარი―  ვუწოდეთ, სხვადასხვა ფორმითა და ფორმატით ჩატარდება. 

გარდა ტრადიციული ფორმისა — კითხვა-პასუხების მეთოდიკა, გამოყენებული უნდა იყოს 

ცალკეულ სტუდენტთა მოხსენებები, კოლოკვიუმები გარკვეულ ან თავისუფალ თემებზე, 

სამეცნიერო ნაშრომების რეფერირება, კანონპროექტებისა და საკანონმდებლო წინადადებების 

ექსპერტიზა, საქმიანი თამაშები, იმიტირებული სასამართლო პროცესი. 

პრაქტიკული მეცადინეობის ძირითადი დანიშნულებაა იმ ინფორმაციის თუ ცოდნის 

გაღრმავება, რომელიც სტუდენტმა ლექციისა და დამოუკიდებელი მუშაობის დროს მიიღო. 

მან ხელი უნდა შეუწყოს სტუდენტის მეცნიერულ, იურიდიულ აზროვნებას, ასწავლოს 

კამათის ტექნიკა და კულტურა, ჩამოუყალიბოს საკუთარი აზრის თანმიმდევრულად, 

არგუმენტირებულად და დამაჯერებლად გადმოცემის უნარი. 

კონსტიტუციური სამართალი სამართლის სისტემის ერთ–ერთი პირველი დარგობრივი 

სასაწავლო დისციპლინაა, რომელსაც სტუდენტი იურიდიული პროფილის სასაწავლებლებში 

სწავლობს, ამიტომ სემინარზე სტუდენტმა უნდა აითვისოს ნორმატიული მასალის ანალიზისა 

და განმარტების ყველა მეთოდიკა (ხერხი), მეცნიერული და ნორმატიული მასალის 

პრაქტიკაში გამოყენების უნარ-ჩვევები. 

არანაკლებ მნიშვნელოვანია პრაქტიკული მეცადინეობის, როგორც სტუდენტთა სწავლის 

გაკონტროლების ერთ-ერთი ძირითადი ფორმა. სემესტრული ჩათვლის და საკურსო 
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გამოცდის ჩატარებისას აუცილებლად იქნება გათვალისწინებული სემინარზე სტუდენტის 

აქტივობისა და თემის მომზადების ხარისხი. 

სემინარის თემის მომზადება სასურველია წარიმართოს შემდეგი თანმიმდევრობით: 

– გეგმით გათვალისწინებული საკითხების დადგენა; 

– შესაბამისი სალექციო მასალის შესწავლა; 

– სახელმძღვანელოს იმ ნაწილის შესწავლა, რომელიც სემინარის საკითხებს ეხება; 

– რეკომენდებული ლიტერატურის გამოყენება; 

– სემინარზე გამოსვლის, რეფერატის, კოლოკვიუმის ტექსტის (მთლიანად ან თეზისის 

სახით) მომზადება. 

მომზადების ყველა ეტაპზე საჭიროა შესაბამისი ნორმატიული ლიტერატურის 

გამოყენება, შესაძლებლობების ფარგლებში სახელმწიფო-სამართლებრივი და სასამართლო 

პრაქტიკის ანალიზი და კაზუსების გარჩევა. 

თემის მომზადება უფრო ადვილი იქნება, თუ გამოიყენებთ პედაგოგთა კონსულტაციებსა 

და კომპიუტერული ტექნიკის შესაძლებლობებს. 

 

1. ლექციების თემატიკა 

ზოგადი ნაწილი 

1. კონსტიტუციური სამართლის ცნება, მისი საგანი; 

2. მოძღვრება კონსტიტუციაზე; 

3. საზოგადოება, სახელმწიფო, პიროვნება; 

4. სახელმწიფოს ფორმა, პოლიტიკური რეჟიმი; 

5. საარჩევნო სამართალი და საარჩევნო სისტემა, საარჩევნო უფლებათა სასამართლო 

წესით დაცვა: კონსტიტუციური თეორია და პრაქტიკა (პრობლემური ლექცია); 

6. ხელისუფლების დანაწილების მოძღვრება (პრობლემური ლექცია); 

7. პარლამენტი; 

8. სახელმწიფოს მეთაური; 

9. აღმასრულებელი ხელისუფლება, მთავრობა; 

10. ადგილობრივი თვითმმართველობა და მმართველობა; 

11. კონსტიტუციური კონტროლისა და ზედამხედველობის ორგანოები. 

 

საქართველოს კონსტიტუციური სამართალი 

12. საქართველოს კონსტიტუციური განვითარების ეტაპები; 

13. საქართველოს 1995 წლის 24 აგვისტოს კონსტიტუციის ზოგადი დახასიათება; 

14. მოქალაქეობისა და პიროვნების უფლებებისა და თავისუფლებების სამართლებრივი 

რეგულირება საქართველოში; 

15. საქართველოს ტერიტორიული მოწყობის პრობლემები (პრობლემური ლექცია); 

16. არჩევნების სამართლებრივი რეგულირება საქართველოში; 

17. საქართველოს პარლამენტი; 
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18. საქართველოს პრეზიდენტი; 

19. საქართველოს მთავრობა, აღმასრულებელი ხელისუფლება; 

20. სასამართლო ხელისუფლება საქართველოში; 

21. ადგილობრივი თვითმმართველობა საქართველოში; 

 

საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციური  სამართლის საფუძვლები 

22. ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუციური სამართლის საფუძვლები; 

23. დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოსა და 

იაპონიის კონსტიტუციური სამართლის საფუძვლები; 

24. გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკისა და იტალიის კონსტიტუციური 

(სახელმწიფო) სამართლის საფუძვლები; 

25. საფრანგეთის კონსტიტუციური სამართლის საფუძვლები; 

26. თურქეთისა და ირანის კონსტიტუციური სამართლის საფუძვლები; 

27. რუსეთის ფედერაციის კონსტიტუციური სამართლის საფუძვლები; 

28. სომხეთისა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკების კონსტიტუციური სამართლის 

საფუძვლები; 

 

2. პრაქტიკული მეცადინეობების (სემინარების) გეგმები 

ზოგადი ნაწილი 

თემა 1. კონსტიტუციური სამართლის ცნება, სისტემა, წყაროები 

ა) კონსტიტუციური სამართლის ცნება; 

ბ) კონსტიტუციური სამართლის დარგი (წყაროები, სისტემა, კონსტიტუციურ-

სამართლებრივი ურთიერთობების სუბიექტები); 

გ) კონსტიტუციური სამართლის მეცნიერება, მისი განვითარება საქართველოში; 

დ) კონსტიტუციური სამართლის სასწავლო დისციპლინა, მისი თავისებურებანი 

საქართველოში. 

 

თემა 2. მოძღვრება კონსტიტუციაზე 

ა) კონსტიტუციის ცნება, ფუნქციები და სახეები; 

ბ) მსოფლიოში კონსტიტუციათა განვითარების ისტორია; 

გ) კონსტიტუცია, კონსტიტუციონალიზმი, კონსტიტუციური წყობა (მოხსენების თემა); 

დ) კონსტიტუციის სტრუქტურა; 

ე) კონსტიტუციის მიღებისა და გადასინჯვის წესი. 

 

თემა 3. სახელმწიფო და პიროვნება 

ა) მოქალაქეობის ცნება; 

ბ) მოქალაქეობის მიღებისა და დაკარგვის სამართლებრივი რეგულირება; 

გ) ძირითად უფლებათა და თავისუფლებათა კლასიფიკაცია; 
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დ) უფლებათა დაცვის შიდასახელმწიფოებრივი და საერთაშორისო ინსტიტუტები და 

მექანიზმები (მოხსენების თემა). 

 

თემა 4. სახელმწიფოს ფორმა 

ა) სახელმწიფოს ფორმის ცნება; 

ბ) მართვა – გამგეობის გააზრება (მონარქია, რესპუბლიკა); 

გ)ტერიტორიული მოწყობის ცნება (მარტივი და რთული სახელმწიფოებრივ –

ტერიტორიული მოწყობა); 

დ) პოლიტიკური რეჟიმის ცნება და სახეები (მოხსენების თემა). 

 

თემა 5. საარჩევნო სამართალი და საარჩევნო სისტემა 

ა) საარჩევნო სამართლის ცნება, აქტიური და პასიური საარჩევნო უფლებები, საარჩევნო 

ცენზები; 

ბ) საარჩევნო სამართლის პრინციპები; 

გ) საარჩევნო პროცესის ორგანიზაცია, ძირითადი სტადიები (კოლოკვიუმის თემა); 

დ) საარჩევნო სისტემის ცნება, პროპორციული და მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემები 

(მოხსენების თემა); 

ე) რეფერენდუმი, მისი სახეები, ჩატარების წესი; 

ვ) საარჩევნო დავების სასამართლო განხილვა (საქმიანი თამაშის თემა). 

 

თემა 6. ხელისუფლების დანაწილება 

ა) ხელისუფლების დანაწილების მოძღვრების სათავეები; 

ბ) კომპეტენციათა გამიჯვნა; 

გ) ურთიერთშეკავება და გაწონასწორება (მოხსენების თემა); 

დ) ხელისუფლების განშტოებათა თანამშრომლობა. 

 

თემა 7. პარლამენტი 

ა) სახალხო სუვერენიტეტი და პარლამენტი; 

ბ) პარლამენტის ფუნქციები; 

გ) პარლამენტის სტრუქტურა და შინაგანი ორგანიზაცია (მოხსენების თემა); 

დ) საპარლამენტო კონტროლის ძირითადი ფორმები; 

ე) საკანონმდებლო პროცესი (კოლოკვიუმის თემა); 

ვ) პარლამენტის წევრის სტატუსი; 

ზ) პარლამენტის როლის განმსაზღვრელი გარემოებანი. 

 

თემა 8. სახელმწიფოს მეთაურის კონსტიტუციურ – სამართლებრივი სტატუსი 

ა) სახელმწიფოს მეთაური მონარქიულ სახელმწიფოში; 

ბ) სახელმწიფოს მეთაური რესპუბლიკაში (არჩევის წესი, კომპეტენცია, რეალური როლი). 
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თემა 9. მთავრობა 

ა) მთავრობის სტრუქტურა და საქმიანობის წესი; 

ბ) მთავრობის სახეები; 

გ) მთავრობის სამართლებრივი სტატუსი მონარქიაში და რესპუბლიკებში (მოხსენების 

თემა); 

დ) მთავრობის კომპეტენცია. 

 

თემა 10. ადგილობრივი მმართველობა და თვითმმართველობა 

ა) ადგილობრივი თვითმმართველობის ცნება; 

ბ) ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოთა ფორმირების 

წესი; 

გ) ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენცია (რეფერატის თემა); 

 

თემა 11. კონსტიტუციური კონტროლი (ზედამხედველობა) 

ა) კონსტიტუციური კონტროლის (ზედამხედველობის) ცნება და დანიშნულება; 

ბ)კონსტიტუციური კონტროლის განხორციელება საერთო იურისდიქციის 

სასამართლოებში; 

გ) კონსტიტუციური კონტროლის განხორციელება სპეციალიზებული სასამართლოების 

მიერ; 

დ) საკონსტიტუციო სასამართლოთა ფორმირების წესი; 

ე) საკონსტიტუციო სასამართლოს კომპეტენცია (მოხსენების თემა). 

 

საქართველოს კონსტიტუციური სამართალი 

თემა 12. საქართველოს კონსტიტუციური განვითარების ისტორია 

ა) საქართველოს კონსტიტუციურ – სამართლებრივი (სახელმწიფო – სამართლებრივი) 

განვითარების გამოცდილება; 

ბ) საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 1921 წლის 21 თებერვლის 

კონსტიტუცია (მოხსენების თემა); 

გ) საბჭოთა კონსტიტუციები საქართველოში; 

დ) საქართველოს 1995 წლის 24 აგვისტოს კონსტიტუცია (შემუშავება, მიღება, 

სტრუქტურის ზოგადი დახასიათება, გადასინჯვა),(კოლოკვიუმის თემა). 

 

თემა 13. საქართველოს სახელმწიფოებრივი ფორმის თავისებურებანი 

ა) საქართველოს სახელმწიფო მმართველობის ფორმა (მოხსენების თემა); 

ბ) საქართველოს სახელმწიფოს ტერიტორიული ორგანიზაცია; 

გ) საქართველოს, როგორც ერთიანი სახელმწიფოს, კონსტიტუციურ–სამართლებრივი 

სტატუსი; 
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დ) ავტონომიური რესპუბლიკების კონსტიტუციურ–სამართლებრივი სტატუსი 

საქართველოში (მოხსენების თემა). 

 

თემა 14. საქართველოს საარჩევნო სამართალი და საარჩევნო სისტემა 

ა) არჩევნების სამართლებრივი რეგულირების წყაროები (ზოგადი დახასიათება); 

ბ) საქართველოს პარლამენტის არჩევის წესი; 

გ) საქართველოს პრეზიდენტის არჩევის წესი; 

დ)საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების (საკრებულოების) 

არჩევის წესი; 

ე) არჩევნების პრაქტიკა თანამედროვე საქართველოში (მოხსენების თემა). 

 

თემა 15. საქართველოს პარლამენტი 

ა) საქართველოს პარლამენტის კონსტიტუციური უფლებები (მოხსენების თემა); 

ბ) საქართველოს პარლამენტის შინაგანი ორგანიზაცია; 

გ) საქართველოს პარლამენტის საკონტროლო უფლებამოსილებები; 

დ) საქართველოს პარლამენტის მუშაობის ორგანიზაციული ფორმები; 

ე) საქართველოს პარლამენტის საქმიანობის შეფასება (თავისუფალი თემა); 

ვ) საკანონმდებლო პროცესი საქართველოში (საქმიანი თამაშის თემა). 

 

თემა 16. საქართველოს პრეზიდენტი 

ა) საქართველოს პრეზიდენტის კონსტიტუციური ფუნქციები (მოხსენების თემა); 

ბ) საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის სტრუქტურა (ეროვნული უშიშროების 

საბჭო, იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, აპარატი); 

გ) საქართველოს პრეზიდენტის კომპეტენცია (კოლოკვიუმის თემა); 

 

თემა 17. აღმასრულებელი ხელისუფლება საქართველოში 

ა) საქართველოს მთავრობის კონსტიტუციური ფუნქციები; 

ბ) საქართველოს მთავრობის შემადგენლობა და ფორმირების წესი (მოხსენების თემა); 

გ) საქართველოს მთავრობის კომპეტენცია; 

დ) აღმასრულებელი ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოები; 

 

თემა 18. სასამართლო ხელისუფლება საქართველოში 

ა) სასამართლო ხელისუფლების სტრუქტურა საქართველოში; 

ბ) საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო (ფუნქციები, ფორმირება, კომპეტენცია, 

საქმიანობის წესი (მოხსენების თემა)); 

გ) საერთო იურისდიქციის სასამართლოები (სისტემა, ფორმირების წესი); 

დ) სასამართლო ხელისუფლების საქმიანობის ანალიზი თანამედროვე საქართველოში 

(თავისუფალი თემა). 
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თემა 19. ადგილობრივი თვითმმართველობა საქართველოში 

ა) საქართველოს ადმინისტრაციულ – ტერიტორიული დაყოფა; 

ბ) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა სისტემა საქართველოში (მოხსენების 

თემა); 

გ)  ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების კომპეტენცია. 

 

საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციური სამართლის საფუძვლები 

თემა 20. ამერიკის შეერთებული შტატების (აშშ) კონსტიტუციური სამართლის 

საფუძველი 

ა) აშშ-ს კონსტიტუცია (მიღება, გადასინჯვა, სტრუქტურა); 

ბ) ტერიტორიულ – სახელმწიფოებრივი მოწყობის თავისებურებანი (მოხსენების თემა); 

გ) აშშ-ს პრეზიდენტი (არჩევის წესი, ადმინისტრაციის სტრუქტურა, კომპეტენცია),  

(რეფერენდუმის თემა); 

დ) აშშ-ს კონგრესი (ფორმირება, სტრუქტურა, კომპეტენცია); 

ე) აშშ-ს უზენაესი სასამართლო (ფორმირება, შემადგენლობა, ფუნქციები); 

ვ) ორპარტიული სისტემა. 

 

თემა 21. დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს 

კონსტიტუციური სამართლის საფუძვლები 

ა) კონსტიტუციის თავისებურებანი (მოხსენების თემა); 

ბ) მართვა – გამგეობის ფორმის თავისებურებანი (მონარქის ფორმალური და 

ფაქტობრივი მდგომარეობა); 

გ) პარლამენტი (სტრუქტურა, საკანონმდებლო პროცესის თავისებურებანი); 

დ) მთავრობა (მოხსენების თემა); 

ე) ტერიტორიული მოწყობის თავისებურებანი; 

ვ) პარტიული სისტემა. 

 

თემა 22. გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკისა (გფრ) კონსტიტუციური 

(სახელმწიფო) სამართლის საფუძვლები 

ა) გფრ-ისა კონსტიტუციური განვითარების თავისებურებანი; 

ბ) ტერიტორიული მოწყობის თავისებურებანი (კოლოკვიუმის თემა); 

გ) გფრ-ს პრეზიდენტი; 

დ) გფრ-ის პარლამენტი; 

ე) კონსტიტუციური კონტროლის ორგანოები; 

ვ) პარტიული სისტემა; 

ზ) მთავრობა. 
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თემა 23. საფრანგეთის კონსტიტუციური სამართლის საფუძვლები 

ა) საფრანგეთის კონსტიტუციური განვითარების თავისებურებანი; 

ბ) მართვა – გამგეობის ფორმის თავისებურებანი; 

გ) რესპუბლიკის პრეზიდენტი (არჩევის წესი, კომპეტენცია) (მოხსენების თემა); 

დ) პარლამენტი (სტრუქტურა, კომპეტენცია); 

ე) სამართალშემოქმედების თავისებურებანი; 

ვ) საკონსტიტუციო საბჭო (ფორმირება, კომპეტენცია), (მოხსენების თემა); 

ზ) ადგილობრივი თვითმმართველობის თავისებურებანი. 

 

თემა 24. იტალიის კონსტიტუციური სამართლის საფუძვლები 

ა) იტალიის პარტიული სისტემა; 

ბ) იტალიის სახელმწიფოს ტერიტორიული ორგანიზაცია (მოხსენების თემა); 

გ) იტალიის პარლამენტი; 

დ) იტალიის პრეზიდენტი და მთავრობა. 

 

თემა 25. თურქეთისა და ირანის კონსტიტუციური სამართლის საფუძვლები 

ა) კონსტიტუციური სამართლის წყაროთა თავისებურებანი; 

ბ) პოლიტიკური სისტემის თავისებურებანი; 

გ) სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოთა სისტემის თავისებურებანი; 

 

თემა 26. რუსეთის ფედერაციის (რფ) კონსტიტუციური სამართლის საფუძვლები 

ა) რფ-იის ტერიტორიული მოწყობის თავისებურებანი; 

ბ) რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტი (არჩევის წესი, ადმინისტრაციის სტრუქტურა, 

კომპეტენცია), (მოხსენების თემა); 

გ) რფ-იის ფედერალური კრება (პარლამენტი), (სტრუქტურა, კომპეტენცია); 

დ) რფ-იის სახელმწიფო ხელისუფლების სასამართლო განშტოება; 

ე) რფ-ის მთავრობა. 

 

თემა 27. სომხეთისა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკების კონსტიტუციური სამართლის 

საფუძვლები 

ა) კონსტიტუციური განვითარების თავისებურებანი; 

ბ) სახელმწიფო ხელისუფლების უმაღლეს ორგანოთა სისტემა (პრეზიდენტი (მოხსენების 

თემა), მთავრობა, პარლამენტი). 

 

საკონტროლო კითხვები და დავალება: 

1. ზოგადად, რა სოციალური დანიშნულება აქვს კონსტიტუციურ სამართალს? 

2. კონსტიტუციური სამართლის დარგის განსაზღვრისას რას ანიჭებთ უპირატესობას — 

მის ფორმას? მის შინაარსს? მის სოციალურ დანიშნულებას? 
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3. კონსტიტუციური სამართლის წყაროებს შორის იურიდიული ძალის მიხედვით 

რატომ ენიჭება უპირატესობა საქართველოს კონსტიტუციას? 

4. არის თუ არა საქართველოს კონსტიტუციური სამართლის წყარო საქართველოს 

საკონსტიტუციო ან უზენაესი სასამართლოს აქტები? 

5. რა არის თქვენი აზრით ლექციის დანიშნულება? 

6. რა არის თქვენი აზრით პრაქტიკული მეცადინეობის (სემინარის) დანიშნულება? 

7. საქმიანი თამაშებიდან რას ანიჭებთ უპირატესობას და რატომ: იმიტირებულ 

სასამართლო პროცესს? იმიტირებულ ადმინისტრაციულ პროცესს? სტუდენტური ნაშრომის 

პრეზენტაციასა და დაცვას? კანონპროექტის ექსპერტიზას? 

მოამზადეთ მოხსენება (2-3 გვერდი) თემაზე „კონსტიტუციური სამართალი — 

სამართლის წამყვანი დარგია საქართველოში―. 

 

რეკომენდირებული ლიტერატურა: 

საქართველოს კონსტიტუცია; 

კონსტიტუციური სამართლის სახელმძღვანელო. თბ., 2005; 

საზღვარგარეთის ქვეყნების სახელმწიფო სამართალი. კრებული I, ავტორთა 

კოლექტივის ხელმძღვანელი და პასუხისმგებელი რედაქტორი ოთარ მელქაძე. თბ., 1999; 

საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციური სამართალი. კრებული  II, ავტორთა 

კოლექტივის ხელმძღვანელი და პასუხისმგებელი რედაქტორი ოთარ მელქაძე. თბ., 2002; 

პაატა ცნობილაძე, საქართველოს კონსტიტუციური სამართალი, ტომი I, თბ., 2004; 

გიორგი ხუბუა, სამართლის თეორია. თბ., 2002; 

Бойцова В.В., Бойцова Л.В. Грамматика свободы. Конституционное право России и 

зарубежных стран. М., 2001. 
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კარი II. მოძღვრება კონსტიტუციაზე. საქართველოს კონსტიტუცია 

თავი 4. კონსტიტუცონალიზმისა და კონსტიტუციის გააზრება 

 

§1. კონსტიტუციონალიზმი, კონსტიტუცია, კონსტიტუციური წესწყობილება 

ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ იმაზე, რომ კონსტიტუციურ – სამართლებრივი ნორმების 

რეგულირების ერთ–ერთი ცენტრალური, მთავარი პრობლემაა ადამიანსა და სახელმწიფოს 

შორის არსებული ურთიერთობები. ისტორიულმა განვითარებამ ცხადჰყო, რომ ამ 

ურთიერთობებში სახელმწიფო, როგორც საზოგადოებაში არსებული ერთ–ერთი რეალური 

პოლიტიკური ძალა, ხშირად ხელყოფს ადამიანის უფლებებსა და თავისუფლებებს. სწორედ 

ამიტომ, ამგვარი მოვლენების თავიდან აცილების მიზნით, კაცობრიობის განვითარების 

პროცესში შემუშავებულ იქნა სახელმწიფოს, როგორც პოლიტიკური ორგანიზაციის, 

ფორმირებისა და ფუნქციონირების ხერხებისა და მეთოდების გარკვეული მოთხოვნები. 

პოლიტიკურ – სამართლებრივ მოძღვრებას, რომელშიც ეს მოთხოვნებია ჩამოყალიბებული, 

კონსტიტუციონალიზმს უწოდებენ. 

სახელმწიფოსა და პიროვნებას შორის ურთიერთობათა ჰარმონიზაციის პრობლება 

სახელმწიფოს წარმოშობისთანავე გაჩნდა და ხანგრძლივი დროის განმავლობაში იყო 

მეცნიერებისა და პოლიტიკოსების ყურადღების ცენტრში, მაგრამ კონსტიტუციონალიზმის 

იდეების ფორმალურ–იურიდიული განმტკიცება მხოლოდ მე–18 საუკუნის ბოლოდან იწყება. 

ეს იყო ახალგაზრდა, მაგრამ უკვე საკმაო ძალის მქონე ბურჟუაზიის ბუნებრივი რეაქცია 

მოუთოკავ ფეოდალურ ტირანიაზე. იმთავითვე გაცხადდა, რომ კონსტიტუციონალიზმის 

დამკვიდრებით სახელმწიფო ხელისუფლება მოექცეოდა გარკვეულ ფარგლებში და უზენაესი 

კანონის დონეზე განმტკიცდებოდა მისი (სახელმწიფო ხელისუფლების) განხორციელების 

ძირითადი პროცედურები. 

პუბლიცისტიკაში, ზოგჯერ – სასწავლო თუ სამეცნიერო ლიტერატურაშიც –  

კონსტიტუციონალიზმის ცნება დაყვანილია საზოგადოებაში კონსტიტუციის არსებობამდე, 

რაც, ჩვენი აზრით, ამ კონცეფციის დედააზრს ეწინააღმდეგება. 

კონსტიტუციის წერილობითი თუ დაუწერელი ფორმის არსებობა 

კონსტიტუციონალიზმის აუცილებელი, მაგრამ, ხშირ შემთხვევაში ,კონსტიტუციონალიზმის 

არასაკმარისი განმაპირობებელი ფაქტორია. საზოგადოების სამართლებრივი და 

პოლიტიკური კულტურა, საბაზრო ეკონომიკა, გეოპოლიტიკა და ზოგიერთი სხვა გარემოება 

უეჭველ ზეგავლენას ახდენს კონსტიტუციონალიზმის ხარისხზე. მხოლოდ ამ ფაქტორთა 

ერთობლივი მოქმედების შედეგად ხდება შესაძლებელი ქვეყანაში კონსტიტუციური წყობის 

ჩამოყალიბება. მისი მინიმალური დონე მიღწეულად ჩაითვლება, თუ რეალურად 

დამკვიდრდება კონსტიტუციონალიზმის ორი ძირითადი კომპონენტი — კონსტიტუციურად 

მოწყობილი და კონსტიტუციურად მოქმედი სახელმწიფო. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, კონსტიტუციონალიზმის კონცეფციის აუცილებელი 

ელემენტია კონსტიტუცია, ხოლო კონსტიტუციონალიზმი, როგორც სახელმწიფოს 
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ფორმირებისა და ფუნქციონირების მოთხოვნათა ერთობლიობა, მიღწეულია მაშინ, როდესაც 

ქვეყანაში რეალურად არსებობს კონსტიტუციური წყობა. 

 

§2. მსოფლიოში კონსტიტუციათა განვითარების ისტორია 

ჩვეულებრივ, კონსტიტუციათა ისტორიის პერიოდიზაციას უკავშირებენ მსოფლიო 

მნიშვნელობის მოვლენებს. ამ კრიტერიუმის საფუძველზე, კონსტიტუციური ისტორიის 

პირველი ეტაპი უკავშირდება ბურჟუაზიული რევოლუციის ეპოქას, მეორე – მეოცე საუკუნის 

30–იანი წლების ეკონომიკურ კრიზისსა და მეორე მსოფლიო ომის შედეგებს, მესამე – 

კოლონიალიზმის სისტემის ნგრევას, მეოთხე – სოციალისტური რევოლუციის ეპოქას, მეხუთე 

– სოციალისტური სისტემის კრახს. 

კონსტიტუციათა დაჯგუფება ქრონოლოგიური პრინციპის მიხედვით გამართლებულია, 

ვინაიდან ეპოქა ყოველთვის ახდენს ზეგავლენას კონსტიტუციათა შინაარსზე, მაგრამ ამ 

მეთოდს თავისი ნაკლიც აქვს. იგი იმაში მდგომარეობს, რომ ზემოთ ჩამოთვლილი ეტაპები 

შეიძლება ერთდროულად განვითარდეს. მაგალითად, მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი 

მსოფლგაგება, კოლონიალიზმის მსხვრევა, სოციალისტური სისტემის არსებობა და მისი 

კრახი. 

ჩვენი აზრით, კონსტიტუციური ისტორიის პერიოდიზაცია და კონსტიტუციათა 

შესაბამისი დაჯგუფება უნდა განხორციელდეს ქრონოლოგიური პრინციპების საფუძველზე 

და აუცილებლად კონსტიტუციათა საერთო ნიშნების გათვალისწინებით. 

როგორც წესი,  დაწერილ კონსტიტუციათა ისტორიას უკავშირებენ ამერიკის ეროვნულ–

განმანთავისუფლებელ რევოლუციას, ხოლო ამოსავალ წერტილად მიიჩნევენ 1787 წლის 17 

ოქტომბერს – დღეს, როდესაც ფილადელფიის კონვენტის 39 დელეგატმა ხელი მოაწერა 

ამერიკის შეერთებული შტატების ჯერჯერობით ერთადერთ, დღემდე მოქმედ 

კონსტიტუციას. ალბათ, იმდენად დიდია ფილადელფიის კონვენტისა და იქ მიღებული 

კონსტიტუციისადმი პატივისცემა, რომ მეცნიერებმა ისტორიიდან თითქოს ამოაგდეს 1776 

წლის ნიუ–ჰემფშირის, სამხრეთ კაროლინისა და ვირჯინიის, 1780 წლის მასაჩუსეტსის 

შტატების კონსტიტუციები, ნიუ–იორკისა და ჯორჯიის შტატების ძირითადი კანონები.1 

გარდა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ცალკეული შტატის კონსტიტუციებისა, ე.წ.  

„პირველი ტალღის―  კონსტიტუციათა ჯგუფს მიეკუთვნება ნორვეგიის 1814 წლის (დღემდე 

მოქმედი), ლუქსემბურგის 1868 წლის (დღემდე მოქმედი), ბელგიის 1831 წლის, შვეიცარიის 

1874 წლის, ავსტრალიის 1960 წლის, და ზოგიერთი სხვა კონსტიტუცია. გარდა 

ქრონოლოგიისა, ამ კონსტიტუციათა ერთ ჯგუფში თავმოყრა განპირიბებულია საერთო 

ნიშან–თვისებებით, რომელთაგან ყველაზე თვალში საცემია მსგავსება, პირველ პლანზე 

სახელმწიფო ხელისუფლების საკითხის წამოწევა და პიროვნებისა და სახელმიფოს შორის 

ურთიერთობათა ჩრდილში მოქცევა. 

                                                 
1
  The American Constitution its originand developments by Alfred H. Kelly, Winfred  A. Harbison 

and Herman Belz. New York–London, 1991, გვ. 69. 
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„მეორე ტალღის―  კონსტიტუციათა მიღება და მათი ორიგინალობა უკავშირდება მეოცე 

საუკუნის 30–იანი წლების კაპიტალისტური ეკონომიკის კრიზისსა და მეორე მსოფლიო ომის 

შედეგებს. უშუალოდ ომის დამთავრების შემდეგ, ანტიფაშისტური და დემოკრატიული 

მოძრაობის აღმავლობის პირობებში, 1946 წელს – საფრანგეთში, 1947 წელს იტალიასა და 

იაპონიაში, ხოლო 1949 წელს გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში მიღებულ იქნა ახალი 

კონსტიტუციები. დაახლოებით იმავე პერიოდში (რაც, პირველ რიგში, სსრ კავშირის გავლენის 

ზრდით უნდა აიხსნას) არსებითად სოციალისტური კონსტიტუციებია მიღებული ე.წ. 

სახალხო დემოკრატიის ქვეყნებში — ჩეხოსლოვაკიაში, გერმანიის დემოკრატიულ 

რესპუბლიკაში,უნგრეთში, ბულგარეთში, პოლონეთში და სხვ. 

მოგვიანებით, როგორც მეორე მსოფლიო ომის გამოძახილი, საბერძნეთში 1975 წელს, 

პორტუგალიაში 1976 წელს, ხოლო ესპანეთში 1978 წელს ავტორიტარული რეჟიმის დამხობის 

შედეგად მიიღეს ახალი კონსტიტუციები.  

„პირველი ტალღის―  კონსტიტუციებისაგან განსხვავებით, მეორე მსოფლიო ომის 

შემდგომი ბურჟუაზიული კონსტიტუციებისათვის დამახასიათებელია სოციალიზაცია და 

იდეოლოგიზაცია. იტალიისა და საფრანგეთის კონსტიტუციებში მნიშვნელოვნად 

გაფართოვდა სახელმწიფოს ეკონომიკური და სოციალური ფუნქციები, გაიზარდა 

ვალდებულებები ეკოლოგიის, ურბანიზაციის, კულტურის სფეროში. ამ და კლასიკური 

დემოკრატიის სხვა უახლეს სახელმწიფოთა კონსტიტუციებში სახელმწიფოსთან 

ურთიერთობებში ძირითადია პიროვნების უფლებებისა და თავისუფლებების პრიორიტეტი. 

კონსტიტუციურ ისტორიაში თითქმის ერთსაუკუნოვანი   ისტორია შექმნა და 

განსაკუთრებული ადგილი დაიკავა სოციალისტურმა კონსტიტუციებმა. მათთვის 

დამახასიათებელია სამი ძირითადი ნიშანი – ხალხის სრული ძალაუფლების ფორმალური 

დეკლარირება, კომუნისტური (მუშათა) პარტიის ხელმძღვანელი და წარმმართველი როლის 

განმტკიცება, ცხოვრებისეულ სინამდვილესთან შეუსაბამობა.  

განსაკუთრებულ ჯგუფს შეადგენს კონსტიტუციები, რომლებიც მიღებულია 

კოლონიალიზმის დაშლის შედეგად წარმოქმნილი ახალი სახელმწიფოების (განვითარებადი 

სახელმწიფოები) მიერ. კოლონიალიზმისაგან განთავისუფლებულმა ზოგიერთმა 

სახელმწიფომ, დამოუკიდებლობასთან ერთად, მეტროპოლიისაგან კონსტიტუციაც მიიღო 

(ოქტროირებული კონსტიტუცია), რომელიც, ცხადია, იმეორებს მეტროპოლიის 

კონსტიტუციის ძირითად დებულებებს. უმრავლესობამ ორიენტირი ტრადიციული 

დემოკრატიის ქვეყნების კონსტიტუციებზე აიღო, ხოლო ე.წ. არაკაპიტალისტური 

ორიენტაციის სახელმწიფოებმა არსებითად სოციალისტური კონსტიტუციები მიიღეს. 

კომუნისტური (ტოტალიტარული) რეჟიმის კრახმა, 1991 წელს სამი სოციალისტური 

ფედერაციის – სსრ კავშირის, იუგოსლავიის, ჩეხოსლოვაკიის დაშლამ და შედეგად 20–ზე 

მეტი დამოუკიდებელი სახელმწიფოს წარმოქმნამ, გამოიწვია ახალი კონსტიტუციების 

მიღების, ან არსებულში ძირეული რეფორმირების აუცილებლობა.  „ახალი დემოკრატიის― 

სახელმწიფოებად წოდებულ ყოფილ სსრ კავშირის მოკავშირე რესპუბლიკებში 

კონსტიტუციები 5 წლის შუალედში   —   1991–1996 წლებშია მიღებული. თუმცა 
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ფორმალურად, მაგრამ ეს კონსტიტუციები მაინც აღიარებენ საერთოსაკაცობრიო, 

ლიბერალურ–დემოკრატიულ ფასეულობებს. 

 

§3. კონსტიტუციის ცნება, ფუნქციები და სახეები 

ა) კონსტიტუციის ცნება 

კონსტიტუცია არის უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური და იურიდიული მოვლენა, 

რომლის შინაარსი, რეალობისა და ფიქტიურობის ხარისხი,მასთან სხვადასხვა პოლიტიკური 

ძალებისა და სოციალური ფენების დამოკიდებულება საზოგადოების დემოკრატიულობისა 

და პროგრესულობის ერთ–ერთი უტყუარი მაჩვენებელია. 

კონსტიტუციის, როგორც კონსტიტუციონალიზმისა და კონსტიტუციური წყობის 

საფუძვლის გააზრება–განმარტების მიზნით იყენებენ სხვადასხვა ხერხებსა და მეთოდებს, 

პირველ რიგში კი – ლინგვისტურს. 

ლათინური წარმოშობის სიტყვა „constitutio― ქართულად ითარგმნება, როგორც – 

დადგენა, დაწესება. თუმცა მისი თანამედროვე გაგება ბევრად სცილდება როგორც 

ზემოაღნიშნულ მნიშვნელობას, ასევე მისი ადრინდელი გამოყენების პრაქტიკას 

სახელმწიფოებრივ ცხოვრებაში. თუ რესპუბლიკურ რომში ამ სიტყვით (უფრო ზუსტად, 

სიტყვათა წყობით —  „Rem  publicam constituire― – ამით საჯაროდ ვადგენ, ვაცხადებ) 

იწყებოდა რომის იმპერატორთა ზოგიერთი აქტი, ხოლო შუა საუკუნეებში იგი მოერგო აქტებს 

ფეოდალთა პრივილეგიების შესახებ, ბურჟუაზიული რევოლუციების ეპოქიდან 

მოყოლებული, სიტყვა „კონსტიტუცია― სხვა დატვირთვას იძენს, სხვა მნიშვნელობით 

გამოიყენება1  და სახელმწიფოს ძირითად, უზენაეს კანონთან ასოცირდება.2 მაშასადამე, 

სიტყვა „კონსტიტუციის― სემანტიკური განმარტება და მისი პირვანდელი მნიშვნელობით 

გაგება მხოლოდ ნაწილობრივ უწყობს ხელს მისი თანამედროვე არსის წვდომას. ალბათ, 

ამითაც შეიძლება აიხსნას კონსტიტუციური სამართლის მეცნიერებაში  ცნება 

„კონსტიტუციის― მრავალი განმარტება, რომელთა ავტორები განმარტების ლინგვისტურ 

ხერხსაც იყენებენ და, ამასთან ერთად, იმის გამო, რომ არ სურთ გაიმეორონ სხვა ავტორების 

მიერ უფრო ადრე ჩამოყალიბებული ცნებები, თავიანთ ფორმულირებაში ყურადღებას 

კონსტიტუციის სხვადასხვა ნიშან–თვისებებზე ამახვილებენ. ერთნი კონსტიტუციის 

კლასობრივ არსზე მიუთითებენ (ძირითადად, მარქსისტულ–ლენინური მოძღვრების 

მიმდევარნი), მეორენი მასში საზოგადოებრივ ხელშეკრულებას ხედავენ (ძირითადად, 

ბუნებითი სამეცნიერო სკოლის მიმდევარნი), მესამენი კონსტიტუციის დამფუძნებელ 

ხასიათსა და მის მიმღებ განსაკუთრებულ სუბიექტს გამოჰყოფენ,3 მეოთხენი უპირატესობას 

განმარტებაში კონსტიტუციის ნორმატიულ ხასიათს ანიჭებენ (ჰანს ელინეკი) და ა.შ. 

ვინაიდან კონსტიტუცია დღეს არსებულ თითქმის ყველა (200–მდე) სახელმწიფოში 

არსებობს, მისი ზოგადი ცნება უნდა ჩამოყალიბდეს გვარეობითი ნიშან–თვისებების 

                                                 
1  წინამდებარე ნაშრომში სიტყვა „კონსტიტუცია― არ გამოიყენება იმ მნიშვნელობით, 

რომელსაც მას ანიჭებენ ანატომიაში თუ ცხოველის ორგანიზმის თავისებურებათა აღსანიშნავად. 
2  ფერდინანდ ლასალი კონსტიტუციას კანონთა კანონს უწოდებდა. 
3
  Козлова Е.И., Кутафин  О.Е, Конституционное право России, М., 2003, с.с. 83–92. 
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საფუძველზე. ასეთებად კონსტიტუციური სამართლის მეცნიერებაში მიიჩნევენ: 

კონსტიტუციის განსაკუთრებულ ფორმას, ნორმატიულობასა და უზენაესობას სამართლის 

სისტემაში, მის სტაბილობასა და დასარეგულირებელ განსაკუთრებულ საგანს. ეს საკითხები 

დაწვრილებით ამ სახელმძღვანელოს მომდევნო ნაწილებში იქნება განხილული, აქ კი, ზემოთ 

ჩამოთვლილი ნიშნებიდან გამომდინარე, მოვიყვანთ კონსტიტუციის ზოგად განმარტებას. 

კონსტიტუცია არის განსაკუთრებული წესით მიღებული უმაღლესი იურიდიული ძალის 

მქონე სახელმწიფოს ძირითადი კანონი, რომელიც არეგულირებს საზოგადოებაში პიროვნების 

სამართლებრივ მდგომარეობას, საჯარო ხელისუფლების ორგანიზაციასა და 

ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველაზე მნიშვნელოვან ურთიერთობებს. 

კონსტიტუციის ცნების უფრო ღრმა და საფუძვლიანი შესწავლისათვის მეცნიერები 

არკვევენ მისი მიღების მიზეზებს. საყოველთაოდ აღიარებულია, რომ ისტორიულად პირველი 

კონსტიტუციების მიღება დაკავშირებული იყო ბურჟუაზიის პოლიტიკური 

ხელისუფლებისათვის ბრძოლის პროცესთან. ბურჟუაზიული რევოლუციების ეპოქა 

დასრულდა, მაგრამ მაინც ჩნდება ახალი კონსტიტუციები, მაშასადამე, არსებობს მათი 

მიღების სხვა მიზეზებიც. საინტერესოდ წარმოაჩენს კონსტიტუციების წარმოშობის პროცესს 

უნგრელი მეცნიერი პროფესორი ანდრაშ შაიო. მას მიაჩნია,რომ კონსტიტუციათა 

უმრავლესობა  „... შეიქმნა, რათა დაეგვირგვინებინათ და დაესრულებინათ სოციალური 

რევოლუცია ... სხვა კონსტიტუციები იმისათვის შეიქმნა, რომ თავიდან აეცილებინათ 

რევოლუცია და აღდგენილიყო წინა რევოლუციური მდგომარეობა―1. სსრ კავშირის 1936 წლის 

კონსტიტუცია, ანდრაშ შაიოს აზრით, „მსოფლიოს გასაბრიყვებლად დაიწერა―2, ხოლო 

პოსტკომუნისტური კონსტიტუციების დიდი ნაწილი კი – ახლად შექმნილი სახელმწიფოს 

დამოუკიდებლობის ხმამაღლა დეკლარირების სურვილით. 

კონსტიტუციის მიღების მოტივაცია უშუალო კავშირშია კონსტიტუციის 

ფუნქციებთან.მეცნიერები კონსტიტუციის ფუნქციას განმარტავენ, როგორც მის სოციალურ 

დანიშნულებას, როგორც საზოგადოებრივ ურთიერთობებზე კონსტიტუციის ზემოქმედების 

ძირითად მიმართულებებს.განასხვავებენ კონსტიტუციის პოლიტიკურ, იურიდიულ და 

იდეოლოგიურ ფუნქციებს. 

პოლიტიკური ფუნქციის განხორციელებით კონსტიტუცია ასახავს პოლიტიკურ ძალთა 

გარკვეულ თანაფარდობას და ადგენს პოლიტიკური სისტემის მიზნებსა და ფუნქციონირების 

გარკვეულ წესებს, ამასთან კონსტიტუციას შეუძლია ხელი შეუწყოს საზოგადოების 

კონსოლიდაციას, რაც იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ მას საფუძვლად უდევს ეროვნული 

თანხმობა. ასეთი თანხმობის გარეშე კონსტიტუცია ფიქტიური აღმოჩნდება, რაც უნდა 

სრულყოფილი იყოს მისი ტექსტი და უზადო — მიღების პროცედურა. კონსტიტუციები და 

კონსტიტუციური კანონები სასარგებლონი არიან მხოლოდ იმდენად, რამდენადაც ისინი 

შეესატყვისებიან საზოგადოების მზადყოფნას მათ მისაღებად. 

                                                 
1 ანდრაშ შაიო, ხელისუფლების თვითშეზღუდვა. კონსტიტუციონალიზმის შესავალი. თბ. 

2003, გვ.19. 
2
  ანდრაშ შაიო, იქვე,  გვ.20. 
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იურიდიული ფუნქცია მდგომარეობს კონსტიტუციის მიღების მიზნების ნორმატიულ 

გაფორმებაში,ურთიერთობათა რეგულირების ქმედითი სამართლებრივი მექანიზმის 

უზრუნველყოფაში,მიმდინარე სამართალშემოქმედების სტაბილური იურიდიული ბაზის 

შექმნაში.  კონსტიტუცია ყველა სახელმწიფოში ძირითად (ზოგჯერ უზენაეს) კანონს 

წარმოადგენს, რაც განპირობებულია მისი დამფუძნებელი ხასიათით, მიღების, გადასინჯვის, 

განხორციელების, დაცვის განსაკუთრებული წესებით. კონსტიტუცია უმაღლესი 

იურიდიული ძალის მქონე ნორმატიული აქტია,რომელიც ზოგადი ფორმულირების დონეზე 

ქმნის კონკრეტული ქვეყნის საზოგადოებრივი წესწყობილებისა და სახელმწიფოს ფორმის 

საფუძველს, მეტ–ნაკლები კონკრეტულობით განმარტავს სახელმწიფო ორგანოთა 

ფორმირების წესსა და მათი საქმიანობის ამოსავალ პრინციპებს, განსაზღვრავს ადამიანის 

ღირებულებას სახელმწიფოში. თავისი ბუნებიდან და შინაარსიდან 

გამომდინარე,კონსტიტუცია არის ეროვნული სამართლის ყველა დარგის ძირითადი 

დებულებების ერთგვარი გამაერთიანებელი; ის ქმნის სამართლებრივ ბაზას უფრო 

კონკრეტული სამართალმოქმედებისათვის, ამიტომ უწოდებენ მას ზოგჯერ საბაზო კანონს. 

აქედან გამომდინარე, სრულიდ გამართლებულია, რომ კონსტიტუციას უმაღლესი 

იურიდიული ძალაც აქვს, რაც მოითხოვს მის საფუძველზე მიღებული ყველა ნორმატიული 

აქტის მასთან შესაბამისობის აუცილებლობას. 

იდეოლოგიური ფუნქცია გამოხატავს კონსტიტუციის დამფუძნებელთა (ხალხის ან 

საზოგადოებაში დომონირებული პოლიტიკური ძალის) მსოფლმხედველობას და ხელს 

უწყობს ამ მსოფლმხედველობის ძირითად ფასეულობათა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში 

დამკვიდრებას.  

ისტორიული განვითარების თავისებურებები,კონსტიტუციონალიზმის განვითარების 

დონე და ზოგიერთი სხვა ფაქტორი განაპირობებს ყოველი კონკრეტული ქვეყნის 

კონსტიტუციის საკუთარ, სხვებისაგან განსხვავებულ სახეს. ამასთან, კონსტიტუციის 

ბუნებიდან, მიზნებიდან და მსოფლიოში მიმდინარე გლობალიზაციის პროცესიდან 

გამომდინარე, შესაძლებელია მათი კლასიფიცირება საერთო ნიშნების მიხედვით. 

სხვადასხვა საკლასიფიკაციო კრიტერიუმების გამოყენების საფუძველზე გამოჰყოფენ 

კონსტიტუციათა შემდეგ სახეებს: 

— კონსტიტუციით დეკლარირებული და უზრუნველყოფილი პოლიტიკური რეჟიმის 

მიხედვით, კონსტიტუცია შეიძლება იყოს დემოკრატიული ან ტოტალიტარული; 

— მართვა–გამგეობის განმტკიცებული ფორმის მიხედვით განასხვავებენ მონარქიულ 

(ესპანეთის 1978 წლის, მონაკოს სათავადოს 1962 წლის კონსტიტუციები) და რესპუბლიკურ 

კონსტიტუციებს (რესპუბლიკა სან–მარინოს 1974 წლის, რუმინეთის 1991 წლის 

კონსტიტუციები); 

— რეალურად არსებულ საზოგადოებრივ ურთიერთობებთან შესაბამისობის მიხედვით 

კონსტიტუცია ან რეალურია ან ფიქტიური; 

— საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მისი ნამდვილი როლის მიხედვით, კონსტიტუცია 

შეიძლება იყოს ფაქტიური (აშშ–ში მას „ცოცხალს― უწოდებენ), ან ფორმალურ–იურიდიული; 
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— დროში მოქმედების მიხედვით, კონსტიტუცია შეიძლება მიღებული იყოს 

განუსაზღვრელი ვადით, ე.წ. მუდმივი კონსტიტუციები (ისლანდიის რესპუბლიკის 1944 

წლისა, ამერიკის შეერთებული შტატების 1878 წლის კონსტიტუცია), ან დროებითი 

გარკვეული ვადით ან პირობით მიღებული; 

— გადმოცემის ფორმის მიხედვით, კონსტიტუცია სისტემატიზირებული 

(კოდიფიცირებული, კონსოლიდირებული), ან არასისტემატიზირებულია 

(არაკონსოლიდიზირებული, არაკოდიფიცირებულია). სისტემატიზირებულ კონსტიტუციას 

დაწერილსაც (წერილობითს) უწოდებენ. დაწერილი კონსტიტუცია შეიძლება ერთი 

ნორმატიული სამართლებრივი აქტის სახით არსებობდეს (სომხეთის 1995 წლის 5 ივნისის 

კონსტიტუცია), მაგრამ არ არის გამორიცხული, რომ მას რამდენიმე წერილობითი აქტი 

შეადგენდეს. შვედეთის სამეფოს კონსტიტუციას, მაგალითად, შეადგენს: 1810 წლის აქტი 

ტახტის მემკვიდრეობის შესახებ, 1974 წლის აქტი რიკსტაგის შესახებ და 1974 წლის კანონი – 

„მართვა–გამგეობა―. არასისტემატიზებული, არაკონსოლიდირებული, დაუწერელი 

კონსტიტუციები დღეს მოქმედებს დიდ ბრიტანეთში, ახალ ზელანდიასა და ისრაელში და 

წარმოადგენს სხვადასხვა ბუნებისა და იურიდიული ძალის მქონე წყაროებს – სტატუტებს, 

სასამართლო და ადმინისტრაციულ პრეცედენტებს, კონსტიტუციურ შეთანხმებებს 

(კონსტიტუციურ ჩვეულებებს), დოქტრინას.1 

— მიღების წესის მიხედვით, არსებობენ წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ 

მიღებული კონსტიტუციები (საბერძნეთის 1975 წლის კონსტიტუცია), რეფერენდუმის გზით 

მიღებული კონსტიტუციები (აზერბაიჯანის 1995 წლის 12 ნოემბრის კონსტიტუცია). 

არსებობენ აგრეთვე ე.წ. ოქტროირებული (მონარქის ქვეყნისათვის, მეტროპოლიის ყოფილი 

კოლონიისათვის ნაბოძები) კონსტიტუციები; 

— გადასინჯვის წესის მიხედვით, განასხვავებენ მოქნილ (რბილ) და მყარ (ხისტ) 

კონსტიტუციებს. მოქნილია მხოლოდ ე.წ. დაუწერელი კონსტიტუციები, რადგან ყოველი 

ახალი კონსტიტუციური მნიშვნელობის კანონი თუ პრეცედენტი ავითარებს კონსტიტუციას. 

რაც შეეხება სისტემატიზირებულ კონსტიტუციებს, სხვა სამართლებრივ აქტებთან შედარებით 

მათი გადასინჯვა უფრო რთულია. მაგალითად, დაუშვებელია კონსტიტუციის ზოგიერთი 

ნორმის გადასინჯვა.2 თუ გადასინჯვის უფლება პარლამენტს ეკუთვნის, კონსტიტუციის 

გადასინჯვის აქტი კვალიფიციური უმრავლესობით უნდა იყოს მიღებული (სახალხო კრების 

სრული შემადგენლობის სამი მეოთხედი ბულგარეთის რესპუბლიკაში, წარმომადგენელთა 

პალატის დამსწრეთა და კენჭისყრაში მონაწილეთა ორი მესამედით ბოსნია–ჰერცოგოვინაში). 

ზოგიერთ სახელმწიფოში კონსტიტუციის გადასინჯვისათვის დადგენილია 

მრავლობითი ვოტუმი, რაც იმას ნიშნავს, რომ გადასინჯვის აქტი რამდენიმეჯერ უნდა იყოს 

მიღებული (მაგ., ბულგარეთში – სამჯერ). გადასინჯვის პროცედურა უფრო რთულია, თუ 

                                                 
1
   უნდა დავეთანხმოთ ამერიკელებს, რომლებიც, სკეპტიკურად აფასებენ რა დიდი 

ბრიტანეთის დაუწერელ კონსტიტუციას, ამბობენ, რომ მას ჯიბეში ვერ ჩაიდებ. 
2
  საფრანგეთის მეხუთე რესპუბლიკის 1958 წლის კონსტიტუციის 79–ე მუხლის მე–4 აბზაცი: 

„მართვა–გამგეობის რესპუბლიკური ფორმა გადასინჯვას არ ექვემდებარება―. 

 



                                                                              56 

კენჭისყრებს შორის უნდა გავიდეს გარკვეული დრო (3 თვე იტალიაში), ან იმ შემთხვევაში, 

როდესაც კონსტიტუციის გადასინჯვის ინიციატორი პარლამენტი პირველი (პოზიტიური) 

კენჭისყრის შემდეგ უნდა დაიშალოს, ჩატარდეს საპარლამენტო არჩევნები და ახლად 

არჩეულმა პარლამენტმა კვალიფიციური უმრავლესობით მიიღოს შესწორებანი 

(ნიდერლანდის სამეფოს 1983 წლის კონსტიტუციის 137–ე მუხლი). 

ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელიც ფედერაციული სახელმწიფოა, კონგრესის 

ორივე პალატის კვალიფიციური უმრავლესობის (2/3) მიერ მიღებული შესწორება ძალაში 

შედის მხოლოდ იმ შემთხვევაში,თუ მოწონებული იქნება შტატების საერთო რაოდენობის 

არანაკლებ სამი მეოთხედის საკანონმდებლო ორგანოთა მიერ. 

 

§4. კონსტიტუციური რეგულირების ობიექტები და  კონსტიტუციის სტრუქტურა 

სახელმძღვანელოს წინა პარაგრაფში კონსტიტუციის ფუნქცია განვმარტეთ, როგორც 

საზოგადოებრივ ურთიერთობებზე მისი ზემოქმედების ძირითადი მიმართულებები. ამ 

პარაგრაფში კი, შევეცდებით დავაკონკრეტოთ კონსტიტუციის ზემოქმედების 

საზოგადოებრივი ურთიერთობები, ე.ი. – დავადგინოთ კონსტიტუციური რეგულირების 

ობიექტები. 

ყველა მეცნიერი ერთსულოვანია იმაში, რომ პირველი ტალღის კონსტიტუციების 

მიღების შემდეგ, აშკარად გამოიკვეთა კონსტიტუციური რეგულირების ობიექტთა წრის 

გაფართოების ტენდენცია. პირველი კონსტიტუციები (აშშ–ის 1787 წლის კონსტიტუცია ამის 

კლასიკური მაგალითია) არეგულირებენ საზოგადოებრივ ურთიერთობათა საკმაო ვიწრო 

წრეს. უმაღლესი სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანიზაცია და ფუნქციონირება, 

სახელმწიფოს ტერიტორიული მოწყობა და პიროვნების ფუნდამენტური უფლებები და 

თავისუფლებები – ეს ის ძირითადი საკითხებია, რომლებთან დაკავშირებულ 

ურთიერთობებსაც არეგულირებენ ეს კონსტიტუციები. ეს კლასიკური ტრიადა დღესაც 

შეადგენს კონსტიტუციური რეგულირების ბირთვს, ამასთან, მას სხვა სფეროებიც დაემატა. 

პროფესორი ოთარ მელქაძე წერს, რომ „სულ უფრო ფართოვდება საკონსტიტუციო 

რეგულირების საგანი― და ამ მოსაზრების დასადასტურებლად ის შემდეგნაირად 

განსაზღვრავს სახელმწიფოს, ანუ კონსტიტუციური სამართლის საგანს: „სახელმწიფო 

სამართალი...იმ იურიდიულ ნორმათა და ინსტიტუტების ერთობლიობაა, რომელიც 

არეგულირებს უფლება–მოვალეობებს, ეროვნულ სახელმწიფო წეს–წყობილებას, სახელმწიფო 

ორგანოთა სისტემას, მათ ფუნქციებსა და ურთიერთქმედებებს,განამტკიცებს სახელმწიფოს, 

ხალხისა და ერების სრულუფლებიანობას, მათ სუვერენიტეტს, ქვეყნის პოლიტიკურ და 

ეკონომიკურ სისტემებს, სახელმწიფო და საზოგადოებრივი ცხოვრების სამართლებრივ 

საფუძველს, დემოკრატიზმის პრინციპებს.―1 

ზოგადად, კონსტიტუციური სფეროს გაფართოება მსოფლიო განვითარების ორი 

ძირითადი ტენდენციის მაჩვენებელია. ეს ტენდენციებია: 1) საზოგადოებრივ ცხოვრებაში 

                                                 
1
  ოთარ მელქაძე, საზღვარგარეთის ქვეყნების სახელმწიფო სამართალი. თბ., 1996, გვ. 5–6.  
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სახელმწიფო მექანიზმის გააქტიურება (ეტატიზაციის პროცესი) და 2) გააქტიურებული 

სახელმწიფოს შესაძლო თვითნებობის თავიდან აცილების მიზნით, მეოცე საუკუნის 30–40–

იანი წლებიდან მოყოლებული, ჯერ ძირითადად განვითარებულ ბურჟუაზიულ 

სახელმწიფოებში, შემდგომ კი თითქმის ყველგან, სახელმწიფო მნიშვნელოვან როლს 

ასრულებს სოციალური, ეკონომიკური, კულტურული ურთიერთობების რეგულირებაში, 

რამაც დასაბამი მისცა კონსტიტუციურ ნორმათა შესაბამისი ბლოკების გაჩენას; 

გლობალიზაციის და ინტეგრაციის საერთაშორისო პრობლემებმა განაპირობა შესატყვისი 

კონსტიტუციური ინსტიტუტების დამკიდრება; საჯარო ხელისუფლებაში ადგილობრივი 

თვითმმართველობის პოზიციების გამაგრებამ მოითხოვა შესაბამისი კონსტიტუციური 

ნოვაცია, გაღრმავებულმა და გააქტიურებულმა დემოკრატიამ შობა სახელმწიფო ლევიაფანზე 

კონტროლის გაძლიერების ისეთი კონსტიტუციური ინსტიტუტები, როგორიცაა 

კონსტიტუციური კონტროლი, ადმინისტრაციული იუსტიცია, ომბუდსმენი, ფინანსური 

კონტროლის ორგანოები და ა.შ. 

კონსტიტუციური რეგულირების სფეროს გაფართოება კონსტიტუციის (როგორც 

კონსტიტუციური სამართლის ძირითადი წყაროს) მზარდი სოციალური მნიშვნელობის ერთ–

ერთი მაჩვენებელია.  

კონსტიტუციის რეგულირების ობიექტების საკითხთან დაკავშირებულია 

კონსტიტუციის სტრუქტურის, ანუ კონსტიტუციის შინაგანი აგებულების (კომპოზიციის, 

არქიტექტონიკის) საკითხი. 

პირველი კონსტიტუციების დამფუძნებელი მამები თითქოსდა ისწრაფოდნენ იმისკენ, 

რომ ნაპოლეონის ერთ–ერთი ცნობილი გამოთქმის შესაბამისად კონსტიტუცია „მოკლე და 

ბუნდოვანი― ყოფილიყო. ალბათ ამიტომ არის, რომ იმდროინდელი კონსტიტუციები (აშშ–ის, 

საფრანგეთის, შვედეთის, ნორვეგიისა და სხვა) მარტივი სტრუქტურისა და მცირე 

მოცულობისაა. 

ჩვეულებრივ, კონსტიტუციად მიიჩნევა ძირითად კანონად წოდებული ერთი 

იურიდიული ნაწარმოები.1 ზოგიერთ ქვეყანაში ძირითად ტექსტთან ერთად, კონსტიტუციას 

შეადგენენ 1958 წლის 4 ოქტომბერს მიღებული ტექსტი, გაუქმებული 1947 წლის 

კონსტიტუციის პრეამბულა და 1789 წლის ადამიანისა და მოქალაქის უფლებათა დეკლარაცია. 

როგორც წესი, კონსტიტუცია სამი ძირითადი ნაწილისაგან შედგება. პირველ ნაწილში, 

რომელსაც   ჩვეულებრივ „პრეამბულას―  უწოდებენ, მოცემულია კონსტიტუციის მიღების 

მიზნები და დეკლარაციული ხასიათის პრინციპები, რომელიც სახელმწიფო პოლიტიკის 

საფუძვლებს და მოქალაქეთა ძირითად უფლებებსა და თავისუფლებებს ეხება. არსებობს 

აზრი, რომ კონსტიტუციის ამ ნაწილს არ გააჩნია ნორმატიული ხასიათი და შესაბამისად, არა 

აქვს სავალდებულო იურიდიული ძალა. 

კონსტიტუციის ძირითადი დებულებები მის ძირითად ნაწილშია თავმოყრილი. 

ანიჭებენ რა სახელმწიფო მექანიზმს უდიდეს მნიშვნელობას, როგორც რეალური პოლიტიკის 

                                                 
1
  ამ შემთხვევაში არ იგულისხმება ე.წ. „დაუწერელი― კონსტიტუციები და კონსტიტუციები, 

რომელნიც რამოდენიმე კონსტიტუციური აქტისაგან შედგება. 
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გატარების ძირითად ინსტრუმენტს, კონსტიტუციის დამფუძნებლები სწორედ ამ ნაწილში 

უყრიან თავს კონსტიტუციური ნორმების უმრავლესობას. 

თითქმის ყველა კონსტიტუციაში არის მესამე ნაწილი (გარდამავალი, დროებითი, 

დასკვნითი დებულებები), სადაც რეგლამენტირებულია ზოგიერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, 

მაგალითად, კონსტიტუციის ძალაში შესვლის, ძველი კონსტიტუციური კანონმდებლობის 

ბედის და სხვა. 

ბოლოს, კონსტიტუციის თითქმის ტიპური სტრუქტურის ნიმუშად მოვიყვანთ ესპანეთის 

1978 წლის კონსტიტუციას. საკანონმდებლო ტექნიკის თვალსაზრისით კონსტიტუცია შედგება 

პრეამბულის, 10 კარის, 169 მუხლის, ასევე დამატებითი, გარდამავალი, გამაუქმებელი და 

დასკვნითი დაბულებისაგან. ზოგიერთი კარი რამდენიმე თავს შეიცავს, მუხლები შედგება 

არაბული ციფრებით დანომრილი პუნქტებისაგან, ხოლო ქვეპუნქტების 

თანმიმდევრობისათვის გამოყენებულია ლათინური ალფაბეტის ასოები. 

ესპანეთის კონსტიტუცია შემდეგი ძირითადი ნაწილისაგან შედგება: 

პრეამბულა; 

შესავალი კარი; 

პირველი კარი. ძირითადი უფლებებისა და მოვალეობის შესახებ (46 მუხლი); 

მეორე კარი. გვირგვინის შესახებ (10 მუხლი); 

მასამე კარი. გენერალური კორტესების შესახებ (30 მუხლი); 

მეოთხე კარი. მთავრობისა და სახელმწიფო მმართველობის შესახებ (11 მუხლი); 

მეხუთე კარი. მთავრობასა და გენერალურ კორტესებს შორის ურთიერთობათა შესახებ 

(10 მუხლი); 

მეექვსე კარი. სასამართლო ხელისუფლების შესახებ (11 მუხლი); 

მეშვიდე კარი. ეკონომიკა და ფინანსები (9 მუხლი); 

მერვე კარი. სახელმწიფოს ტერიტორიული მოწყობის შესახებ (22 მუხლი); 

მეცხრე კარი. საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ (7 მუხლი); 

მეათე კარი. კონსტიტუციური რეფორმის შესახებ (4 მუხლი); 

დამატებითი დებულებები; 

გარდამავალი დებულებები; 

გამაუქმებელი დებულება; 

დასკვნითი დებულება. 

 

§5. კონსტიტუციის გადასინჯვის წესი 

საყოველთაოდ აღიარებულია, რომ კონსტიტუცია არის ხანგრძლივი დროის მანძილზე 

მოქმედებისათვის გათვალისწინებული აქტი, რამაც უნდა უზრუნველყოს საზოგადოების 

სტაბილური არსებობა, ხელსაყრელი გარემოს შექმნა კონსტიტუციაში ჩადებული მიზნების 

განხორციელებისათვის. ამასთან, ქვეყნის განვითარების გარკვეულ ეტაპზე, შეიძლება საჭირო 

გახდეს კონსტიტუციური რეფორმის განხორციელება – ახალი კონსტიტუციის მიღებით ან 

არსებულში ცვლილებების შეტანით. როგორც წესი, ეს განპირობებულია მნიშვნელოვან 
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საზოგადოებრივ ძვრებთან, პოლიტიკურ ძალთა თანაფარდობის ცვლილებებთან , 

ქარიზმატულ ლიდერთა ამბიციით და ა.შ. არ არის გამორიცხული კონსტიტუციის 

კოსმეტიკური გადასინჯვა მისი რედაქციული, სტრუქტურული და კომპოზიციური 

ხარვეზების გამო. 

კონსტიტუციის გადასინჯვის პროცედურები სხვადასხვაგვარია, თუმცა შეიძლება მათში 

საყოველთაოდ აღიარებული დებულებების აღმოჩენაც.1 

კონსტიტუციური საკანონმდებლო ინიციატივის  უფლების მქონე სუბიქტები, 

ჩვეულებრივ, იგივეა, რაც მიმდინარე (ჩვეულებრივი) კანონის გადასინჯვისათვის არის 

დადგენილი – სახელმწიფოს მეთაური, პარლამენტის წევრი, მთავრობა, მოცემული 

სახელმწიფოს მოქალაქეები, თუმცა კონსტიტუციის განსაკუთრებული ხარისხიდან 

გამომდინარე, მოთხოვნები უფრო მაღალია. თუ ჩვეულებრივი კანონის ინიცირებისათვის, 

მაგალითად, მაკედონიაში, საკმარისია ერთი დეპუტატის ან 10000 ამომრჩევლის ინიციატივა, 

წინადადება კონსტიტუციის გადასინჯვის მოთხოვნით შეიძლება დააყენოს ან 30 დეპუტატმა, 

ან სულ ცოტა 150000 ამომრჩეველმა.2 

მაშინაც კი, როდესაც ხდება კონსტიტუციის ნაწილობრივი გადასინჯვა, თითქმის 

ყველგან დადგენილია გადასინჯვის ფარგლები ანუ მითითებულია ძირითადი კანონის ის 

დებულებები, რომელთა გადასინჯვა დაუშვებელია. რუმინეთის 1991 წლის კონსტიტუციის 

თანახმად, „კონსტიტუციის ის დებულებები, რომელიც ეხება რუმინეთის სახელმწიფოს 

ეროვნულ, დამოუკიდებელ, ერთიან და განუყოფელ ხასიათს, მართვა–გამგეობის 

რესპუბლიკურ ფორმას, ტერიტორიულ მთლიანობას, მართლმსაჯულების 

დამოუკიდებლობას, პოლიტიკურ პლურალიზმს და ოფიციალურ  ენას, არ შეიძლება იყოს 

გადასინჯვის საგანი―. ტაჯიკეთის რესპუბლიკის 1994 წლის კონსტიტუციის მე–100 მუხლის 

თანახმად, მართვა–გამგეობის რესპუბლიკური ფორმა, ტერიტორიული მთლიანობა, 

სახელმწიფოს დემოკრატიული, სამართლებრივი, საერო და სოციალური არსი უცვლელია.3 

 კონსტიტუციური რეფორმა, როგორც წესი, ხორციელდება ნაწილობრივი ან სრული 

გადასიჯვით (იტალიის 1947 წლის კონსტიტუცია), ცვლილებებისა და დამატებების ფორმით 

(აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კონსტიტუცია), შესწორების, გაუქმების, ან შემოკლების 

ფორმით (კვიპროსის რესპუბლიკის კონსტიტუცია). 

კონსტიტუციის რევიზია შეიძლება განახორციელოს პარლამენტმა (პორტუგალია), 

შეიძლება იგი განხორციელდეს რეფერენდუმის გზით (სომხეთის რესპუბლიკა), პარლამენტის 

მიერ, რომელიც მოწვეულია დამფუძნებელი ორგანოს — კონგრესის — სახით (საფრანგეთი), 

კონვენტის სახით (აშშ). ზოგიერთ საკითხზე (მაგალითად, მოლდოვის რესპუბლიკის 

                                                 
1 ე.წ. „მოქნილი―  ან  „რბილი―  კონსტიტუციის გადასინჯვა თითქმის არაფრით განსხვავდება 

ჩვეულებრივი კანონშემოქმედებითი ან სასამართლო პროცედურებისაგან, ამიტომ ამ პარაგრაფში 

განიხილება ე.წ.  „ხისტი― ან ნაკლებად „ხისტი― კონსტიტუციების გადასინჯვის წესი. 
2 ევროპის ქვეყნების კონსტიტუციათა ტექსტები მოყვანილია სამტომეულიდან „Конституции 

государств Европы―, М.,2001. 
3 დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნების  კონსტიტუციების ტექსტი 

მოყვანილია წიგნიდან „Конституции государств–участников СНГ.― М.,  1999. 
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კონსტიტუციის დებულება მუდმივი ნეიტრალიტეტის შესახებ) აუცილებლად უნდა 

ჩატარდეს მხოლოდ რეფერენდუმი, მაშინ, როდესაც ყაზახეთში სახელმწიფოს მეთაურს 

ერთპიროვნულად შეუძლია კონსტიტუციის გადასინჯვისათვის გამოიყენოს ან რეფერენდუმი 

ან პარლამენტი, ხოლო რუმინეთსა და ლატვიაში პარლამენტის მიერ განხორციელებული 

კონსტიტუციური ცვლილებები რეფერენდუმზე უნდა დამტკიცდეს. ნორვეგიის 1814 წლის 

კონსტიტუციის მიხედვით კონსტიტუციური ცვლილებების მიღება რამოდენიმე ეტაპს 

მოიცავს. ცვლილებები ჯერ სტორტინგის (პარლამენტი) პირველ, მეორე და მესამე სესიაზე 

უნდა იყოს მიღებული, შემდეგ გამოქვეყნდეს საყოველთაო განხილვისათვის, შემდეგ 

გადაწყვეტილება მიღებულ უნდა იქნეს შემდეგი მოწვევის ახალარჩეული სტორტინგის 

პირველ, მეორე და მესამე სესიებზე. ამგვარი რთული პროცედურის დაცვით მიღებულ 

გადაწყვეტილებას ხელს აწერენ სტორტინგის პრეზიდენტი და მდივანი და იგი 

გამოქვეყნებისათვის გადაეცემა მეფეს. პორტუგალიაში რესპუბლიკის ასამბლეას (თუ 

დეპუტატთა 4/5 მიერ არ არის მიღებული კონსტიტუციის გადასინჯვის საგანგებო – ანუ 

შემოკლებული – პროცედურა) შეუძლია გადასინჯოს კონსტიტუცია, თუ მის მიერ 

ჩვეულებრივი კანონის სახით კონსტიტუციის გადასინჯვის შესახებ გადაწყვეტილების 

მიღებიდან სულ ცოტა 5 წელი მაინც გავიდა. კონსტიტუციის სტაბილურობის 

უზრუნველსაყოფად ლუქსემბურგსა და ნიდერლანდებში კონსტიტუციის გადასინჯვის 

შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ ამ ქვეყნების პარლამენტები ავტომატურად უნდა 

დაიშალონ, ჩატარდეს არჩევნები და წინა პარლამენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება 

კონსტიტუციის გადასინჯვის შესახებ კვალიფიციური უმრავლესობით დაამტკიცოს 

ახალარჩეულმა პარლამენტმა. 

 

თავი 5. საქართველოს კონსტიტუციური განვითარება 

 

§1. საქარათველოს კონსტიტუციური ისტორიის სათავეები 

სახელმწიფოებრიობა, პოლიტიკური და სამართლებრივი კულტურა საქართველოში 

რამოდენიმე ათასწლეულის განმავლობაში ყალიბდებოდა. ისტორიკოსები განსაკუთრებით 

აღნიშნავენ სამართალშემოქმედების მაღალ დონეს ფეოდალურ საქართველოში. მეცხრე 

საუკუნიდან მოყოლებული შეიმჩნევა კანონმდებლობის სისტემატიზაციის მცდელობები. 

პირველი საერო აქტი, რომელიც ჩვენამდე ფრაგმენტის სახით მოვიდა, იყო „სამართლის 

წიგნი―, უფრო მეტად ცნობილი, როგორც ბაგრატ კურაპალატის კანონები. მეთვრამეტე 

საუკუნეში ვახტანგ VI ინიციატივითა და აქტიური მონაწილეობით იქმნება 

კოდიფიცირებული სამართლებრივი აქტი, რომელშიც შედიოდა მოსეს კანონები, ბერძნულ–

რომაული სამართალი, მხითარ გოშის კანონები, კათალიკოსის სამართალი, გიორგი 

ბრწყინვალისა და ბექა აღბუღას „წიგნი სამართლისა კაცთა შეცოდებისა და ყოვლასავე― და, 

ცხადია, თავად მეფე ვახტანგ VI კანონები. ხსენებულის გარდა, ვახტანგ VI ეკუთვნის 

„დასტურლამალი―, რომელიც სახელმწიფო სამართლის იმ დროისათვის შესანიშნავ 

სამართლებრივ წყაროს  წარმოადგენდა. საქართველოს ისტორიაში ბევრია სამართლის სხვა 
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ძეგლიც,1 რომელიც თავისი ბუნებითა და შინაარსით შეიძლება მივიჩნიოთ სახელმწიფო 

(კონსტიტუციური) სამართლის წყაროდ, მაგრამ საკუთრივ კონსტიტუციური ისტორია 

საქართველოში იწყება მეოცე საუკუნეში. ამ პერიოდის პირველ კონსტიტუციური ხასიათის 

დოკუმენტად მიგვაჩნია საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი. 

საუკუნეზე მეტი ხნით შეწყვეტილი ქართული სახელმწიფოებრიობა აღდგენილ იქნა 

მეოცე საუკუნის დასაწყისში. საყოველთაო არეულობისა და ქაოსის პირობებში 

მიმდინარეობდა საქართველოს დამოუკიდებელი სახელმწიფოს მშენებლობა, რაც, ცხადია, არ 

შეიძლება ძალიან მოკლე დროში და სერიოზული დაბრკოლებების გარეშე 

განხორციელებულიყო. მიუხედავად ამისა, საქართველოს ეროვნული საბჭო „ ... ტფილისში, 

სასახლის თეთრ დარბაზში 1918 წელს, 26 მაისს, კვირას, ნაშუადღევს 5 საათსა და 10 წუთს, 

აცხადებს საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტს―.2 

„ამიერიდან – ნათქვამია დამოუკიდებლობის აქტში – საქართველოს ხალხი სუვერენულ 

უფლებათა მატარებელია და საქართველო სრულუფლებოვანი, დამოუკიდებელი 

სახელმწიფოა―. 

საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი, პირობითად, ორი ნაწილისაგან შედგება და 

მცირე (სულ ერთგვერდიან) ამ ტექსტში ლაკონურად არის ასახული საქართველოს ისტორიის 

მოკლე მიმოხილვა, აქტის მიღების დროინდელი ვითარება, დამოუკიდებელი საქართველოს 

საშინაო და საგარეო პოლიტიკის, საზოგადოებისა და სახელმწიფოს მოწყობის ძირითადი 

პრინციპები. 

პირველად საქართველოს ისტორიაში განისაზღვრა საქართველოს სახელმწიფოს მართვა–

გამგეობის ფორმა და პოლიტიკური რეჟიმი – სახელმწიფო უნდა ყოფილიყო რესპუბლიკური 

ფორმის და თავისი ფუნქციები განეხორციელებინა დემოკრატიული მეთოდებით. 

„დამოუკიდებელ საქართველოს პოლიტიკური ფორმა დემოკრატიული რესპუბლიკაა― – 

ნათქვამია დამოუკიდებლობის აქტის მე–2 მუხლში. 

დამოუკიდებლობის აქტის მნიშვნელობა იმაშიც ვლინდება, რომ საყოველთაო ნგრევისა 

და ნიჰილიზმის პირობებში საფუძველი ჩაეყარა ადამიანზე სახელმწიფოს ზრუნვის 

ვალდებულებას. 

მართალია, დამოუკიდებლობის აქტი კონსტიტუციის მაგივრობას ვერ გასწევდა, ის 

არასრულყოფილი იყო ამისათვის, მაგრამ, მასში განმტკიცებული პრინციპებიდან 

გამომდინარე, ის საკმაოდ მნიშვნელოვანი საფეხური გახდა ჯერ კანონთა, შემდეგ 

კონსტიტუციის შემუშავებისათვის, შემდგომი ეროვნული მსოფლმხედველობის 

ჩამოყალიბებისა და ძირითადი იდეების რეალიზაციისათვის. 

                                                 
1
  დაწვრილებით ამის შესახებ იხ. ივ. ჯავახიშვილი, ქართველი ერის ისტორია, ტ.7, თბილისი 

1992 წ. აგრეთვე, ზაზა რუხაძე, საქართველოს კონსტიტუციური სამართალი. თბილისი, 1999 წ. 

გვ.21. 
2 ‖საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა, 1918–1921 წ., სამი ისტორიული დოკუმენტი‖. 

შემდგენელი და წინასიტყვაობის ავტორი გურამ შარაძე, თბილისი, 1991 წ, გვ.5–6. 
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საქართველოს პირველ რესპუბლიკაში კონსტიტუციური წყობის სამართლებრივი 

ფორმალიზაცია მოზანმიმართულად, თუმცა, ერთი შეხედვით, ძნელად ასახსნელი 

შეფერხებებით მიმდინარეობდა. კითხვებზე თუ რატომ არ იქნა მიღებილი კონსტიტუცია 

დამოუკიდებლობის აქტთან ერთად? ან რატომ გაიწელა კონსტიტუციის მიღება სამი წლით? – 

პასუხის გაცემა არ არის მარტივი. მიზეზად შეიძლება მივიჩნიოთ საქართველოს შიგნით და 

მის გარეთ მიმდინარე პოლიტიკური და გეოპოლიტიკური მოვლენები, შესაბამისი დონის 

სახელმწიფოებრივი გამოცდილების დეფიციტი, საქართველოს ჭრელი სოციალური და 

ეროვნული სპექტრი, მმართველი სოციალ–დემოკრატიის მერყევი, არათანამიმდევრული 

პოზიცია, რომელიც ერთდროულად ცდილობდა გაეთვალისწინებინა და ცხოვრებაში 

გაეტარებინა სოციალისტური იდეოლოგიის ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო 

ფასეულობები. ისტორიკოსები ხანგრძლივი კონსტიტუციური პროცესის სხვა ობიექტურ თუ 

სუბიექტურ მიზეზს აღმოაჩენენ, მთავარი კი მაინც მისი შედეგია –  საქართველოს პირველი 

კონსტიტუციის მიღება. 

 

§2. საქართველოს 1921 წლის 21 თებერვლის კონსტიტუცია 

დამოუკიდებლობის აქტიდან კონსტიტუციის მიღებამდე პერიოდში საქართველოს 

დემოკრატიულ რესპუბლიკაში მიმდინარეობდა ინტენსიური კანონშემოქმედებითი 

საქმიანობა და მზადდებოდა კონსტიტუციის პროექტიც, რისთვისაც ჯერ საქართველოს 

ეროვნულმა საბჭომ 1918 წლის 6 ივნისს 9 კაცის შემადგენლობით შექმნა საქართველოს 

საკონსტიტუციო კომისია (პირველი საკონსტიტუციო კომისია), ხოლო 1919 წლის 16 მარტს 

საქართველოს დამფუძნებელმა კრებამ – მეორე საკონსტიტუციო კომისია (თავდაპირველად 

15 კაცის შემადგენლობით). 

ძალზე მნიშვნელოვანია პირველი საკონსტიტუციო კომისიის 1918 წლის 11 და 22 

ივნისის სხდომები, სადაც აღინიშნა, რომ საჭიროა ისეთი პროექტის შემუშავება, რომელშიც 

გათვალისწინებული იქნებოდა „ქართველი ხალხის ისტორიულად ჩამოყალიბებული 

ფსიქიკა, ყოფა, ზნე–ჩვეულება, საქართველოს მოსახლეობის ეროვნული შემადგენლობა და სამ 

წლიანი პარლამენტური პრაქტიკა―.1 კომისიის წევრთა უმრავლესობას მიაჩნდა, რომ 

კონსტიტუციის მიღება „განამტკიცებდა ქვეყნის საგარეო მდგომარეობას, აამაღლებდა მის 

საერთაშორისო ავტორიტეტს―, ბოლო მოეღებოდა „მართვა–გამგეობაში მრავლად არსებულ 

არევ–დარევასა და გაურკვევლობას, უპასუხისმგებლობას და თვითნებობას―.2 

1920 წლის მაისისათვის კონსტიტუციის პროექტი განსახილველად გადაეგზავნა 

დამფუძნებელ კრებას. პროექტის ირგვლივ გამართულ კამათში მონაწილეობდა 

დამფუძნებელი კრების ყველა ფრაქცია, დეპუტატთა უმრავლესობა, თავისი მოსაზრებები 

                                                 
1
  ელისო გურგენიძის ნარკვევი წიგნში „მსოფლიო ქვეყნების კონსტიტუციები―. თბილისი, 

1991 წ, გვ.19 
2
  მალხაზ მაცაბერიძე, საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუციის პოლიტიკური კონცეფცია. 

თბ. 1996წ, გვ.30 
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გამოაქვეყნეს საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა, საქართველოს ეკლესიამ და პირველმა 

პირებმა. 

1921 წლის 26 იანვრამდე განხილულ იქნა პროექტის მხოლოდ 4 თავი. იმ დროს 

შექმნილი ვითარების გამო პროექტის საჯარო განხილვა ვეღარ მოხერხდა. 1921 წლის 21 

თებერვალს დამფუძნებელმა კრებამ, მიუხედავად იმისა, რომ პროექტის ყველა თავი 

ბოლომდე არ ყოფილა განხილული, მაინც დაამტკიცა ის, ქვეყანამ შეიძინა კონსტიტუცია. თუ 

მხოლოდ მისი ტექსტით ვიმსჯელებთ,საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუცია საკმაოდ 

სრულყოფილი და დახვეწილი აქტია, საინტერესო მოდელია იმ კონსტიტუციისა, რომელშიც 

გონივრულადაა შეჯერებული მსოფლიო კონსტიტუციონალიზმის გამოცდილება და საერთო–

ეროვნული ქართული საწყისები. გერმანიის საგარეო საქმეთა ყოფილი ფედერალური 

მინისტრი ჰანს–დიტრიხ გენშერი აღნიშნავდა, რომ 1921 წლის  „... კონსტიტუციის ტექსტი 

ერთ–ერთი პროგრესული იყო ევროპის კონტინენტზე. უკვე მაშინ აღიარებდა იგი ისეთ 

ღირებულებებს, როგორიცაა თავისუფლება, დემოკრატია და სამართლებრივი სახელმწიფო, 

რომელსაც დღევანდელი ევროპა ეყრდნობა―.1 

კონსტიტუციის უდიდესი დამსახურებაა იმის გაცნობიერება და მაღალ დონეზე 

განმტკიცება, რომ ადამიანი არის ძირითადი სოციალური ღირებულება. ამ იდეის გატარებას 

კონსტიტუციის თითქმის ნახევარი (141 მუხლიდან 70) დაეთმო: მეორე თავი – „მოქალაქეობა―, 

მესამე თავი – „მოქალაქის უფლებანი―, მეათე თავი– „ადგილობრივი თვითმმართველობა―, 

მეთორმეტე თავი – „სწავლა–განათლება და სკოლა―, მეცამეტე თავი – „სოციალ–ეკონომიკური 

უფლებანი―, მეთოთხმეტე თავი – „ეროვნულ უმცირესობათა უფლებანი―. 1921 წ. 

კონსტიტუციის ეს ნაწილი პრაქტიკულად სრულყოფილია, აქ თითქმის ამომწურავი 

ჩამონათვალია იმ უფლება–თავისუფლებებისა, რომლებიც აღიარა და რომელთა რეალობაზე 

ზრუნვა იკისრა დღევანდელმა დემოკრატიულმა სამყარომ. 

1921 წლის კონსტიტუციის მკვლევარი აუცილებლად მიაქცევს ყურადღებას 

ხელისუფლების დანაწილების იმ ორიგინალურ მოდელს, რომელიც დამფუძნებელმა მამებმა 

შეიმუშავეს. სახელმწიფოს ცენტრალურ ორგანოთა სისტემაში არ არის სახელმწიფოს 

მეთაურის ინსტიტუტი, მისი ტრადიციული ფუნქციები გადანაწილებულია ერთპალატიან 

პარლამენტსა და თანამდებობაზე ერთი წლით არჩეულ პრემიერ–მინისტრს შორის. 

ძნელია იმის განსჯა თუ როგორი იქნებოდა ეს, გარკვეული გაგებით, „რომანტიკული― 

კონსტიტუცია, მისი ავკარგიანობა არ შეუმოწმებია ყველაზე ობიექტურ შემფასებელს – 

ცხოვრებას, მას დროით გამოცდაც არ ჩაუტარდა. მისი მიღებიდან მეოთხე დღეს, 1921 წლის 25 

თებერვალს საბჭოთა რუსეთის მე–11 წითელმა არმიამ დაიპყრო საქართველო, ქვეყანა გახდა 

„საბჭოთა―   და  „სოციალისტური―, ხოლო ემიგრაციაში მიმავალმა საქართველოს კანონიერმა 

ხელისუფლებამ შეაჩერა რეალურად ჯერ არამუშავებული პირველი ქართული 

კონსტიტუციის მოქმედება. 

                                                 
1
  იხ. ვოლფგანგ გაული, კონსტიტუციის შემუშავება და მიღება საქართველოში. თბილისი, 

2002წ, გვ. ΙХ 
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საქართველოს კონსტიტუციურ ისტორიაში იწყება საბჭოთა კონსტიტუციების 70– 

წლიანი პერიოდი. 

 

§3. საბჭოთა კონსტიტუციები საქართველოში                  

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, 1921 წლის 25 თებერვალს რუსეთის წითელი არმია შემოვიდა 

საქართველოში და განახორციელა ქვეყნის გასაბჭოება. ბოლშევიკების მიერ შექმნილ საბჭოთა 

სოციალისტურ რესპუბლიკაში თითქმის არაფერი არ დარჩენილა საქართველოს 

დემოკრატიული რესპუბლიკიდან, რაც ყველაზე თვალსაჩინოდ საბჭოთა კონსტიტუციებში 

ჩანს. 

გასაბჭოებულ საქართველოში მიღებულ იქნა ოთხი კონსტიტუცია — 1922, 1927, 1937 და 

1978 წელს. უმეტეს ნაწილში ეს კონსტიტუციები იმთავითვე ფიქტიური იყო, რადგანაც არ 

ასრულებდნენ ძირითადი კანონის ფუნქციას საზოგადოებრივი ურთიერთობების 

რეგულირების თვალსაზრისით. ლენინის, სტალინისა და მათი მიმდევრების დროს 

კონსტიტუცია, მასში გათვალისწინებული საკანონმდებლო თუ სხვა კვაზიდემოკრატიული 

ინსტიტუტები უბრალო შირმის როლს ასრულებდნენ, რომლის იქით რეალურად ბატონობდა 

კომუნისტური პარტიის, მისი ხელმძღვანელობის ძალაუფლება. იმავდროულად, 

უსამართლობა იქნება მათი გარკვეული პოზიტიური როლის უარყოფა, ვინაიდან 

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში იურიდიული მართლწესრიგის ელემენტები შეჰქონდათ, ხელს 

უწყობდნენ განსაზღვრული ხარისხის პოლიტიკურ სტაბილობას. თუმცა, ჩვენთვის ამ 

კონსტიტუციათა პრინციპული შეფასება მდგომარეობს იმაში, რომ მათგან არც ერთი არ იყო 

ქართველი ხალხის ან მისი რომელიმე დამფუძნებელი ორგანოს სამართალშემოქმედების 

შედეგი. ამ საქმეში საქართველოს დამოუკიდებელი მოქმედების ფარგლები 

განისაზღვრებოდა ტოპონიმებისა და ოფიციალური სახელწოდებების შეცვლით („საბჭოთა 

სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირისა― – „საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური 

რესპუბლიკით―, მოსკოვისა – თბილისით, სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოსი – საქართველოს 

სსრ უმაღლესი საბჭოთი და ა.შ.) და რუსულიდან — ქართულ და აფხაზურ ენებზე სსრ 

კავშირის კონსტიტუციის ოფიციალური ტექსტის თარგმნით. მიუხედავად ამისა, ამ 

კონსტიტუციებს ვერ ამოვაგდებთ საქართველოს ისტორიიდან და ამიტომ მივმართავთ მათ 

მოკლე მიმოხილვას. 

საბჭოთა საქართველოს პირველი კონსტიტუცია მიღებულ იქნა გასაბჭოებიდან თითქმის 

ერთი წლის შემდეგ საქართველოს სსრ საბჭოების პირველი ყრილობის მე–6 სხდომაზე 1922 

წლის 2 მარტს. შეიძლება ითქვას, რომ  საბჭოთა კონსტიტუციებიდან ეს კონსტიტუცია 

ყველაზე მეტად იყო იდეოლოგიზირებული, რაც თვალნათლივ ჩანს პირველ მუხლში: 

„ოქტომბრის დიდი რევოლუციის მცნებათა მიმდევარნი საქართველოს მუშები, მშრომელი 

გლეხობა და წითელი არმია ... თავისი ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე ამყარებენ 

პროლეტარიატის სუვერენიტეტს და დიქტატურას. დიქტატურის მიზანია –  ბურჟუაზიული 

წესწყობილებიდან სოციალიზმში გადასვლის განხორციელება―. 
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კონსტიტუციამ გააუქმა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის საჯარო 

ინსტიტუტები და საფუძველი ჩაუყარა სახელმწიფო ხელისუფლების სრულიად ახალ 

სისტემას.უპირველესად, მთელი ძალაუფლება გადაეცა მუშათა, გლეხთა და წითელ 

არმიელთა დეპუტატების საბჭოებს. „უზენაეს სახელმწიფო ხელისუფლებას― წარმოადგენდა 

სრულიად საქართველოს სახალხო კომისართა საბჭო. სამაზრო ან ქალაქის რაიონის 

ტერიტორიაზე სასამართლო ხელისუფლებას შეადგენდნენ სახალხო სასამართლოები ერთი 

მუდმივი მოსამართლისა და ორი ან ექვსი სახალხო მსაჯულის შემადგენლობით. 

არსებითად გადაგვარდა ადამიანის უფლებათა ინსტიტუტი, რომელიც მთავარი იყო 

საქართველოს პირველი რესპუბლიკის კანონმდებლობაში. შრომა უფლებიდან გადაიქცა 

მოვალეობად, საარჩევნო უფლება ჩამოერთვა მოსახლეობის დიდ ნაწილს, კერძო საკუთრება 

გაუქმდა და შეიცვალა სახელმწიფო საკუთრებით. 

იმ ნაწილში, რომელიც ქვეყნის ტერიტორიულ მოწყობას ეხებოდა, კონსტიტუციამ 

გაითვალისწინა რამდენიმე  ავტონომიის არსებობა, სახელდობრ, საქართველოს საბჭოთა 

სოციალისტური რესპუბლიკის შემადგენლობაში, თავისუფალი თვითგამორკვევის 

საფუძველზე, შევიდნენ აჭარის ავტონომიური სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკა, 

სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი და აფხაზეთის სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკა. 

ეს უკანასკნელი საქართველოს სსრ–ს უკავშირდებოდა ამ რესპუბლიკებს შორის დადებული 

განსაკუთრებული ხელშეკრულებით. 

1922 წელს შეიქმნა საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირი – (სსრკ), 

რომელშიც ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციული სოციალისტური რესპუბლიკაც და 

შესაბამისად, საქართველოც შევიდა, რასაც ჯერ სსრკ–ის, შემდეგ კი მოკავშირე 

რესპუბლიკების კონსტიტუციათა მიღება მოჰყვა. 

მეორე საბჭოთა კონსტიტუცია საქართველოში დამტკიცებულ იქნა სრულიად 

საქართველოს საბჭოების მესამე მოწვევის ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის მესამე 

სესიის მიერ 1927 წლის 4 აპრილს. 

პირველი კონსტიტუციის მსგავსად, ისიც დაუფარავად ემსახურებოდა პროლეტარიატის 

დიქტატურასა და, იმავდროულად, ხალხს ნათელ მომავალს –კომუნიზმს ჰპირდებოდა, სადაც 

არ იქნება არც კლასებად დაყოფა და არც სახელმწიფო (1–ლი მუხლი). სახელმწიფო მექანიზმი 

არსებითად არ შეცვლილა, თუ არ ჩავთვლით პირველად შემოღებულ საპროკურორო 

ზედამხედველობის ინსტიტუტს, აგრეთვე, უცვლელი დარჩა საქართველოს შემადგენლობაში 

ავტონომიების სტატუსი.1 

ვერც ამ კონსტიტუციამ გადაწყვიტა ადამიანის სამართლებრივი მდგომარეობის 

გაუმჯობესებისათვის რაიმე სასიკეთო, თუ არ ჩავთვლით თანასწორუფლებიანობის  

პრინციპის დახვეწის მცდელობას და უფლებათა ოდნავ გაფართოებას – მუშათა კლასისა და 

                                                 
1
 საქართველოს სსრ საბჭოთა მე–6 ყრილობის (1931 წლის 19 თებერვალი) დადგენილებით 

აფხაზეთის მოკავშირე საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა აფხაზეთის საბჭოთა სოციალისტურ 

რესპუბლიკად გარდაიქმნა. 
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მშრომელი გლეხობისათვის დაწესდა აზრის გამოთქმის თავისუფლება, კრებების, მიტინგების 

გამართვის უფლება. 

საბჭოთა იდეოლოგთა აზრით 1927 წლის კონსტიტუციის მოქმედების თითქმის 10- 

წლიან პერიოდში სოციალიზმმა სსრ კავშირში საბოლოოდ გაიმარჯვა და უშუალოდ 

კომუნიზმის მშენებლობა უნდა დაწყებულიყო, რაც ობიექტურად ახალი კონსტიტუციის 

მიღებას მოითხოვდა. 

მესამე საბჭოთა კონსტიტუცია საქართველოში დაამტკიცა საქართველოს სსრ საბჭოების 

საგანგებო მერვე ყრილობამ 1937 წლის 13 თებერვალს. კონსტიტუციამ გარკვეულწილად 

გაზარდა საქართველოს (ისევე, როგორც სხვა მოკავშირე რესპუბლიკების) თითქოსდა 

სუვერენული უფლებები, თუმცა, იმავდროულად, ხისტი სამართლებრივი ნორმებით „მიაბა― 

იგი სსრ კავშირს. მაგალითად, საქართველოს სსრ–ს გამგებლობას გადაეცა რიგი საკითხები, 

მაგრამ, იმავდროულად, ყოველგვარი დათქმის გარეშე დაადგინა სსრ კავშირის კანონთა 

უმაღლესი ძალა საქართველოს ტერიტორიაზე. შემოიღო საქართველოს სსრ მოქალაქეობა, 

მაგრამ, იმავდროულად იგი სსრ კავშირის მოქალაქედაც გამოაცხადა (ე.წ. ერთიანი 

მოქალაქეობა), მოახდინა სასამართლოს დამოუკიდებლობის დეკლარირება, მაგრამ სსრ 

კავშირის უმაღლეს სასამართლოს უფლება მისცა შეექმნა სპეციალური სასამართლოები. 

შეიცვალა სახელმწიფო ორგანოთა სისტემა. საქართველოს სსრ სახელმწიფო 

ხელისუფლების უმაღლესი ორგანო იყო საქართველოს სსრ უზენაესი საბჭო, უმაღლესი 

აღმასრულებელი და განმკარგულებელი ორგანო– საქართველოს სახალხო კომისართა საბჭო, 

ხოლო ადგილობრივ სახელმწიფო ორგანოებს წარმოადგენენ  მშრომელთა დეპუტატების 

რაიონული, საქალაქო, სადაბო, სასოფლო საბჭოები და მათი აღმასრულებელი კომიტეტები. 

თუ გადავხედავთ 1937 წლის კონსტიტუციის ХΙ თავს, რომელიც ადამიანის ძირითად 

უფლება–მოვალეობებს დეთმო, უდავოა, რომ იგი უფრო დემოკრატიულ აქტად აღიქმება მის 

წინამორბედებთან შედარებით. საქართველოს კონსტიტუციაში პირველად დაფიქსირდა 

სიტყვის თავისუფლება, კრებების, მიტინგების, მსვლელობებისა და დემონსტრაციების 

თავისუფლება, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში გაერთიანების უფლება, პიროვნებისა და 

მისი ბინის ხელშეუხებლობა, მიწერ–მოწერის საიდუმლოების დაცვა, არჩევნების 

საყოველთაობა, თანასწორობა, დეპუტატთა პირდაპირი არჩევა, კენჭისყრის ფარულობა. 

თუმცა, უნდა დავეთანხმოთ პროფ. ანდრაშ შაიოს წინა პარაგრაფში მოყვანილ მოსაზრებას, 

რომ 1937 წლის კონსტიტუცია „მსოფლიოს გასაბრიყვებლად იყო მიღებული―, ვინაიდან ამ 

უფლებათა რეალიზაციისათვის არც ამ უფლებათა რეალურად განხორციელების სსრ 

კავშირის ხელმძღვანელობის პოლიტიკური ნება, არც შესაბამისი გარანტიები და უფლებათა 

დაცვის მექანიზმები სსრ კავშირის ბუნებაში არ არსებობდა. 

მეორე მსოფლიო ომის შედეგებმა დიდი გავლენა მოახდინა როგორც მსოფლიოს 

ახლებურად მოწყობაში, ასევე, სსრ კავშირის შიდა ცხოვრებაში, რამაც ახალი კონსტიტუციის 

მიღების აუცილებლობა გამოიწვია. 

მეოთხე და ბოლო საბჭოური კონსტიტუცია საქართველოში მიიღო საქართველოს სსრ 

მეცხრე მოწვევის უმაღლესი საბჭოს მერვე სესიამ. გარდა მატერიალური პირობებისა, 
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რომელმაც განაპირობა კონსტიტუციის მიღება, საქართველოს, ისევე როგორც სხვა მოკავშირე 

რესპუბლიკებს, სსრ კავშირის კონსტიტუციიდან გამომდინარე და რესპუბლიკის 

თავისებურებათა გათვალისწინებით, უნდა მიეღო „თავისი― კონსტიტუცია. 

ვინაიდან 1978 წლის კონსტიტუციის ცვლილებებს ცალკე განვიხილავთ, აქ 

შემოვიფარგლებით მისი მიღების დროინდელი ტექსტის ანალიზით. 

დროის მოთხოვნათა კვალობაზე 1978 წლის კონსტიტუციაში მრავლად იყო ნორმა, 

რომლის რეალურად განხორციელება ნამდვილი დემოკრატიული საზოგადოებისათვის 

იქნებოდა შესაფერისი. წინა კონსტიტუციები საქართველოს სსრ–ს ახასიათებდნენ, როგორც 

მუშებისა და გლეხების (პირველ ეტაპზე, აგრეთვე წითელარმიელების) სახელმწიფოს. 1978 

წლის კონსტიტუციაში ინტელიგენციის დამატების ხარჯზე ფართოვდება სახელმწიფოს 

სოციალური ბაზა და რაც უფრო მნიშვნელოვანია, როგორც ხელისუფლების სუბიექტი, 

პირველად ჩნდება ხალხი: „საქართველოს რესპუბლიკაში  მთელი ძალაუფლება ხალხს 

ეკუთვნის― (მუხლი 2). 

სახელმწიფო ხელისუფლების უმაღლესი ორგანო იყო საქართველოს სსრ უმაღლესი 

საბჭო, ხოლო მის სესიებს შორის – უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმი. საქართველოს სსრ 

სახელმწიფო ხელისუფლების უმაღლესი აღმასრულებელი და განმკარგულებელი ორგანო 

იყო საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭო. მართლმსაჯულება ხორციელდებოდა მხოლოდ 

საერთო სასამართლოების მიერ, წინსვლა აღინიშნა იმ სფეროში, სადაც ხორციელდებოდა 

არბიტრაჟი და საპროკურორო ზედამხედველობა. 

კონსტიტუციაში საგრძნობლად გაიზარდა მოქალაქეთა უფლება–თავისუფლებების 

ჩამონათვალი და, რაც ყურადსაღებია, გათვალისწინებულია მათი განხორციელების 

გარანტიები. ერთ–ერთის შესაბამისად მოქალაქეებს მიეცათ უფლება სასამართლოში 

გაასაჩივრონ თანამდებობის პირების, სახელმწიფო და საზოგადოებრივი ორგანოების 

ქმედებანი. 

1978 წლის კონსტიტუციაში სხვა არანაკლები მნიშვნელობის დებულებასაც შევხვდებით, 

მაგრამ მისი არსის გაგებისათვის ყველაზე თვალსაჩინო კომპარტიის ადგილის 

განმსაზღვრელი მე–6 მუხლია. ეს მუხლი იმდენად ტევადი და მრავლისმთქმელია, რომ მისი 

სწორი გააზრებისათვის მთლიანად მოვიყვანთ მის ტექსტს: „საბჭოთა საზოგადოების 

ხელმძღვანელი და წარმმართველი ძალა, მისი პოლიტიკური სისტემის, სახელმწიფო, 

საზოგადოებრივი ორგანოების ბირთვია საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტია. საბჭოთა 

კავშირის კომუნისტური პარტია ხალხისათვის არსებობს და ხალხს ემსახურება. 

მარქსისტულ–ლენინური მოძღვრებით შეიარაღებული კომუნისტური პარტია 

განსაზღვრავს საზოგადოების განვითარების გენერალურ პერსპექტივას, სსრ კავშირის საშინაო 

და საგარეო პოლიტიკის გეზს, ხელმძღვანელობს საბჭოთა ხალხის დიად აღმშენებლობის 

საქმიანობას, გეგმაზომიერ, მეცნიერულად დასაბუთებულ ხასიათს ანიჭებს მის ბრძოლას 

კომუნიზმის გამარჯვებისათვის―. 

 

 



                                                                              68 

§3. გარდამავალი პერიოდის კონსტიტუციური კანონმდებლობა  

მეოცე საუკუნის 90–იან წლებში, უკვე მეორედ ამ საუკუნეში, უაღრესად მძიმე პირობებში 

საქართველოში იწყება დამოუკიდებელი სახელმწიფოს მშენებლობა. 

 საბჭოთა კავშირის დაშლამ მტკივნეული კვალი დატოვა ქვეყნის ეკონომიკაზე, 

აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში სისხლიანმა კონფლიქტებმა დაარღვიეს ქვეყნის 

ტერიტორიული მთლიანობა. სამოქალაქო ომმა გამოიწვია პოლიტიკური სისტემის თითქმის 

ყველა რგოლის პარალიზება. სამართლებრივი ნიჰილიზმის, ჩამოუყალიბებელი 

სამართლებრივი სისტემის, ხელისუფლებისადმი ნდობის არარსებობის გამო ვერ 

ხერხდებოდა საზოგადოებრივ ურთიერთობათა დიდი ნაწილის სამართლებრივი 

რეგულირება, რის შედეგადაც პრაქტიკულად არ არსებობდა  და ვერც იარსებებდა ადამიანის 

უფლებების პატივისცემისა და მისი განხორციელების რაიმე გარანტია. ასეთ პირობებში 

მიმდინარეობდა ახალი საზოგადოებრივი წყობილების გააზრება და დამკვიდრება. 

1990 წლის 28 ოქტომბერს საქართველოში ჩატარდა პირველი მრავალპარტიული 

საპარლამენტო არჩევნები, რომელშიც დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა პოლიტიკურმა 

გაერთიანებამ „მრგვალი მაგიდა – თავისუფალი საქართველო―. ეს ის პერიოდია, როდესაც ჯერ 

კიდევ არსებობს სსრ კავშირი, საქართველო საბჭოთა სამართლებრივ სივრცეში იმყოფება, რის 

გამოც ახალი კონსტიტუციის მიღება შეუძლებელი იყო, ამიტომ ახალი რეალობის 

საკანონმდებლო განმტკიცება იმდროინდელმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა ისევ 1978 წლის 

კონსტიტუციის გადასინჯვის საფუძველზე. 

1990 წლის 14 ნოემბერს, ე.ი. არჩევიდან სულ რაღაც 16 დღის შემდეგ, საქართველოს 

უზენაესმა საბჭომ პირველსავე სესიაზე უამრავი ცვლილება შეიტანა იმ დროს მოქმედ 1978 

წლის 15 აპრილის ჯერ კიდევ საბჭოურ კონსტიტუციაში. ქვეყნის ოფიციალური 

სახელწოდებიდან ამოღებული იქნა სიტყვები „საბჭოთა სოციალისტური― და სახელმწიფოს 

საქართველოს რესპუბლიკა ეწოდა; შეიცვალა სახელმწიფოს სიმბოლოკა — გერბი, დროშა, 

ჰიმნი. სახელმწიფო ხელისუფლების უმაღლესი ორგანო იყო საქართველოს უზენაესი საბჭო, 

რომელიც თავისი შემადგენლობიდან ირჩევდა უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარეს. 

ხელისუფლების ადგოლობრივ ორგანოებს ეწოდათ საკრებულოები, ხოლო, მმართველობის 

ადგოლობრივ ორგანოებს — პრეფექტურები და, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, გაუქმდა 

კომუნისტური პარტიის ხელმძღვანელი და წამყვანი როლი, დასაბამი მიეცა პოლიტიკურ 

პლურალიზმსა და საკუთრების ფორმათა მრავალსახეობას. ამავე სესიაზე მიღებულ იქნა 

კანონი „საქართველოს რესპუბლიკაში გარდამავალი პერიოდის გამოცხადების შესახებ―, 

რომელსაც უნდა ემოქმედა ახალი კონსტიტუციის მიღებამდე. შესაბამისად, 1978 წლის 

კონსტიტუციაში ჩაიწერა: „საქართველოში გარდამავალი პერიოდი დასრულებულად 

ჩაითვლება  მაშინ, როდესაც  საქართველოს სცნობენ სხვა სახელმწიფოები, საქართველოს 

რესპუბლიკა გახდება გაეროს წევრი სახელმწიფო და საოკუპაციო ჯარები დატოვებენ ჩვენ 

სამშობლოს―. 

1991 წლის 9 აპრილს საქართველოში ჩატარდა რეფერენდუმი, რომელზეც მოსახლეობის 

აბსოლუტურმა უმრავლესობამ დადებითი პასუხი გასცა კითხვას 1918 წლის 26 მაისის 
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დამოუკიდებლობის აქტის საფუძველზე ქვეყნის დამოუკიდებლობის აღდგენის შესახებ. ამ 

შედეგებზე დაყრდნობით, საქართველოს უზენაესმა საბჭომ საზეიმოდ გამოაცხადა 

„საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი― და მიიღო კიდევ ორი 

მნიშვნელოვანი აქტი: საქართველოს რესპუბლიკის კანონი „საქართველოს კონსტიტუციისა და 

საქართველოს კანონმდებლობის შესახებ― და საქართველოს უზენაესი საბჭოს დადგენილება 

„საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის თანამდებობის შემოღების შესახებ―.1 

1991 წლის ბოლოს, უკიდურესად გამწვავებული პოლიტიკური დაპირისპირების 

ვითარებაში არაკონსტიტუციური გზით ხდება საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი 

საბჭოსა და საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის უფლებამოსილებათა ვადამდე ადრე 

ფაქტობრივი შეწყვეტა, იქმნება სამხედრო საბჭო და დროებითი მთავრობა.გარადამავალი 

პერიოდის კონსტიტუცია და მის საფუძველზე მიღებული ზოგიერთი კანონი 

ძალადაკარგულად გამოცხადდა, ხოლო 1992 წლის 21 თებერვალს სამხედრო საბჭო იღებს 

დეკლარაციას საქართველოს 1921 წლის 21 თებერვლის კონსტიტუციის აღდგენის თაობაზე. 

სამწუხაროდ, ამ შესანიშნავ ჩანაფიქრს შესატყვისი ნაყოფი არ მოუტანია. „მიუხედავად 

იმისა, რომ 1921 წლის კონსტიტუცია თავისი შინაარსის მიხედვით იურიდიული 

თვალსაზრისით მეტ–ნაკლებად სრულყოფილი იყო, საქართველოს სახელმწიფოებრივი 

განვითარების მოცემულ ეტაპზე არსებული სინამდვილისათვის უკვე შეუსაბამო ნორმატიულ 

აქტს წარმოადგენდა, რაც აშკარად გამომჟღავნდა აღნიშნულ პერიოდში― – წერს პაატა 

ცნობილაძე.2 

1992 წლის 11 ოქტომბერს არჩეულმა საქართველოს პარლამენტმა 6 ნოემბერს მიიღო 

კანონი „სახელმწიფო ხელისუფლების შესახებ―. იმ დროისათვის ეს კანონი აღმოჩნდა 

ერთადერთი აქტი, რომელსაც შეეძლო ძირითადი კანონის გარეშე დარჩენილ ქვეყანაში 

კონსტიტუციის მაგივრობა გაეწია.„მცირე კონსტიტუციის― სახელწოდებით ცნობილმა ამ 

კანონმა ზღვარი დაუდო საქართველოში საბჭოური კონსტიტუციების ეპოქას, თუმცა 

ჭეშმარიტი კონსტიტუციის ფუნქცია მას არ შეუსრულებია და ვერც შეასრულებდა. 

მიუხედავად იმისა, რომ კანონი მთლიანად სახელმწიფო ხელისუფლების მოგვარებას უნდა 

ეხებოდეს, მასში მხოლოდ მისი ორი ნაწილი – საკანონმდებლო და აღმასრულებელი – მეტ–

ნაკლები სისრულით იყო წარმოჩენილი და არსებითად არაფერი იყო ნათქვამი მესამე – 

სასამართლო ხელისუფლებაზე.ძნელია კლასიკური დემოკრატიის ქვეყნებში მოიძებნოს 

ხელისუფლების დანაწილების კანონისეული ანალოგი, რომლის შესაბამისად, საყოველთაო, 

თანასწორი, პირდაპირი, ფარული კენჭისყრით არჩეული პარლამენტის თავმჯდომარე 

იმავდროულად (იმ პარლამენტის მიერ არჩეული, რომლის თავჯდომარეცაა) სახელმწიფოს 

მეთაურიც იყოს. 1921 წლის კონსტიტუციის ერთ–ერთი ძლიერი მხარე ადამიანის უფლებათა 

საკმაოდ მაღალ დონეზე რეგლამენტირებაა, მაშინ როცა კანონში – „სახელმწიფო 

ხელისუფლების შესახებ― ეს ნაწილი საერთოდ არ არის. 

                                                 
1
  1991 წლის 26 მაისს პირველ საპრეზიდენტო არჩევნებში საქართველოს პრეზიდენტად 

არჩეულ იქნა ზვიად გამსახურდია. 
2
  პაატა ცნობილაძე, საქართველოს კონსტიტუციური სამართალი, თბილისი, 2002 წ. გვ. 54 
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ასეთი იყო გარდამავალი წლების პირველი და ყველაზე მწვავე წლების კანონმდებლობა. 

1993 წლისათვის სახელმწიფო–სამართლებრივ სფეროში საკმაოდ თავისებური სიტუაცია 

შეიქმნა. 1921 წლის ფორმალურად აღდგენილი კონსტიტუცია, მისი აღდგენის დაბალი 

ლეგიტიმურობის გამო, არ ამუშავდა. კანონი „სახელმწიფო ხელისუფლების შესახებ― 

კონსტიტუციურ–სამართლებრივ ურთიერთობათა მხოლოდ ნაწილს არეგულირებდა, ხოლო 

1978 წლის გაუქმებული კონსტიტუცია ზოგიერთი თავისი დებულებით ფაქტობრივად კვლავ 

განაგრძობდა სიცოცხლეს. 

ახალ დროებას ახალი კონსტიტუცია სჭირდებოდა. 

 

თავი 6. საქართველოს 1995 წლის 24 აგვისტოს კონსტიტუციის  

ზოგადი დახასიათება 

 

თავისუფლდება რა წარსულის მემკვიდრეობისაგან, საქართველო თანდათან იღებს 

ორიენტაციას ცივილიზებულ ევროპაზე, საფუძველს უყრის დემოკრატიის ეპოქას, როდესაც, 

ეკონომიკური თავისუფლების და სოციალური სამართლიანობის გარანტირების ბაზაზე, 

ადამიანის ძირითად უფლებებსა და თავისუფლებებზე დამყარებული დემოკრატიის 

უზრუნველყოფა რეალობად იქცევა. ამ თვალსაზრისით ძირითად გარანტიას ქმნის ქვეყნის 

საზოგადოებრივი წყობის ისეთი დონე, როგორიცაა კონსტიტუციური წყობა – წყობა, რომლის 

საფუძველთა საფუძველია კონსტიტუცია. საქართველოს კონსტიტუციით 

გათვალისწინებული კონსტიტუციურ–სამართლებრივი ინსტიტუტების დაწვრილებითი 

განხილვა სახელმძღვანელოს შემდეგ თავებშია მოცემული, ამ თავში კი გთავაზობთ მის 

ზოგად დახასიათებას. 

 

§1. საქართველოს კონსტიტუციის შემუშავება და მიღება 

1993 წლის 16 თებერვალს1 საქართველოს იმდროინდელმა სახელმწიფო მეთაურმა–

პარლამენტის თავმჯდომარემ პარლამენტს წარუდგინა სახელმწიფო საკონსტიტუციო 

კომისიის შექმნის წინადადება. ამასთან, შესთავაზა არა სრულიად ახალი კონსტიტუციის, 

არამედ საქართველოს 1921 წლის 21 თებერვლის კონსტიტუციის ახალი რედაქციის 

შემუშავება და მიღება. პარლამენტი დაეთანხმა ამ წინადადებას და მიიღო ორი შესაბამისი 

შინაარსის მქონე დადგენილება: სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის შექმნის შესახებ და 

ამ კომისიის თავმჯდომარედ ედუარდ შევარდნაძის დანიშვნის თაობაზე. 25 მარტს 

პარლამენტმა მიიღო დადგენილება სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის 

უფლებამოსილებისა და საქმიანობის უზრუნველყოფის შესახებ, დაამტკიცა კომისიის 

შემადგენლობა და კომისიის დებულება. 

                                                 
1
  და არა 19 თებერვალს, როგორც ამას წერს ვოლფგანფ გაული ნაშრომში ‖კონსტიტუციის 

შემუშავება და მიღება საქართველოში‖, გვ. 14. 
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სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის შემადგენლობაში შევიდა პარლამენტართა 

დიდი ნაწილი (პარლამენტის სრული შემადგენლობის ნახევარზე მეტი), იურისტების  (41 

წევრი), პოლიტოლოგების, ეკონომისტების და ისტორიკოსების სოლიდური ჯგუფი, ცნობილი 

ადამიანები, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი და რამოდენიმე წევრი, 

თსუ რექტორი და წამყვანი პროფესორ–მასწავლებლები, სულ 118 კაცი. 

1993 წლის 3 აპრილს არჩეულ იქნა კომისიის თავმჯდომარის ორი მოადგილე (გიორგი 

(გივი) ინწკირველი და ვახტანგ ხმალაძე), კომისიის მდივანი (ავთანდილ დემეტრაშვილი), 

შეიქმნა შემდეგი სპეციალიზებული სამუშაო ჯგუფები: 

1) 1921 წლის კონსტიტუციის ანალიზის (ხელმძღვანელი ლევან თოიძე); 

2)  მიმდინარე საკანონმდებლო საქმიანობის ანალიზის (კონსტანტინე კემულარია); 

3)  საკანონმდებლო ხელისუფლების საკითხთა (დავით მელიქიშვილი); 

4)  საკონსტიტუციო ზედამხედველობის საკითხთა (ჯონი ხეცურიანი); 

5)  სასამართლო ხელისუფლების საკითხთა (მინდია უგრეხელიძე); 

6)  სოციალურ–ეკონომიკურ საკითხთა (ვლადიმერ პაპავა); 

7)  უშიშროების და თავდაცვის საკითხთა (ნოდარ ნათაძე); 

8)  საგარეო პოლიტიკური ურთიერთობების საკითხთა (თედო პაატაშვილი); 

9)  ეროვნულ უმცირესობათა საკითხთა (ზურაბ ჟვანია); 

10) საერთაშორისო სამართლისა და საზღვარგარეთის ქვეყნების კანონმდებლობის 

(ლევან ალექსიძე); 

11) პრეამბულის საკითხთა (მიხეილ ნანეიშვილი); 

12) ადამიანის უფლებათა საკითხთა (ქართლოს ღარიბაშვილი); 

13) აღმასრულებელი ხელისუფლების საკითხთა (თეოდორე ნინიძე); 

14) პოლიტიკური და საარჩევნო უფლებების საკითხთა (ირაკლი შენგელაია). 

ოდნავ მოგვიანებით შეიქმნა სარედაქციო ჯგუფი, რომლის სხდომებს ხან ე. შევარდნაძე, 

ხან მისი მოადგილეები უძღვებოდნენ. 

საქართველოს რესპუბლიკის პარლამენტის დადგენილებით გადაწყვეტილი იყო 

კონსტიტუციის პროექტის შემუშავებისა და მიღების შემდეგი გეგმა: 

სპეციალიზებულ სამუშაო ჯგუფებში უნდა შემუშავებულიყო კონსტიტუციის 

შესაბამისი ნაწილის კონცეფცია. შედეგებს შეაჯამებდა სარედაქციო ჯგუფი და კომისიის 

სრული შემადგენლობა. დამტკიცებული კონცეფციის საფუძველზე იმავე თანმიმდევრობით 

შემუშავდებოდა კონსტიტუციის შესაბამისი ნორმატიული ნაწილი და მთლიანად 

კონსტიტუცია. პარლამენტის მიერ მოწონებული პროექტი უნდა გასულიყო საყოველთაო–

სახალხო კენჭისყრაზე, კონსტიტუცია უნდა მიეღო ხალხს. 

რიგი მოვლენების გამო ეს სამუშაო გეგმა მხოლოდ ნაწილობრივ იქნა შესრულებული. 

არ იქნა რეალიზებული საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუციის ახალი რედაქციის 

მიღების იდეა. დამფუძნებლებმა გადაწყვიტეს ახალი კონსტიტუციის მიღება და 

შემოიფარგლენ პრეამბულაში იმის მითითებით, რომ ახალი კონსტიტუცია ეყრდნობა 
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„...ქართველი ერის მრავალსაუკუნოვანი სახელმწიფოებრიობის ტრადიციებსა და 

საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუციის ძირითად პრინციპებს―. 

აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში რეფერენდუმის ჩატარების შეუძლებლობის, 

გართულებული საზოგადოებრივ–ფსიქოლოგიური ვითარების გამო, რაც სამოქალაქო ომის 

შედეგი იყო, შეიცვალა კონსტიტუციის ლეგიტიმაციის, მისი მიღების პროცედურა და 

ამომრჩეველთა ნაცვლად იგი ხალხის მიერ არჩეულ პარლამენტს უნდა მიეღო. 

პრობლემების ღრმად შესაწავლისა და სხვა სახელმწიფოთა პრაქტიკის ანალიზის 

მიზნით, სამდივნოს მიერ ორგანიზებული იყო სხვადასხვა ღონისძიება: 1993 წლის 19 აპრილს 

თბილისში ჩატარდა კონფერენცია თემაზე – „საქართველოს ტერიტორიული მოწყობა. 

ადამიანის უფლებები―, რომელსაც უძღვებოდა ფრაიბურგის (შვეიცარია) ფედერალიზმის 

ინსტიტუტის დირექტორი თომას ფლაინერ–გერსტერი; 1993 წლის 29 აპრილს ასევე 

თბილისში ჩატარდა სემინარი „ხელისუფლების დანაწილება―, ჩიკაგოს (აშშ) სამართლის 

სკოლის პროფესორის ლოურენს ლესიგის ხელმძღვანელობით; 1993 წლის 12 მაისს 

თბილისშივე ჩატარდა სემინარი თემაზე – „კონსტიტუციის ეკონომიკური ნაწილი―. სემინარის 

წამყვანი იყო გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის სამეურნეო და სამრეწველო 

სამართლის დარგის ცნობილი სპეციალისტი პროფესორი ჰელმუტ ფრომი; ეუთოს ადამიანის 

უფლებათა ვარშავის ბიუროში კომისიის რამოდენიმე წევრი მუშაობდა ადამიანის უფლებათა 

კონცეფციისა და ამ კონცეფციის ნორმატიული სახით ჩამოყალიბებაზე. სასამართლო 

სისტემისა და საპროცესო პრობლემატიკას მიეძღვნა სემინარები რომში და ბოლონიაში 

(იტალია), ქართულმა წარმომადგენლობითმა დელეგაციამ მიიღო მონაწილეობა ბუდაპეშტში 

(უნგრეთი) გამართულ სემინარებში, რომლის ძირითადი თემები იყო ადამიანის უფლებები 

(ზოგადად) და ეროვნულ უმცირესობათა კონსტიტუციური სამართლებრივი პრობლემატიკა. 

საკმაოდ დიდხანს იმუშავა საკონსტიტუციო კომისიაში კანადელმა ექსპერტმა ჯონ უაიტმა. 

სისტემატურ და სერიოზულ საექსპერტო დახმარებას უწევდა კომისიას ევროპული კომისია 

„დემოკრატია სამართლის მეშვეობით― (მსოფლიოში ცნობილი „ვენეციის კომისიის―სახელით); 

1994 წლის ოქტომბერში ჩიკაგოს სამართლის სკოლაში ქართველ იურისტთა და 

პოლიტიკოსთა 10-კაციანი ჯგუფი (კომისიის წევრები) იქ მოწვეულ ცნობილ 

კონსტიტუციონალისტებთან ერთად (სტივენ ჰოლმსი, ჰერმან შვარცი, ალექსანდრე 

ბლანკენაგელი, ანდრაშ შაიო, ლოურენს ლესიგი და სხვ.)  ერთი კვირის განმავლობაში 

მუშაობდა კონსტიტუციის იმ ნაწილის შეჯერებულ ვარიანტზე, რომელიც სახელმწიფო 

ხელისუფლების უმაღლეს ორგანოთა სისტემას ეხებოდა. 

საკონსტიტუციო კომისიაში და შემდეგ პარლამენტშიც, მიმდინარეობდა 

კონსტრუქციული და შეთანხმებული მუშაობა იმ თემებზე, რაც ადამიანის უფლებებსა და 

თავისუფლებებს ეხებოდა. სერიოზული წინააღმდეგობების გარეშე მიმდინარეობდა 

სასამართლო ხელისუფლების საკითხთა შემუშავება (მოკლე დროში დასრულდა დისკუსია 

კონსტიტუციური კონტროლის განხორციელების მექანიზმის შესახებ), მაგრამ კამათი მწვავე, 

ზოგჯერ კონფრონტაციული და შეურიგებელი ხდებოდა, როდესაც საკითხი ხელისუფლების 

ჰორიზონტალურ  (მართვა–გამგეობის ფორმა) და ვერტიკალურ (ტერიტორიული მოწყობის 
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ფორმა) დანაწილებას ეხებოდა. ეს ბუნებრივიც იყო, რადგან დებატები ცალკეული ნორმების 

გარშემო არსებითად მსოფლმხედველობრივ ხასიათს ატარებდა, უკავშირდებოდა 

დემოკრატიისა და სამართლიანობის, სახელმწიფოს პოლიტიკური ფილოსოფიისა თუ 

კონსტიტუციის სოციალური დანიშნულების მაღალ ღირებულებებს. 

გარდა კომისიის სამდივნოში მომზადებული პროექტისა, 1994 წლის ბოლოს 

საკონსტიტუციო კომისიაში გარედან შევიდა 12 პროექტი, რომელიც წარმოადგინეს: 

პოლიტიკურმა ორგანიზაციამ „ხმა ერისა―; 

საქართველოს ეროვნულ–დემოკრატიულმა პარტიამ; 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლისა და 

საერთაშორისო ურთიერთობის ფაკულტეტის ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა 

ჯგუფმა; 

საქართველოს რესპუბლიკურმა პარტიამ; 

მშრომელთა ინტერესების დაცვის საზოგადოებამ; 

საქართველოს სახალხო პარტიამ; 

საქართველოს სახალხო ფრონტის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ; 

საქართველოს კომერციულმა ბანკმა „აისი―; 

საქართველოს კომუნისტურმა პარტიამ; 

საქართველოს ღვთისშვილთა კავშირმა; 

ალექსანდრე შუშანაშვილმა (საინიციატივო პროექტი); 

საქართველოს მოქალაქეთა კავშირმა. 

ყველა შემოსული პროექტი მეტ–ნაკლებად დეტალურად შესწავლილი იქნა კომისიის 

სხვადასხვა დონეზე და ამ ანალიზის საფუძველზე იყო შეჯერებული ვარიანტის შექმნის 

მცდელობები. 

1995 წლის მაისში საკონსტიტუციო კომისიის პლენარულ სხდომაზე განხორციელდა 

საბოლოო ვარიანტის განხილვა. 2 ივლისს 64 ხმით 4–ის წინააღმდეგ სახელმწიფო 

საკონსტიტუციო კომისიამ მიიღო კონსტიტუციის პროექტი, ხოლო მომდევნო დღეს მიიღო 

გადაწყვეტილება პარლამენტისათვის  მისი გადაცემის შესახებ და ამით დაასრულა თავისი 

მუშაობა. 

საკონსტიტუციო კომისიის მიერ მიღებულ პროექტში ყველა სადავო საკითხი 

შემდეგნაირად გადაწყდა: საქართველოს ტერიტორიული მოწყობა ფედერალურ საწყისებს 

უნდა დაყრდნობოდა, ხოლო მართვა–გამგეობის ის ფორმა შეირჩა, რომელსაც ნახევრად 

საპრეზიდენტოს, ან ფრანგულს უწოდებენ. სახელმწიფო ხელისუფლების მოწყობის ეს ორივე 

ფორმა მიუღებელი აღმოჩნდა საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობისათვის. 

პროექტიდან ჯერ ტერიტორიული მოწყობის „ფედერალური საწყისები― ამოიღეს, შემდეგ კი, 

საქართველოს რეფორმატორთა კავშირის წინადადებით1 ნახევრად საპრეზიდენტო მართვა–

გამგეობის ფორმა შეიცვალა საპრეზიდენტო რესპუბლიკის მიმსგავსებული ვარიანტით. 

                                                 
1 ბაკურ გულუა, ფიქრები საქართველოს კონსტიტუციაზე (ესეისტური ჩანაწერები). თბილისი, 

2003. 
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1995 წლის 24 აგვისტოს, საღამოს 17 საათსა და 50 წუთზე, საქართველოს რესპუბლიკის 

პარლამენტმა ე.წ. „იმელის― შენობაში 159 ხმით 8–ის წინააღმდეგ (10–მა დეპუტატმა 

კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღო) მიიღო საქართველოს კონსტიტუცია. 

1995 წ. 17 საქტემბერს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიისა და საქართველოს 

რესპუბლიკის პარლამენტის წევრებმა ხელი მოაწერეს კონსტიტუციის ოფიციალურ ტექსტს 

მთავრობის სასახლის იმ დარბაზში, სადაც 1991 წელს საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესმა 

საბჭომ გამოაცხადა საქართველოს დამოუკიდებლობა. 

 

§2. საქართველოს კონსტიტუციის სტრუქტურა 

საქართველოს 1995 წლის 24 აგვისტოს კონსტიტუციას აქვს ტრადიციული, კლასიკური 

სტრუქტურა და შედგება პრეამბულის, ძირითადი ნაწილისა და გარდამავალი 

დებულებისაგან. კონსტიტუციის პროექტის შემუშავებისას განიხილებოდა ამ ნაწარმოების 

სტრუქტურიზაციის სხვადასხვა ხერხები და სახეები. შემოთავაზებული იყო მისი დაყოფა 

ნაწილებად, კარებად, პარაგრაფებად და ა.შ. კონსტიტუციის პირვანდელ ვარიანტში იყო 

მოკლე პრეამბულა, 9 თავი და 109 მუხლი. ყველა თავს აქვს თავისი სათაური, მუხლები და 

მისი შემადგენელი პუნქტები დანომრილია არაბული ციფრებით, ხოლო ქვეპუნქტები 

დასათაურებულია ქართული ანბანის თანმიმდევრული ასოებით. განხორციელებული 

გადასინჯვის შედეგად, კონსტიტუციის სტრუქტურა მნიშვნელოვნად შიცვალა. დღეისათვის 

საქართველოს კონსტიტუციას შეადგენს ორი ერთმანეთისაგან განუყოფელი, მაგრამ ცალ–

ცალკე არსებული ნორმატიული აქტი: 1995 წლის 24 აგვისტოს მიღებული ტექსტი შემდგომი 

ცვლილებებითა და დამატებებით და 2004 წლის 1 ივლისის საქართველოს კონსტიტუციური 

კანონი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ―. 

კონსტიტუცია არ შეიცავს ამგვარი პოლიტიკურ–იურიდიული დოკუმენტისათვის 

სავალდებულო ნაწილს სახელმწიფოს ტერიტორიული და ადმინისტრაციულ–

ტერიტორიული მოწყობის თაობაზე. კონსტიტუციის შემმუშავებლებს და მის 

დამფუძნებლებს არ დავიწყებიათ ეს მნიშვნელოვანი კონსტიტუციური სეგმენტები. 

შემუშავების პროცესში განიხილებოდა კიდეც სახელმწიფო–ტერიტორიული მოწყობის ორივე 

კლასიკური ვარიანტი (უნიტარული და ფედერაციული სახელმწიფო მოწყობა), იყო 

რეგიონალიზმის პრინციპზე დამყარებული მოწყობის წინადადებებიც. ამ საკითხზე ერთიანი 

საზოგადოებრივი აზრის არარსებობა, სეპარატისტულ ძალებთან ფედერალიზაციის იდეის 

დაბალეფექტურობა – ეს არის ძირითადი მიზეზები იმისა, რომ საქართველოს პარლამენტმა 

თავი აარიდა გამოკვეთილი სახით საქართველოს ტერიტორიული მოწყობის კონსტიტუციაში 

დაფიქსირებას. 

მოკლედ კონსტიტუციის ცალკეული სტრუქტურული ნაწილების შესახებ. 

კონსტიტუციის შესავალი ნაწილი — პრეამბულა სავსებით ამართლებს თავის 

დანიშნულებას. ქვეყნის კონსტიტუციური განვითარების სტრატეგიულ მიზნებად მასში 

გამოცხადებულია ისეთი ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებები, როგორიცაა დემოკრატიული 

საზოგადოებრივი წესწყობილება, ეკონომიკური თავისუფლება, სოციალური და 
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სამართლებრივი სახელმწიფო, ადამიანის ძირითადი უფლებების სახელმწიფო 

უზრუნველყოფის ვალდებულება და სხვ. 

თანამედროვე კონსტიტუციის პირველ თავში, როგორც წესი, ჩამოყალიბებულია 

კონსტიტუციური წყობილების არსებითი საფუძვლები. ასევე იყო ჩაფიქრებული 

კონსტიტუციის პროექტზე მუშაობის დაწყებისას, მაგრამ დეპუტატებმა მხოლოდ 

ნაწილობრივ განახორციელეს ეს ჩანაფიქრი და პირველ თავში დააფიქსირეს კონკრეტული 

პოლიტიკური ხასიათის რამდენიმე დებულება.    რადგანაც იმ დროს ჯერ კიდევ არსებობდა 

სსრ კავშირის აღდგენის იმპერიული გეგმა,  კონსტიტუციით გამოცხადდა, რომ   

„საქართველო  არის დამოუკიდებელი...სახელმწიფო,  რაც დადასტურებულია  1991  წლის  31  

მარტს ქვეყნის მთელ 

ტერიტორიაზე...ჩატარებული რეფერენდუმით და 1991 წლის 9 აპრილს საქართველოს 

სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტით― (მუხლი 1). აფხაზეთსა და 

სამხრეთ ოსეთში მომხდარი კონფლიქტების კვალდაკვალ, კონსტიტუციაში 

დაფიქსირებულია საქართველოს სახელმწიფოს ტერიტორია –  1991 წლის 21 დეკემბრის (სსრ 

კავშირის დაშლის ოფიციალური თარიღი) მდგომარეობით. დამფუძნებლების აზრით, 

აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის საქართველოს შემადგენლობაში ყოფნა ეჭვს არ უნდა 

იწვევდეს, ვინაიდან „სახელმწიფო საზღვრების ხელშეუხებლობა დადასტურებულია 

საქართველოს კონსტიტუციითა და კანონებით, აღიარებულია სახელმწიფოთა მსოფლიო 

თანამეგობრობისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ― (მუხლი 2). 

დემოკრატიული, სამართლებრივი და სოციალური სახელმწიფოს განუყოფელი ნაწილი, 

რომლის იურიდიულ საფუძველს კონსტიტუცია წარმოადგენს, არის ადამიანის უფლებებისა 

და მათი განხორციელების გარანტიების მექანიზმის კონსტიტუციით განმტკიცება. როგორც 

მკვლევარები აღნიშნავენ,1 საქართველოს 1995 წლის კონსტიტუცია და განსაკუთრებით, მისი 

მეორე თავი (საქართველოს მოქალაქეობა. ადამიანის ძირითადი უფლებანი და 

თავისუფლებანი) მთლიანობაში შეესაბამება ადამიანის უფლებებისა და ძირითადი 

თავისუფლებების დაცვის ევროპული კონვენციისა და ადამიანის უფლებათა სფეროში 

მოქმედი სხვა საერთაშორისო აქტების პრინციპულ მოთხოვნებს. ბუნებრივია, რომ 

კონსტიტუციის დამფუძნებლებს არ შეეძლოთ კონსტიტუციაში ყველა უფლება–

თავისუფლების თავმოყრა. მათ მხოლოდ „ძირითადი― დააფიქსირეს, მაგრამ იმავდროულად 

გამოაცხადეს: „საქართველოს კონსტიტუცია არ უარყოფს ადამიანისა და მოქალაქის 

საყოველთაოდ აღიარებულ უფლებებს, თავისუფლებებსა და გარანტიებს, რომლებიც აქ არ 

არის მოხსენიებული, მაგრამ თავისთავად გამომდინარეობენ კონსტიტუციის პრინციპებიდან― 

(მუხლი 39). 

ცხადია, კონსტიტუციის უმნიშვნელოვანესი ნაწილი სახელმწიფო ხელისუფლების 

ორგანიზაციას ეძღვნება. კონსტიტუციონალიზმის იმპერატივებიდან გამომდინარე, მის 

კონცეპტუალურ საფუძველს შეადგენს ხელისუფლების დანაწილება: „სახელმწიფო 

                                                 
1
  მაიკლ ფარბმენი, კონსტიტუციამ დროის გამოცდას უნდა გაუძლოს. ჟურნ. „ადამიანი და  

კონსტიტუცია―, №4, 2000 წ., გვ. 43. 
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ხელისუფლება ხორციელდება ხელისუფლების დანაწილების პრინციპზე დაყრდნობით― 

(მუხლი 5). 2004 წლის 6 თებერვლამდე საქართველოს სახელმწიფოს ცენტრალურ ორგანოთა 

სისტემა მოწყობილი იყო ხელისუფლების დანაწილების იმ მოდელის მიხედვით, რომელსაც 

მეცნიერებაში საპრეზიდენტო რესპუბლიკას უწოდებენ, ხოლო 2004 წლის 6 თებერვლის 

შემდეგ საქართველოს კონსტიტუცია ითვალისწინებს ხელისუფლების დანაწილების იმ 

მოდელს, რომლის ძირითადი კომპონენტები ქმნიან ე.წ. ნახევრად საპრეზიდენტო 

რესპუბლიკის კონცეფციას. 

1995 წლის კონსტიტუციაში, ტრადიციულად, გათვალისწინებულია „გარდამავალი 

დებულებები―. აქ რეგლამენტირებულია კონსტიტუციის ძალაში შესვლის პირობები, მისი 

ამოქმედების შედეგები კანონმდებლობისათვის, ზოგიერთი კონსტიტუციურ–

სამართლებრივი ღონისძიება  – საპარლამენტო არჩევნები, „საკონსტიტუციო სასამართლოს 

შესახებ― ორგანული კანონის მიღების ვადა და სხვა, დროებითი მოქმედების ნორმა. 

ბოლოს მოვიყვანთ საქართველოს 1995 წლის 24 აგვისტოს კონსტიტუციის ზოგად 

სტრუქტურას: 

პრეამბულა (ტექსტის ეს ნაწილი არ არის დასათაურებული); 

თავი პირველი. ზოგადი დებულებები;  

თავი მეორე. საქართველოს მოქალაქეობა. ადამიანის ძირითადი უფლებანი და 

თავისუფლებანი; 

თავი მესამე. საქართველოს პარლამენტი; 

თავი მეოთხე. საქართველოს პრეზიდენტი; 

თავი მეოთხე.1 საქართველოს მთავრობა; 

თავი მეხუთე. სასამართლო ხელისუფლება; 

თავი მეექვსე. სახელმწიფო ფინანსები და კონტროლი; 

თავი მეშვიდე. სახელმწიფოს თავდაცვა; 

თავი მერვე. კონსტიტუციის გადასინჯვა; 

თავი მეცხრე. გარდამავალი დებულებები. 

საქართველოს კონსტიტუციური კანონი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის 

შესახებ―. 

 

§3. საქართველოს კონსტიტუციის გადასინჯვა 

 ჯონ ელსტერის თქმით, მსოფლიოში არსებობს არადემოკრატიული გზით მიღებული 

კონსტიტუციები, მაგრამ არ არსებობს დემოკრატიული გზით მიღებული არც ერთი 

                                                 
1
  2002 წლის 13 ივნისს საქართველოს პარლამენტში 201 181 ამომრჩევლის ხელმოწერით 

შევიდა „კონსტიტუციის ზოგადი გადასინჯვის პროექტი―. მიუხედავად იმისა, რომ ამ პროექტით 

შემოთავაზებული იყო მოქმედი კონსტიტუციის 109 მუხლიდან 62–ის არსებითი ან ფორმალური 

ცვლილებები, ვთვლით, რომ ეს კონსტიტუციის არა ზოგადი, არამედ ნაწილობრივი გადასინჯვის 

ინიციატივაა. 
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ავტორიტარული კონსტიტუცია. კონსტიტუციის მიღებისა და მისი გადასინჯვის წესი უეჭველ 

გავლენას ახდენს მის შინაარსზე, ამიტომ აქვს ამ წესებს დიდი მნიშვნელობა. 

კონსტიტუციის მიღების პროცესში მნიშვნელოვანია ორი ძირითადი მომენტი:  

1. რამდენად დემოკრატიული არის მისი მიღების პროცედურა და  

2. რამდენად ეფუძნება კონსტიტუციის მიღება ან გადასინჯვა ფართო და სრულფასოვან 

საზოგადოებრივ მსჯელობას. 

კონსტიტუციის პროექტის შემუშავებისას სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში და 

საქართველოს რესპუბლიკის პარლამენტში ბევრი მიიჩნევდა, რომ გადასინჯვის ერთადერთი 

და ბუნებრივი სუბიექტი უნდა ყოფილიყო ხალხი, მაგრამ საბოლოოდ აქაც იმძლავრა იმ 

მოსაზრებამ, რომ მისაღებია აღმშენებლობის პროცესში მყოფი სახელმწიფოს ძირითადი 

კანონი, რომელიც, შესაძლოა, ხშირად გახდეს შესაცვლელი. საყოველთაო სახალხო კენჭისყრა 

ამ ეტაპზე მიზანშეუწონლად იქნა მიჩნეული და კონსტიტუციის გადასინჯვის 

უფლებამისილება მიენიჭა საქართველოს პარლამენტს. 

საქართველოს კონსტიტუცია ითვალისწინებს ზოგად ან ნაწილობრივ გადასინჯვას. 

ჩვენი აზრით, ზოგადი გადასინჯვა ახალი კონსტიტუციის მიღებას უნდა ნიშნავდეს. თუ ეს 

ასე არ არის, მაშინ კანონმდებლობაში უნდა იყოს დადგენილი გადასინჯვის მოცულობა, 

რომლის მიხედვითაც განისაზღვრება გადასინჯვის რომელ სახესთან გვაქვს საქმე – 

ზოგადთან თუ ნაწილობრივთან.1 

საქართველოს პარლამენტში კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონპროექტის შეტანის 

უფლება აქვთ საქართველოს პრეზიდენტს, პარლამენტის წევრთა სრული შემადგენლობის 

ნახევარზე მეტს და სახალხო ინიციატივის წესით – საქართველოს არანაკლებ 200 000 

ამომრჩეველს. 

პარლამენტი, ზოგადი განხილვის შემდეგ, იღებს გადაწყვეტილებას კანონპროექტის 

საყოველთაო–სახალხო განხილვის შესახებ და არსებითად განიხილავს მას მხოლოდ 

საყოველთაო განხილვაზე გამოქვეყნების დღიდან სულ ცოტა ერთი თვის შემდეგ. 

დაუშვებელია კონსტიტუციური კანონპროექტის პარლამენტში გამარტივებული წესით 

მიღება. იგი სავალდებულო საკანონმდებლო პროცედურების (მოსმენების) შემდეგ 

მიღებულად ჩაითვლება, თუ კენჭისყრაში მას მხარს დაუჭერს საქართველოს პარლამენტის 

სრული შემადგენლობის სულ ცოტა ორი მესამედი მაინც. ამ წესით მიღებული 

კონსტიტუციური კანონპროექტი 5 დღის ვადაში გადაეგზავნება საქართველოს პრეზიდენტს 

ხელმოწერისა და გამოქვეყნებისათვის. 

საქართველოს პრეზიდენტი 10 დღის ვადაში ხელს აწერს და აქვეყნებს კონსტიტუციურ 

კანონს, ან მოტივირებული შენიშვნებით (ე.ი. ვეტოს უფლების გამოყენებით) უბრუნებს მას 

                                                 
1
  2002 წლის 13 ივნისს საქართველოს პარლამენტში 201 181 ამომრჩევლის ხელმოწერით 

შევიდა „კონსტიტუციის ზოგადი გადასინჯვის პროექტი―. მიუხედავად იმისა, რომ ამ პროექტით 

შემოთავაზებული იყო მოქმედი კონსტიტუციის 109 მუხლიდან 62–ის არსებითი ან ფორმალური 

ცვლილებები, ვთვლით, რომ ეს კონსტიტუციის არა ზოგადი, არამედ ნაწილობრივი გადასინჯვის 

ინიციატივაა. 
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საქართველოს პარლამენტს. საქართველოს პარლამენტს შეუძლია არ დაეთანხმოს 

საქართველოს პრეზიდენტის შენიშვნებს, კვლავ კვალიფიციური უმრავლესობით 

(პარლამენტის სრული შემადგენლობის არანაკლებ ორი მესამედით) მიიღოს პროექტის 

პირვანდელი რედაქცია (ანუ: გადალახოს პრეზიდენტის ვეტო) და გადაუგზავნოს იგი 

პრომულგირებისათვის საქართველოს პრეზიდენტს. თუ პრეზიდენტმა 10 დღის ვადაში არ 

გამოაქვეყნა კონსტიტუციური კანონი, მას ხელს აწერს და აქვეყნებს პარლამენტის 

თავმჯდომარე. 

ამგვარად, საქართველოს კონსტიტუციის გადასინჯვის წესი (მაგალითად, ამერიკის 

შეერთებული შტატების კონსტიტუციისაგან განსხვავებით) ძალიან რთული არ არის. 

ცხრაწლიანი არსებობის პერიოდში საქართველოს კონსტიტუცია ექვსჯერ გადაისინჯა, 

თუმცა მცდელობა მისი გადასინჯვისა გაცილებით მეტი იყო. 

საქართველოს კონსტიტუციის პირველი რევიზია განხორციელდა 1999 წლის 20 ივლისს 

კონსტიტუციური კანონით, რომელიც საქართველოს პარლამენტის წევრთა მიერ იყო 

ინიცირებული. ცვლილებები შეეხო კონსტიტუციის 50–ე და 70–ე მუხლების ზოგიერთ 

დებულებას (ე.წ. 7% საარჩევნო ბარიერის დადგენა, პრეზიდენტის არჩევნებთან 

დაკავშირებული ცვლილება). 

2000 წლის 20 აპრილსა და 2002 წლის 10 ოქტომბრის კონსტიტუციური კანონებით 

სახელმწიფოს უზენაესი კანონის შესაბამის ნაწილში  აჭარისა და აფხაზეთის სტატუსი 

განისაზღვრა „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა― და „აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის― სახით. 

2001 წლის 30 მარტის კონსტიტუციური კანონის შესაბამისად, დაიშვა კონსტიტუციური 

შეთანხმების დადების შესაძლებლობა საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს 

სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის. 

2003 წლის 23 ივლისის კონსტიტუციური კანონით გადაისინჯა კონსტიტუციის 35 –ე 

მუხლის მე–3 პუნქტი და დაწყებით განათლებასთან ერთად სავალდებულოდ გამოცხადდა 

საბაზო განათლებაც. 

მასშტაბური კონსტიტუციური ცვლილებები განხორციელდა 2004 წლის თებერვალში. 

ცვლილებები და დამატებები შეეხო კონსტიტუციის თითქმის ყველა ნაწილს, მაგრამ 

ძირითადი რევიზია განიცადა კონსტიტუციის იმ ნაწილმა, რომელიც სახელმწიფო 

ხელისუფლების უმაღლესი ორგანოების სისტემას და მათ შორის ურთიერთობას, ანუ 

სახელმწიფოს მართვა–გამგეობის ფორმას ეხება. შედეგად, კონსტიტუციის პირვანდელი 

რედაქციით დადგენილი საპრეზიდენტო რესპუბლიკის ნაცვლად, შემოღებული იქნა მართვა–

გამგეობის ფორმა, რომლის კონცეპტუალური საფუძველი ნახევრად საპრეზიდენტო 

რესპუბლიკის მოდელია. 

საქართველოს 2004 წლის 23 აპრილის კონსტიტუციური კანონით შეიცვალა 

საქართველოს პარლამენტის წევრთა იმუნიტეტის შინაარსი (კონსტიტუციის 54-ე პუნქტის 

მეორე პუნქტი), 2004 წლის 1 ივლისის კონსტიტუციური კანონით საქართველოს 

საკონსტიტუციო სასამართლოს მიეცა უფლებამოსილება განიხილოს დავა ‖... აჭარის 
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ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ‖ საქართველოს კონსტიტუციური კანონის 

დარღვევის თაობაზე. ძალზე მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდა 2005 წლის 23 

თებერვლის კონსტიტუციური კანონით. ეს ცვლილებები შეეხო კონსტიტუციის 49-ე 

(პარლამენტის შემადგენლობაშია პროპორციული სისტემით არჩეული 100 და 

მაჟორიტარული სისტემით არჩეული 50 პარლამენტის წევრი) და 58-ე მუხლს (ფრაქციის 

წევრთა რაოდენობა არ უნდა იყოს 7-ზე ნაკლები).1 

საქართველოს 2004 წლის 23 აპრილს კონსტიტუციური კანონით შეიცვალა საქართველოს 

პარლამენტის წევრთა იმუნიტეტის შინაარსი (კონსტიტუციის 52-ე მუხლის მე-2 პუნქტი).  

2004 წლის 1 ივლისის საქართველოს კონსტიტუციური კანონით „აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ― განისაზღვრა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განსაკუთრებულ გამგებლობას მიკუთვნებული საკითხები, აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ორგანოთა სისტემა, მათი კომპეტენცია. ამ კონსტიტუციური კანონის 

შესაბამისად იმავე 2004 წლის 1 ივლისის კონსტიტუციური კანონით საქართველოს 

საკონსტიტუციო სასამართლოს მიეცა უფლებამოსილება განიხილოს დავა „... აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ― საქართველოს კონსტიტუციური კანონის 

დარღვევის თაობაზე.  

ძალზე მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდა 2005 წლის 23 თებერვლის 

კონსტიტუციური კანონით.2 ცვლილებები შეეხო კონსტიტუციის 49-ე (პარლამენტის 

შემადგენლობაშია „პროპორციული სისტემით არჩეული 100 და მაჟორიტარული სისტემით 

არჩეული 50 პარლამენტის წევრი―) და 58-ე („ფრაქციის წევრთა რაოდენობა არ უნდა იყოს 

შვიდზე ნაკლები―) მუხლებს. 

1995 წლის 24 აგვისტოს შემდგომ პერიოდში პირვანდელი ტექსტის 109 მუხლიდან 

ახლებურად არის ჩამოყალიბებული 32 მუხლი, კონსტიტუციის ტექსტს დაემატა და შევიდა 

მის ტექსტში ერთი თავი და ხუთი ახალი მუხლი, მთლიანად გაუქმებული და ტექსტიდან 

ამოღებულია 91 –ე მუხლი. კონსტიტუციის განუყოფელი ნაწილია მის ტექსტში არ შესული 

დამოუკიდებლად არსებული საქართველოს კონსტიტუციური კანონი „აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ― (25 მუხლი). ყოველივე ამის საფუძველზე, შეიძლება 

დავასკვნათ, რომ ქვეყნის განვითარების კვალობაზე მიმდინარეობს ღრმა კონსტიტუციური 

რეფორმა. 

 

      საკონტროლო კითხვები და დავალებები: 

1. რამდენად გამართლებულია საქართველოს კონსტიტუციის ხშირი გადასინჯვა? 

2. უნდა იღებდეს თუ არა ხალხი საქართველოს კონსტიტუციური კანონების მიღებაში 

მონაწილეობას? 

3. რას დაუმატებდით ან რას ამოიღებდით მოქმედი კონსტიტუციიდან? 

                                                 
1
  ეს კონსტიტუციური ნოველები ამოქმედდება საქართველოს საარჩევნო კოდექსში 

შესაბამისი ცვლილებებისა და დამატებების შეტანისთანავე. 
2
  ამ კონსტიტუციური კანონით გათვალისწინებული ნოველები ამოქმედდება საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსში შესაბამისი ცვლილებებისა და დამატებების შეტანისთანავე. 
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4. რა არის კონსტიტუცია? 

5. როგორ დაახასიათებთ ურთიერთკავშირს კონსტიტუციონალიზმსა და 

კონსტიტუციას შორის? 

6. რა მნიშვნელობა აქვს კონსტიტუციის გადასინჯვის წესს? 

7. რომელ კონსტიტუციას ანიჭებთ უპირატესობას – დაწერილს თუ დაუწერელს? 

8. როგორ განმარტავდით საქართველოს 1918 წ. 26 მაისის დამოუკიდებლობის აქტს? 

9. რა დროიდან შეიძლება ჩაითვალოს საქართველო კონსტიტუციურ სახელმწიფოდ? 

10. როგორ მოგწონთ 1921 წ. კონსტიტუციით დადგენილი სახელმწიფო ხელისუფლების 

უმაღლეს ორგანოთა სისტემა? 

11. იყო თუ არა კონსტიტუციონალიზმი საბჭოთა საქართველოში? 

(აირჩიეთ ერთ–ერთი ვარიანტი) 

 ა) მოამზადეთ რეფერატი ან 10 წუთიანი მოხსენება ვოლფგანგ გაულის წიგნის 

„კონსტიტუციის შემუშავება და მიღება საქართველოში― მიხედვით. 

 ბ) მოამზადეთ რეფერატი თემაზე „საქართველოს 1995 წლის კონსტიტუციის 

პრინციპები― პაატა ცნობილაძის დამხმარე სახელმძღვანელოს „საქართველოს 

კონსტიტუციური სამართალი―–ის მიხედვით. თბილისი, 2002, გვ. 57–64. 

ანდრაშ შაიოს წიგნის — „ხელისუფლების თვითშეზღუდვა. კონსტიტუციონალიზმის 

შესავალი― — მიხედვით მოამზადეთ რეფერატი ან 10 წუთიანი მოხსენება.   

მალხაზ მაცაბერიძის წიგნის („1921 წლის კონსტიტუციის პოლიტიკური კონცეფცია―. 

თბილისი, 1996) მიხედვით მოამზადეთ რეფერატი ან 10 წუთიანი მოხსენება. 

 

რეკომენდირებული ლიტერატურა:  

1. ოთარ მელქაძე, საზღვარგარეთის ქვეყნების სახელმწიფო სამართალი. თბილისი, 

1996;  

2. პაატა ცნობილაძე, საქართველოს კონსტიტუციური სამართალი. თბილისი, 2002;  

3. ბაკურ გულუა, ფიქრები საქართველოს კონსტიტუციაზე. თბილისი, 2003; 

4. ვოლფგანგ გაული, კონსტიტუციის შემუშავება და მიღება საქართველოში. თბილისი, 

2002; 

5. ანდრაშ შაიო, ხელისუფლების თვითშეზღუდვა. კონსტიტუციონალიზმის შესავალი. 

თბილისი 2003; 

6. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა. სამი ისტორიული დოკუმენტი. 

შემდგენელი და წინასიტყვაობის ავტორი გ. შარაძე. თბილისი, 1991; 

7. მსოფლიო ქვეყნების კონსტიტუციები, შემდგენელი ავთანდილ დემეტრაშვილი. 

თბილისი, 1992; 

8. საქართველოს კონსტიტუცია. თბილისი, 2004; 

9. И.П. Трайнин. О докладе товарища Сталина „О проекте конституции Союза ССР―.М. 

1948; 

10. Constitutional law by Jerome a Barron and C Thomas Dienes. St. Paul. Minn. 1995. 
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კარი III. პიროვნების სამართლებრივი სტატუსი 

 

თავი 7. ZiriTadi uflebebi (warmoSoba, klasifikacia, daxasiaTeba); 

a) warmoSoba da ganviTareba  

moZRvreba adamianis uflebebis Sesaxeb Sua saukuneebSi warmoiSva da 

momdevno saukuneebis ganmavlobaSi ganviTarebis sakmaod rTuli, 

winaaRmdegobrivi gza ganvlo. ganviTarebis am gzis analizidan cxadi xdeba, rom 

adamianis uflebebi yovelTvis idga Zlieri saxelmwifo xelisuflebis mxridan 

safrTxis qveS. aseTi situaciebi meordeboda sxvadasxva saukuneebSi, ris 

Sedegadac Seiqmna adamianis ZiriTad uflebaTa umTavresi damaxasiaTebeli 

niSani: es uflebebi yovelTvis xelisuflebis winaaRmdeg warmoebuli 

revoluciuri brZolebis dros warmoiSoboda da revoluciebis gamarjvebis 

Semdeg mtkicdeboda, riTac individebs an garkveul jgufebs unarCundeboda 

mopovebuli samarTlebrivi mdgomareoba. Tumca es uflebebi mainc safrTxis qveS 

idga, radgan saxelmwifo xelisuflebis gaZlierebis periodSi yovelTvis 

xdeboda maTi ugulebelyofa da darRveva. adamianis uflebebi arasodes iyo 

absoluturad garantirebuli. roca saxelmwifo xelisufleba sustdeboda, am 

dros Zlieri iyo adamianis uflebaTa moqmedeba da gavlena, magram 

xelisuflebis gaZlierebisTanave xdeboda maTi SezRudva da xSiri 

ugulebelyofa.  

gavrcelebuli mecnieruli Sexedulebis mixedviT, ZiriTadi uflebebi 

pirvelad inglisSi, 1215 wlis 15 ivnisis cnobil dokumentSi – Magna Carta 

Libertatum – Camoyalibda. es dokumenti Zalian gansxvavdeba adamianis uflebaTa 

Tanamedrove katalogebisagan, magram igi swored xelisuflebasTan warmatebuli 

dapirispirebis Sedegad ganmtkicebuli privilegiebis aRiarebis niSniT 

xasiaTdeba da didgvarovanTa fenis mier mefis xelisuflebisagan miRebul, maTi  

uflebebis damadasturebel sabuTs warmoadgens. Magna Carta–s 63 muxlidan 

naxevarze meti faqtobrivad feodalTa pretenziebis aRiarebaa. Tumca aris 

muxlebi, romlebic Tanamedrove ZiriTadi uflebebis Canasaxad SeiZleba 

miviCnioT. aseTia, magaliTad, 39–e muxli, romlis mixedviTac `dauSvebelia 

Tavisufali adamianis dapatimreba, sakuTrebis CamorTmeva an misi gaZeveba qveynis 

kanonis safuZvelze miRebuli kanonieri ganaCenis gareSe". 

Semdgomi mniSvnelovani etapi adamianis ZiriTad uflebaTa ganviTarebis 

gzaze iyo inglisSi miRebuli ori dokumenti: Act of Habeas Corpus (1679) da 

Bill of Rights (1689). pirveli maTgani adgenda adamianis saproceso uflebebs 

Tavisuflebis aRkveTis dros da pirdapir miuTiTebda, rom adamiani 
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dakavebisTanave unda waredginaT mosamarTlisaTvis.1 meore dokumenti (Bill of 

Rights) parlamentis uflebebTan erTad aRiarebda ramdenime individualur 

uflebas, magaliTad, peticiis uflebas. am dokumentis mixedviT, mefisaTvis 

peticiebiT mimarTvis SemTxvevaSi adamianis yoveli dapatimreba da 

samarTlebrivi devna ukanonod iTvleboda da unda SeCerebuliyo mefis mier 

peticiis ganxilvamde.  

mecnier–iuristTa gabatonebuli SexedulebiT ZiriTad uflebaTa 

amRiarebel pirvel srulyofil dokumentad virjiniis 1776 wlis 12 ivnisis 

deklaracia (Virginia Bill of Rights) iTvleba. am dokumentSi naTlad irekleba 

bunebiTi samarTlisa da ganmanaTleblobis ideebi, romelTa mixedviTac, adamiani 

Tavisufali individi, saxelmwifosa da sazogadoebis centraluri figuraa. 

zemoxsenebuli ideebis aSkara gamoxatulebas warmoadgens deklaraciis 

pirvelive muxli: `yvela adamiani bunebiT Tanabrad Tavisufali da 

damoukidebelia da dabadebisTanave flobs konkretul uflebebs...". adamianis 

bunebiTi uflebebi, romlebic mas dabadebisTanave warmoeSoba, SeiZleba 

SeizRudos e.w. sazogadoebrivi xelSekrulebiT, magram maTi  gauqmeba 

dauSvebelia. amasTan, arsebobs iseTi uzenaesi da xelSeuxebeli uflebebi, 

romelTa SezRudva saxelmwifos ar SeuZlia. Sinaarsobrivad deklaracias 

Tanamedrove standartebis Sesabamisi uzenaesi samarTlebrivi dokumentis saxe 

aqvs da istoriuli TvalsazrisiT  axali drois adamianis uflebaTa 

saTaveebTan dgas. masSi Tanabrad aris Serwymuli evropuli bunebiTi samarTali 

da inglisuri samarTlis tradiciebi. deklaracia Seicavs iseT axal ZiriTad 

uflebebs, rogoricaa, magaliTad, me–12 muxlis debuleba, romlis mixedviTac 

`presis Tavisufleba Tavisuflebis erT–erTi udidesi Semadgeneli nawilia da 

dauSvebelia misi SezRudva, rac SeiZleba moxdes mxolod despoturi 

mTavrobebis mmarTvelobisas", me–16 muxliT ki uzrunvelyofilia religiis 

Tavisufleba.  

miuxedavad virjiniis deklaraciis udidesi samarTlebrivi da istoriuli 

mniSvnelobisa, adamianis uflebaTa amRiarebel yvelaze cnobil dokumentad 

safrangeTis revoluciis Sedegad 1789 wlis 26 agvistos miRebuli adamianisa da 

moqalaqis uflebaTa deklaracia (claracion des droits de l'homme et du 

citoyen) iTvleba. es dokumenti faqtobrivad evropis konstituciuri 

ganviTarebis axali epoqis dasawyiss warmoadgens. deklaraciis pirvelive muxli 

Jan Jak rusos ganmanaTlebluri ideebis gamoZaxilia: “adamianebi ibadebian 

Tavisufalni da Tanabari uflebebiT da aseTebad rCebian. sazogadoebrivi 

gansxvavebebi maT Soris SeiZleba dadgindes mxolod kanoniT".  

adamianisa da moqalaqis uflebaTa deklaracia Seicavs adamianis yvela im 

ZiriTad uflebas, romelic aucilebelia Tanamedrove demokratiuli 

saxelmwifos arsebobisaTvis: adamianebis Tanasworobis ZiriTad princips, 

saqmianobis sayovelTao Tavisuflebas, azrisa da presis, sindisisa da religiis 

Tavisuflebebs, agreTve uzrunvelyofs sakuTrebis, rogorc Tanamedrove 

                                                 
1 am dokumentis saxelwodeba  warmoadgens cnobili laTinuri frazis `Habeas corpus ad 

subjciendum" (`sxeuli unda waredgenos sasamarTlos") nawils. 
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sazogadoebis sasicocxlo elementis, gansakuTrebul mniSvnelobas da dacvas. 

aRsaniSnavia, rom safrangeTis  1958 wlis 4 oqtombris (amJamad moqmedi) 

konstitucia preambulaSi xazs usvams deklaraciis udides mniSvnelobas da mas 

konstituciis ganuyofel nawilad acxadebs.     

rogorc vxedavT, mTel msoflioSi adamianis uflebaTa ganmtkiceba moxda 

monarqTa absolutur batonobasTan jer didgvarovanTa da warCinebulTa, Semdeg 

ki mosaxleobis farTo fenebis mZime da xangrZlivi brZolebis Sedegad, 

politikuri ganmanaTleblobis mxardaWeriT, romelTa ZiriTadi mizani 

xelisuflebis danawileba da demokratiuli konstituciuri saxelmwifos Seqmna 

iyo. dReisaTvis yvela demokratiuli da samarTlebrivi saxelmwifos 

konstituciebi aRiareben da uzrunvelyofen adamianis ZiriTad uflebebs. uamravi 

saerTaSoriso konvenciiT da deklaraciiT aseve aRiarebulia adamianis 

uflebebis udidesi mniSvneloba, maT Soris: gaeros 1948 wlis 10 dekembris 

adamianis uflebaTa sayovelTao deklaraciiT; evropis sabWos 1950 wlis 4 

noembris konvenciiT adamianis uflebaTa da ZiriTad TavisuflebaTa dacvis 

Sesaxeb, romlis debulebebze dayrdnobiTac strasburgSi mdebare adamianis 

uflebaTa evropuli sasamarTlo ganixilavs adamianis uflebaTa darRvevis 

saqmeebs; evropis sabWos 1961 wlis 26 Tebervlis evropis socialuri qartiiT; 

gaeros 1966 wlis 16 dekembris saerTaSoriso paqtiT ekonomikuri, socialuri da 

kulturuli uflebebis Sesaxeb; gaeros 1966 wlis 16 dekembris saerTaSoriso 

paqtiT samoqalaqo da politikuri uflebebis Sesaxeb;1 amerikis saxelmwifoTa 

adamianis uflebebis konvenciiT (1969), agreTve evropis uSiSroebisa da 

TanamSromlobis organizaciis (OSCE) daskvniTi aqtebiT (1975, helsinki). 

 

b) ZiriTadi uflebebi saqarTveloSi 

saqarTveloSi adamianis ZiriTad uflebebs mcire xnis, magram saintereso 

istoria aqvs. pirvelad ZiriTadi uflebebi aRiarebul iqna saqarTvelos 1921 

wlis konstituciiT. iseve rogorc mTlianad konstitucia, adamianis ZiriTad 

uflebaTa nawilic (Tavi 3. `moqalaqis uflebani”) sakmaod maRal donezea 

Sesrulebuli da imdroindeli samarTlebrivi ganviTarebis miRwevebs srulad 

Seesabameba. am konstituciiT mocemulia adamianis uflebaTa sakmaod vrceli 

katalogi, konkretulad ki uzrunvelyofilia kanonis winaSe adamianTa 

Tanasworoba, pirovnebis xelSeuxebloba, mimosvlisa da binadrobis 

Tavisuflebebi, binisa da sacxovreblis, mimoweris xelSeuxebloba, sindisisa da 

aRmsareblobis Tavisuflebebi, azris Tavisufleba, Sekrebebisa da 

manifestaciebis ufleba, gaerTianebaTa Tavisufleba. gansakuTrebiT aRsaniSnavia 

adamianis Tavisuflebis SezRudvis sferoSi dadgenili saproceso ZiriTadi 

uflebebi (muxlebi 20–26), romlebic detalurad awesrigebs saxelmwifos mier 

adamianis Tavisuflebis SezRudvisa da aRkveTis sakiTxebs.  

                                                 
1
 `saqarTvelos kanonebi. adamianis uflebaTa Sesaxeb saerTaSoriso aqtebi da 

konvenciebi", Tbilisi, 1998; `adamianis uflebaTa saerTaSoriso bili” (wigni I), 
Tbilisi, 1999.   
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rogorc cnobilia, 1921 wlis konstitucias praqtikulad erTi dRec ar 

umoqmedia. 1921 wlis TebervalSi  ruseTis wiTeli armiis intervenciis Semdeg 

saqarTvelos teritoriis aneqsiisa da okupaciis Sedegad qveynis saTaveSi 

bolSevikuri xelisufleba movida da saqarTvelos yvela Semdgomi konstitucia 

tipur sabWoTa konstitucias warmoadgenda, romlis ZiriTadi principi iyo 

komunisturi partiis erTaderToba da gansakuTrebuloba. socialisturi 

saqarTvelos konstituciebi mxolod moqalaqis socialur uflebebs da 

saarCevno uflebas aRiarebda (komunisturi partia yovelTvis xmebis 99,9%–iT 

igebda arCevnebs), sxva ZiriTadi uflebebi ki (miT umetes, ZiriTad uflebaTa 

katalogi) am dokumentebSi saerTod ar iyo gansazRvruli.  

saqarTvelos istoriaSi meored, realurad ki pirvelad ZiriTadi uflebebi 

aRiarebul iqna da amoqmedda 1995 wlis konstituciiT. misi meore Tavi – 

`saqarTvelos moqalaqeoba. adamianis ZiriTadi uflebani da Tavisuflebani” 

faqtobrivad warmoadgens ZiriTad uflebaTa katalogs, konstituciis saerTo 

koncefcia efuZneba Tanamedrove demokratiuli da samarTlebrivi saxelmwifos 

ZiriTad principebs, romlebic calkeul muxlebSia asaxuli. demokratiuli da 

samarTlebrivi saxelmwifos safuZveli, upirveles yovlisa, saxelmwifo 

xelisuflebis uSualod mboWavi adamianis ZiriTadi uflebebia. am TvalsazrisiT 

gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs saqarTvelos konstituciis me–7 muxls. masSi 

mocemuli debuleba konstituciis udidesi monapovaria. aRniSnuli debulebis 

mixedviT, saqarTvelos `saxelmwifo cnobs da icavs adamianis sayovelTaod 

aRiarebul uflebebsa da Tavisuflebebs, rogorc waruval da uzenaes adamianur 

Rirebulebebs. xelisuflebis ganxorcielebisas xalxi da saxelmwifo 

SezRuduli arian am uflebebiTa da TavisuflebebiT, rogorc uSualod moqmedi 

samarTliT”. am debulebis safuZveli, iseve rogorc adamianis ZiriTad uflebaTa 

amRiarebeli sxva istoriuli dokumentebisa, bunebiTi samarTalia. unda 

aRiniSnos, rom ZiriTadi uflebebis, rogorc bunebiTi uflebebis, cneba aris 

uZvelesi, dResac umniSvnelovanesi da imavdroulad urTulesi cneba adamianis 

uflebebisa. maTi problematika ufro naTlad Cans kiTxvebis dasmiT: arsebobs 

Tu ara uflebebi, romlebic adamianis dabadebasTan erTad Cndeba? romlebic 

adamianebs aqvs imitom, rom isini adamianebi arian da romlebic saxelmwifos 

mier daculi da aRiarebuli unda iyos? romlebsac saxelmwifo uzrunvelyofs, 

magram romelTa arc miniWeba SeuZlia da arc CamorTmeva? aqvs Tu ara am 

uflebebs ufro meti avtoriteti da Zala, vidre saxelmwifos mier miRebul 

kanonebs im TvalsazrisiT, rom am uflebebsa da kanons Soris winaaRmdegobis 

SemTxvevaSi es ukanaskneli Zalas kargavs da aRar moqmedebs? dReisaTvis 

gabatonebuli samarTlebrivi Sexedulebis mixedviT am kiTxvebze pasuxi 

dadebiTia, anu bunebiTi samarTlis mixedviT ZiriTadi uflebebi universaluri, 

“adresaxelmwifoebrivi” uflebebia, amitom saxelmwifos ara aqvs 

adamianebisaTvis maTi miniWebis an CamorTmevis ufleba.  

swored zemoaRniSnulidan gamomdinare, konstituciis me–7 muxli acxadebs, 

rom saqarTvelos saxelmwifo aRiarebs adamianis uflebebs, rogorc adamianis 

bunebriv (bunebiT) uflebebs, romlebic mas aqvs imitom, rom adamiania. es 
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uflebebi adamianis dabadebasTan erTad warmoiSoba, zogierTi maTgani ki jer 

kidev dedis wiaRSi myof nayofsac (nasciturus) aqvs. Sesabamisad  saxelmwifos 

ar SeuZlia waarTvas an mianiWos isini adamians; saxelmwifo valdebulia pativi 

sces am uflebebs da imavdroulad uzrunvelyos isini. adamianis ZiriTadi 

uflebebi da Tavisuflebebi, aRniSnuli debulebidan gamomdinare, moqmedi 

samarTlis Semadgeneli nawilia, Tavis mxriv, uSualod moqmedebs da Sesabamisad 

obieqtur samarTals warmoadgens, gansxvavebiT zogierTi sxva (magaliTad, 

germaniis federaciuli respublikis ramdenime mxaris) konstituciisagan, 

romlebSic adamianis uflebebi mxolod programuli, deklaraciuli xasiaTisaa. 

saqarTvelos konstituciis aRniSnuli debulebis Sesabamisad, am uflebebiT 

SezRudulia ara mxolod saxelmwifo, aramed xalxic, romelic Tavisi nebis 

gamoxatvisas valdebulia gaiTvaliswinos isini da yoveli konkretuli sakiTxi 

maT Sesabamisad gadawyvitos. ZiriTad uflebebsa da saxelmwifos nebismier aqts 

Soris winaaRmdegobis warmoqmnisas es ukanaskneli ewinaaRmdegeba konstitucias, 

Zalas kargavs da ar SeiZleba CaiTvalos kanonier aqtad. 

saqarTvelos konstituciiT aRiarebuli samarTlebrivi saxelmwifos 

principi niSnavs: sakanonmdeblo xelisufleba SeboWilia konstituciiT, ufro 

konkretulad — konstituciiT Seqmnili da ganmtkicebuli konstituciur–

samarTlebrivi wesrigiT, aRmasrulebeli xelisufleba da marTlmsajuleba ki 

— konstituciis Sesabamisad miRebuli kanonebiT, anu samarTliT. 

“xelisuflebis mboWav” normebSi, upirveles yovlisa, isev adamianis ZiriTadi 

uflebebi unda vigulisxmoT. swored isini boWavs rogorc sakanonmdeblo, ise 

aRmasrulebel da sasamarTlo xelisuflebebs. aRmasrulebeli xelisufleba 

orientirebuli unda iyos moqmedi samarTlis normebze, anu kanonebze, magram 

TviT am kanonebis miRebisas sakanonmdeblo xelisufleba SezRudulia ZiriTadi 

uflebebiT, radgan yvela kanoni swored adamianis ZiriTad uflebebsa da 

Tavisuflebebs unda Seesabamebodes. aseve SezRudulia sasamarTlo 

xelisuflebac, romelmac ise unda ganmartos da gamoiyenos kanonis normebi, rom 

ar dairRves ZiriTadi uflebebi. aRsaniSnavia, rom konstituciis ramdenime 

muxlis mixedviT, adamianis ZiriTadi uflebebis SezRudva dasaSvebia, magram 

mxolod kanonis safuZvelze. es ki niSnavs, rom saxelmwifos SeuZlia Caerios 

moqalaqeTa TavisuflebaSi an maTi saqmianobis sxvadasxva sferoSi, magram 

mxolod maSin, Tu igi amisTvis kanoniT iqneba uflebamosili. Tanac, rogorc 

ukve aRiniSna, Tavad kanoni da kanonis normaTa gamomyenebeli sasamarTlos 

gadawyvetileba aseve unda Seesabamebodes adamianis ZiriTadi uflebebis arss. 

adamianis ZiriTadi uflebebis uSualo da pirdapiri moqmedeba 

gansakuTrebiT naTlad Cans iq, sadac yvelaze xSiria saxelmwifos mxridan 

moqalaqeTa piradi Tavisuflebis sferoebSi Carevis SemTxvevebi: sisxlis 

samarTalsa da sisxlis samarTlis procesSi. saqarTvelos konstituciis me–18 

da 42–e muxlebis debulebebiT aRiarebulia adamianis ZiriTadi saproceso 

uflebebi. dauSvebelia, sagamoZiebo organoebi da sasamarTlo moepyran adamians, 

rogorc SiSvel obieqts. samarTlebrivi saxelmwifos principi sisxlis 

samarTlis sferoSi gamoixateba Semdegnairad: 
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a. yoveli danaSaulisaTvis gaTvaliswinebuli sasjeli samarTliani unda 

iyos da Seesabamebodes danaSaulis simZimesa da damnaSavis brals. aq 

gansakuTrebiT mkveTrad vlindeba zemoxsenebuli zomierebis, anu Sesabamisobis 

principis mniSvneloba. igi krZalavs Seusabamo, gadaWarbebuli da sastiki 

sasjelis gamoyenebas. igive aris ganmtkicebuli konstituciis me–17 muxlis me–2 

punqtiT: `dauSvebelia adamianis wameba, arahumanuri, sastiki an pativisa da 

Rirsebis Semlaxveli mopyroba da sasjelis gamoyeneba”;   

b. yoveli sasjelis ucilobeli winapirobaa bralis arseboba (“nulla poena 

sine culpa”). yoveli adamiani unda daisajos mxolod im danaSaulisaTvis, 

romelic man braleulad Caidina. Tu pirs brali ar miuZRvis, misi dasja 

dauSvebelia; 

g. `adamiani udanaSaulod iTvleba, vidre misi damnaSaveoba ar damtkicdeba 

kanoniT dadgenili wesiT da kanonier ZalaSi Sesuli sasamarTlos 

gamamtyunebeli ganaCeniT” (udanaSaulobis prezumfcia – m. 40, p. 1); 

d. `aravis ar SeiZleba ganmeorebiT daedos msjavri erTi da imave 

danaSaulisaTvis" (`ne bis in  idem" – m. 42, p. 4); 

e. `aravin ar agebs pasuxs im qmedobisaTvis, romelic misi Cadenis dros 

samarTaldarRvevad ar iTvleboda" (`nulla poena sine lege" – m. 42, p. 5, win. 1). 

zemoT ukve aRiniSna, rom sakanonmdeblo da aRmasrulebeli xelisuflebebi 

valdebulni arian TavianT yoveldRiur saqmianobaSi gaiTvaliswinon adamianis 

ZiriTadi uflebebi, maTi mniSvneloba da moqmedebis Zala. gacilebiT ufro 

mniSvnelovania am uflebaTa gaTvaliswineba sasamarTlo xelisuflebis mier, 

radgan swored saerTo sasamarTloebi iyeneben moqmed samarTals, ixilaven da 

wyveten moqalaqeTa Soris, moqalaqeTa da saxelmwifo organoebs Soris davaTa 

udides nawils. maTi gadawyvetis procesSi samarTlis normaTa ganmartebisa da 

gamoyenebis dros isini valdebulni arian gaiTvaliswinon konstituciis 

safuZvelze adamianis ZiriTadi uflebebiT Seqmnili RirebulebaTa sistema. 

saqarTvelos kanonmdeblobiT, saqmis saproceso mxare, Tavad procesi, mocemuli 

saqmis Sinaarsis Sefaseba, garemoebaTa analizi, samarTlis normaTa ganmarteba 

da gamoyeneba yovel konkretul SemTxvevaSi aris mxolod da mxolod Sesabamisi 

saerTo sasamarTlos kompetencia. magram sasamarTlo valdebulia 

gaiTvaliswinos ZiriTad uflebaTa mniSvneloba saqmeTa ganxilvisas da 

konkretul normaTa gamoyenebisas. es aucilebelia im SemTxvevebSic, roca saqme 

exeba samoqalaqosamarTlebriv davas or (fizikur Tu kerZo samarTlis 

iuridiul) pirs Soris. miuxedavad imisa, rom, sayovelTaod gabatonebuli 

SexedulebiT, ZiriTadi uflebebi uSualod moqmedebs mxolod saxelmwifosa da 

moqalaqes da ara moqalaqeTa (an moqalaqeTa da kerZo samarTlis iuridiul 

pirTa) Soris urTierTobebSi, imave gabatonebuli Sexedulebis mixedviT, 

ZiriTadi uflebebi aviTarebs e.w. SualobiTi (arapirdapiri) moqmedebis Zalas 

aseT urTierTobebze. Sesabamisad, am SemTxvevebSic samoqalaqosamarTlebrivi 

normebis ganmarteba, gamoyeneba da Sefardeba orientirebuli unda iyos 

ZiriTadi uflebebis mniSvnelobasa da Sinaarsze. konstituciuri normebi irRveva 

maSin, roca sasamarTlo gadawyvetilebaSi ikveTeba normaTa ganmartebisas 
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daSvebuli Secdoma, romelic gamowveulia konkretuli ZiriTadi uflebis 

mniSvnelobisa da gamosayenebel sakanonmdeblo normebze misi zegavlenis Zalis, 

gansakuTrebiT ki am uflebiT daculi sferos farglebis mcdari SefasebiT. 

aqedan gamomdinare, SeiZleba davaskvnaT:  Tu sasamarTlo cdeba da saqmis 

ganxilvisas ZiriTadi uflebebis namdvil Sinaarss, samarTlis normebze maTi 

zemoqmedebis Zalas marTebulad ver afasebs, es niSnavs, rom saerTo 

sasamarTlo, rogorc sajaro xelisuflebis mflobeli, uyuradRebod tovebs 

ZiriTadi uflebis mniSvnelobas, amis Sedegad miRebuli sasamarTlos 

gadawyvetileba ki arRvevs am uflebas, amitom es gadawyvetileba gauqmebuli 

unda iqnes zemdgomi instanciis kompetenturi sasamarTlos mier.  

 

g) adamianis ZiriTad uflebaTa cneba da kategoriebi  

rogorc zemoT aRiniSna, ZiriTadi uflebebi saqarTvelos samarTlebrivi 

sistemis umTavresi Semadgeneli nawilia. es aRiarebulia konstituciis 

zemoxsenebuli me–7 muxliT, romelic ZiriTad uflebebs “uSualod moqmed 

samarTals" uwodebs. wminda samarTlebrivi eniT rom vTqvaT, isini “obieqtur 

samarTals” warmoadgens. es niSnavs, rom adamians ufleba aqvs uSualod, 

pirdapir gamoiyenos ZiriTadi uflebebi Tavisi interesebis dasacavad, 

yovelgvari damatebiTi sakanonmdeblo an sxva normatiuli aqtebis normaTa 

savaldebulo moxmobis gareSe, sasamarTlo ki valdebulia gaiTvaliswinos 

ZiriTad uflebaTa uzenaesi, konstituciuri mniSvneloba da samarTlis normebze 

maTi zemoqmedebis Zala. aq kidev erTxel unda aRiniSnos is garemoeba, rom, 

saqarTvelosagan gansxvvebiT, msoflios ramdenime saxelmwifos konstitucia 

Seicavs ZiriTad uflebebs mxolod programis, rekomendaciebis, miznebis 

mniSvnelobiT.  

ZiriTadi uflebebi personalur pretenzias (moTxovnas) warmoadgens. 

saqarTvelos konstitucia adgens: yvelas, vinc fiqrobs, rom sajaro 

xelisuflebis mier darRveulia misi ZiriTadi ufleba, SeuZlia mimarTos 

sakonstitucio sasamarTlos (m. 89, p. 1, qvp. `v"). es ki, Tavis mxriv, niSnavs, rom 

ZiriTad uflebebs pativi unda scen ara mxolod maT, vinc valdebulia (sajaro 

xelisuflebam), aramed TviT am uflebebiT aRWurvilma adamianebmac, romlebsac 

saWiroebis SemTxvevaSi sasamarTlos daxmarebiT SeuZliaT moiTxovon TavianT 

uflebaTa dacva da dafaseba. amdenad, ZiriTadi uflebebi TiToeuli adamianis 

personaluri anu subieqturi uflebebia.  

zemoaRniSnulidan ukve ikveTeba ZiriTad uflebaTa mTavari arsi: ZiriTadi 

uflebebi, upirveles yovlisa, saxelmwifosagan adamianis damcavi uflebebia. 

isini icavs adamianebs maTi cxovrebisa da saqmianobis sxvadasxva sferoebSi 

saxelmwifos Carevisagan da amiT uzrunvelyofs adamianebisaTvis cxovrebis 

(saxelmwifosagan) Tavisufal sferoebs. ZiriTadi uflebebi boWavs saxelmwifos, 

saxelmwifo xelisuflebas da gamoricxavs imas, rom xelisuflebas yvelaferis 

ufleba hqondes. Tu kargad davukvirdebiT, SevamCnevT, rom ZiriTadi uflebebis 

es mizani (saxelmwifos SeboWva) maTi istoriuli ganviTarebis Taviseburebidan 

gamomdinareobs da dResac maT ZiriTad, tipur funqcias warmoadgens. 
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ZiriTadi uflebebi avaldebulebs saxelmwifo xelisuflebas. am debulebis 

samarTlianoba gamomdinareobs ZiriTadi uflebebis istoriuli funqciidan, 

zemoT citirebuli konstituciis me–7 muxlis normidan da praqtikuli 

mosazrebidan. saxelmwifos es valdebuleba moqmedebs rogorc negatiuri 

(saxelmwifos mier raime moqmedebisagan Tavis Sekaveba), ise pozitiuri 

(moqalaqeTaTvis samsaxuris gaweva da maTi ZiriTadi uflebebis aqtiuri dacva) 

TvalsazrisiT. magaliTad, sajaro mosamsaxures ara aqvs ufleba, TviTneburad 

Seawuxos an raime upiratesoba mianiWos moqalaqes. aqve unda aRniSnos, rom raki 

ZiriTadi uflebebi saxelmwifos zRudavs da ara kerZo pirebs, xSirad maT 

sajaro uflebebsac uwodeben.  

ZiriTadi uflebebi konstituciis Semadgeneli nawilia: adamianebi floben 

mraval subieqtur uflebas saxelmwifos mimarT, magaliTad, zedmetad 

gadaxdili gadasaxadebis ukan dabrunebis, anazRaurebis uflebas, magram es ar 

aris ZiriTadi ufleba. ZiriTadi mxolod is uflebebia, romlebic konstituciiT 

aris garantirebuli. amdenad, magaliTad, saqarTveloSi ar arsebobs Sromis 

ZiriTadi ufleba, radgan saTanado formulireba konstituciaSi ar aris 

(konstituciis 30–e muxlis pirvel punqtSi mxolod aRniSnulia, rom `Sroma 

Tavisufalia"). Tumca, bevri mecnieris azriT, konstituciis Sesabamisi uflebebi, 

romlebic ar aris Setanili ZiriTadi uflebebis katalogSi, miuxedavad 

zemoTqmulisa, mainc SeiZleba CaiTvalos ZiriTad uflebebad, ufro zustad – 

ZiriTad uflebaTa Tanabar (msgavs) uflebebad. 

garda zemoTqmulisa, aucilebelia aRiniSnos, rom saqarTvelos 

konstituciis 45–e muxlis mixedviT “konstituciaSi miTiTebuli ZiriTadi 

uflebani da Tavisuflebani, maTi Sinaarsis gaTvaliswinebiT, vrceldeba agreTve 

iuridiul pirebze". es sruliad bunebrivia da Seesabameba ZiriTadi uflebebis 

arss, radgan adamianebs xSirad swored aseTi formiT – gaerTianebiT da 

iuridiuli piris SeqmniT – surT garkveuli saqmianobis warmoeba da 

konkretuli miznebis miRweva, Sesabamisad maT, iuridiuli piris formiT (da ara 

calke, rogorc fizikur pirebs) unda hqondeT SesaZlebloba saWiroebis 

SemTxvevaSi Tavi daicvan ZiriTadi uflebebiT maT saqmianobaSi saxelmwifos 

mier ganxorcielebuli Carevisagan. Tavis mxriv, eWvs ar iwvevs is garemoeba, rom 

namdvilad arsebobs iseTi ZiriTadi uflebebi, romlebic ara marto fizikur, 

aramed iuridiul pirebzec vrceldeba. rogorc cnobilia, dafuZnebis (Seqmnis) 

aqtis safuZvelze iuridiul pirs warmoeSoba garkveuli uflebebi da 

movaleobebi, magram misi uflebaunarianoba mainc mudmivad SezRudulia, radgan 

igi ver gavrceldeba im uflebebze, romlebic SeiZleba hqondes mxolod 

fizikur pirs mxolod adamianisaTvis damaxasiaTebeli bunebrivi Tvisebebis 

safuZvelze.1 aRniSnuli principi moqmedebs ZiriTadi uflebebis donezec, 

romlis definireba SegviZlia ufro dawvrilebiT: iuridiulma pirebma SeiZleba 

                                                 
1
 Sdr. Sveicariis samoqalaqo kodeqsis 53–e muxli: `iuridiuli pirs SeiZleba 

hqondes yvela ufleba da movaleoba, garda iseTebisa, romlebic arsebiTad 
dakavSirebulia mxolod adamianisaTvis damaxasiaTebel iseT bunebriv TvisebebTan, 
rogoricaa sqesi, asaki, naTesaoba da a.S." 
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gamoiyenon yvela ZiriTadi ufleba, garda iseTebisa, romelTa gamosayenebladac 

aucilebelia adamianisaTvis damaxasiaTebeli iseTi bunebrivi Tvisebebi, 

rogoricaa misi fizikuri Tvisebebi, gansakuTrebiT _ sqesi, asaki, rasa, fizikuri 

TviTdamkvidreba da fizikuri gadaadgilebis Tavisufleba, erTi mxriv, da 

Sinagani sulieri Tvisebebi, meore mxriv. swored amas iTvaliswinebs 45–e muxlis 

sityvebi “maTi Sinaarsis gaTvaliswinebiT”. es debuleba ufro naTeli gaxdeba, 

Tu aRvniSnavT, rom, magaliTad, iuridiul pirebze ver gavrceldeba mxolod 

adamianisaTvis damaxasiaTebeli pativisa da Rirsebis (m. 17, p. 1), agreTve 

sicocxlisa da fizikuri xelSeuxeblobis  uflebebi (m. 15, p. 1). samagierod 

iuridiulma pirebma, fizikuri pirebis msgavsad, SeiZleba gamoiyenon, magaliTad, 

sakuTrebis ufleba (m. 21).  

 

d) ZiriTad uflebaTa kategoriebi 

rogorc aRiniSna, adamianis ZiriTad uflebebs saerTo mizani da identuri 

ZiriTadi Sinaarsi aqvT: maTi mizania adamianis dacva saxelmwifos mxridan misi 

cxovrebisa da saqmianobis sxvadasxva sferoebSi Carevisagan, anu isini damcavi 

uflebebia. miuxedavad am ZiriTadi maxasiaTeblisa, mainc SesaZlebelia ZiriTad 

uflebaTa dajgufeba rogorc maTi Sinaarsidan gamomdinare, ise sxvadasxva 

principis safuZvelze da garkveuli kategoriebis Camoyalibeba. am mxriv, 

upirveles yovlisa, unda aRiniSnos saxelmwifo xelisuflebaze orientirebis 

principi, romlis mixedviTac, ZiriTad uflebaTa dayofis safuZvelia sakiTxi, 

Tu ra unda gaakeTos, ra unda moiTminos da ra ar unda gaakeTos valdebulma, 

anu saxelmwifo xelisuflebam. aRniSnuli principis Sesabamisad SeiZleba 

gamovyoT: (a) Tavisuflebis uflebebi, romelTa mizania, uzrunvelyon 

adamianisaTvis cxovrebisa da saqmianobis saxelmwifosagan Tavisufali sfero. 

aqedan gamomdinare, am uflebebs e.w. negatiuri statusi aqvT (status negativus), 

rac imas niSnavs, rom saxelmwifom ar unda ganaxorcielos araviTari 

intervencia adamianiebis cxovrebisa da saqmianobis ama Tu im sferoSi. 

saxelmwifo valdebulia kanonebis saSualebiT uzrunvelyos, rom mesame piric 

pativs scemdes Tavisuflebis uflebebs, romlebsac miekuTvneba: adamianis 

Rirseba, sicocxlis ufleba, fizikuri xelSeuvalobis ufleba, gadaadgilebis 

Tavisufleba, rwmenis, aRmsareblobisa da sindisis, informaciis, azrisa da 

presis, Sekrebebisa da manifestaciebis Tavisuflebebi da a.S.; (b) ZiriTadi 

uflebebis pirveli katalogebi Tavisuflebis uflebebTan erTad Seicavda e. w. 

samoqalaqo (igive politikur) uflebebs. samoqalaqo uflebebiT xorcieldeba 

zemoqmedeba saxelmwifoze. am uflebebiT adamiani pirdapir, aqtiurad gamoxatavs 

Tavis nebas da sasurvel mimarTulebas aZlevs saxelmwifos politikas. amdenad, 

aRniSnul uflebas e.w. aqtiuri statusi aqvs (status  activus). magaliTad, 

parlamentma unda moiTminos da aitanos axali arCevnebi, miuxedavad imisa, rom 

amiT kiTxvis niSnis qveS dgeba deputatebis parlamentis wevrobis sakiTxi. 

sayuradReboa, rom Tavisuflebis uflebebi SesaZloa avtoritarul 

saxelmwifoSic arsebobdes, romelic xelisuflebis danawilebas ar cnobs, 

magram samoqalaqo uflebebis iq arseboba gamoricxulia. umniSvnelovanesi 
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samoqalaqo uflebaa saarCevno ufleba. Tumca aseve cxadia, rom Tavisufali 

arCevnebi mxolod maSin arsebobs, roca saxezea sityvis Tavisufleba, azrisa da 

presis Tavisufleba, Sekrebebisa da gaerTianebis Tavisuflebebi; (g) socialuri 

uflebebi. socialuri uflebebis pirveli formulireba moxda me–19 saukuneSi 

e.w. Zmobis sulis gavleniT. es uflebebi avaldebulebs saxelmwifos, 

uzrunvelyos Rirseuli cxovrebis pirobebi im adamianebisaTvis, romlebsac es 

sWirdeba. saxelmwifo valdebulia aqtiurad imoqmedos da Seqmnas cxovrebis 

iseTi pirobebi, rodesac moqalaqes saSualeba eqneba sakuTari SromiT miiRos 

Rirseulad cxovrebisaTvis sakmarisi Semosavali. am uflebebs e.w. pozitiuri 

statusi aqvs (status positivus). aq upirvelesad igulisxmeba saxelmwifos mier 

adamianis uzrunvelyofa sakvebiT, tansacmliTa da sacxovrebeliT. ZiriTad 

uflebaTa am jgufs SeiZleba mivakuTvnoT agreTve ganaTlebis, Sromis, 

janmrTelobis dacvisa da janmrTelobisaTvis usafrTxo garemoSi cxovrebis 

uflebebi.  

zemoaRniSnul kategoriebTan dakavSirebiT unda aRiniSnos, rom aris 

uflebebi, romlebsac, sxvadasxva kategoriaSi ganTavsebis miuxedavad, aqvT 

rogorc negatiuri, ise aqtiuri da pozitiuri statusic. magaliTad, adamianis 

Rirseba, erT–erTi umniSvnelovanesi (bevri mecnieri azriT – yvelaze 

mniSvnelovani) ZiriTadi ufleba, ara marto damcavi uflebaa (status negativus), 

aramed mas e.w. „aqtiuri statusic” (status activus) aqvs. igi saxelmwifosagan 

moiTxovs adamianebis elementaruli samarTlebrivi Tanasworobis 

uzrunvelyofas. adamianebs ar SeiZleba mieniWoT gansxvavebuli (dabali da 

maRali rangis) samarTlebrivi statusi. swored aqedan gamomdinare, dauSvebelia 

da adamianis Rirsebis Selaxvad iTvleba monoba da rasistuli diskriminacia, 

agreTve ZaldatanebiTi an iZulebiTi Sroma. imavdroulad, adamianis Rirsebis 

zemoaRniSnuli „aqtiuri statusi“ gansakuTrebul mniSvnelobas iZens mesame 

mimarTulebiTac, sadac igi saxelmwifosagan moiTxovs adamianis Rirseulad 

cxovrebisaTvis aucilebeli samarTliani socialuri uzrunvelyofis sistemisa 

da minimaluri materialuri pirobebis Seqmnas (pozitiuri statusi (status 

positivus)). aq igulisxmeba rogorc qveynis sazogadoebrivi, ise socialuri 

sistema. adamians unda hqondes imis SesaZlebloba, rom sakuTari unaris 

Sesabamisad miiRos saWiro ganaTleba da sakuTari SromiT moipovos is kanonieri 

Semosavali, rac aucilebelia Rirseulad cxovrebisaTvis. aqedan gamomdinare, 

adamianis Rirsebis darRvevad SeiZleba SevafasoT saxelmwifoSi arsebuli 

Zalian maRali, aragonivruli gadasaxadebi, romelTa gadaxdis Semdegac adamians 

rCeba is Semosavali, rac ar aZlevs mas Rirseulad cxovrebis saSualebas 

(magaliTad, ar SeuZlia TviTon da sakuTari ojaxi uzrunvelyos elementaruli 

sayofacxovrebo pirobebiT (Sesabamisi sacxovrebliT, sakvebiT, tansacmliT da 

a.S.)) da aiZulebs Semosavlis miRebas arakanonieri gzebiT. 

  

garda zemoaRniSnulisa, SesaZlebelia adamianis uflebaTa kategoriebis 

gamoyofa maT mier daculi samarTlebrivi sikeTis mixedviT, romlis mixedviTac 

gamoiyofa (a) Tavisuflebis uflebebi: ZiriTadi uflebebis umetesi nawili e.w. 
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Tavisuflebis uflebebs warmoadgens. rogorc aRiniSna, isini adamianebisaTvis 

uzrunvelyofs saqmianobisa da moqmedebis Tavisufal sferos, romelSic 

saxelmwifo an saerTod ver ereva an ereva specialuri dasabuTebiT – mxolod 

kanonis safuZvelze zustad gansazRvrul SemTxvevebSi da Sesabamisi wesiT; (b) 

Tanasworobis uflebebi. Tanasworobis uflebebi warmoadgens garantias imisa, 

rom saxelmwifo Tanasworad moepyras adamianebs. dauSvebelia adamianisaTvis 

usafuZvlo upiratesobis miniWeba an sxvebTan SedarebiT misi uares 

mdgomareobaSi Cayeneba. saxelmwifos mxolod im SemTxvevaSi SeuZlia moepyras 

adamianebs uTanasworod, roca amisTvis aqvs gansakuTrebuli safuZveli 

(iuridiulad es SeiZleba asec vTqvaT: roca saxelmwifos aqvs diferencirebis 

arsebiTi safuZveli). amasTan, kanonis winaSe Tanasworoba vrceldeba yvela 

sferoze. (g) saproceso  uflebebi. saproceso uflebebi, romlebsac 

"marTlmsajulebis ZiriTad uflebebsac" uwodeben, upirvelesad uzrunvelyofs 

sasamarTlosadmi mimarTvis uflebas, dacvis uflebas, agreTve gansazRvravs 

dakavebisas, dapatimrebisas da Tavisuflebis SezRudvis Semdeg adamianisa da 

saxelmwifos urTierTobis safuZvlebs.  

 

 

e) ZiriTad uflebaTa SezRudvis safuZvlebi 

rogorc aRiniSna, ZiriTadi uflebebis mTavari maxasiaTebeli maTi damcavi 

funqciaa. isini icaven fizikur pirebs maTi cxovrebisa da saqmianobis sxvadasxva 

sferoSi saxelmwifos Carevisagan. yvela adamians SeuZlia Tavisi kanonieri 

interesebis dasacavad gamoiyenos ZiriTadi uflebebi. ufro konkretulad: 

adamianebs ufleba aqvT, saxelmwifos Carevisagan damoukideblad da Tavisuflad 

imoqmedon im dacul sferoSi, romelic uzrunvelyofilia am Tu im ZiriTadi 

uflebiT. magaliTad, konstituciis me–19 muxliT uzrunvelyofilia sindisis, 

rwmenisa da aRmsareblobis Tavisuflebebi. es niSnavs, rom yovel adamians aqvs 

ufleba Camoayalibos da hqondes sakuTari rwmena, msoflmxedveloba da sindisi, 

icxovros maT mixedviT da maT safuZvelze. sxvagvarad rom vTqvaT, me–19 muxliT 

daculi sfero moicavs adamianis religiur da moralur grZnobebs da Sinagan 

rwmenas (Forum internum; azrovnebis sfero), religiuri da msoflmxedvelobrivi 

aRmsareblobis Tavisuflebas (Forum externum; moqmedebis sfero), agreTve 

sakuTari Sinagani rwmenisa da sindisis karnaxiT (da maT safuZvelze) 

gadawyvetilebebis miRebis Tavisuflebas. Tumca saxelmwifom SeiZleba SezRudos 

ZiriTadi uflebebi, ris uflebamosilebac konkretulad unda iyos miTiTebuli 

konstituciaSi. saqarTvelos konstitucia yoveli konkretuli ZiriTadi uflebis 

mimarT miuTiTebs maTi SezRudvis SesaZleblobis Sesaxeb, amave dros, 46–e 

muxliT adgens ZiriTadi uflebebis SezRudvis zogad safuZvlebsac. ZiriTadi 

uflebebis “SezRudva" saxelmwifos mier swored ZiriTadi uflebiT “dacul 

sferoSi Carevas" niSnavs. ufro konkretulad ki “ZiriTadi uflebis SezRudva" 

anu “dacul sferoSi Careva" aris saxelmwifos mier ganxorcielebuli 

nebismieri uzenaesi aqti an RonisZieba, romelic individs xels uSlis an 
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ukrZalavs iseTi moqmedebis ganxorcielebas, romelic xvdeba ZiriTadi uflebiT 

dacul sferoSi. 

saqarTvelos konstituciiT zogierTi ZiriTadi uflebisaTvis ar aris 

dadgenili SezRudvis safuZveli. aseTi ZiriTadi ufleba absoluturad 

uzrunvelyofilad iTvleba da saxelmwifos arc erT SemTxvevaSi, TviT kanonis 

safuZvelzec ki ar SeuZlia am  uflebis SezRudva. magaliTad, inteleqtualuri 

Semoqmedebis anu xelovnebis Tavisufleba absoluturad uzrunvelyofili 

ZiriTadi uflebaa (m. 23, p. 1). konstituciiT SezRudva dawesebulia mxolod 

SemoqmedebiTi nawarmoebis gavrcelebaze: gavrceleba SeiZleba aikrZalos 

mxolod im SemTxvevaSi, Tu es arRvevs sxva adamianis kanonier uflebebs (m. 23, p. 

3). rac Seexeba Tavad SemoqmedebiT process, masSi Careva da SemoqmedebiTi 

saqmianobis sferoSi cenzura dauSvebelia. aseTi absoluturad uzrunvelyofili 

ZiriTadi uflebebi SeiZleba SeizRudos mxolod sxva ZiriTad uflebasTan 

konfliqtis dros, roca konkretul SemTxvevaSi upiratesoba swored 

absoluturad uzrunvelyofil ZiriTad uflebasTan kolidirebul, aranaklebi 

mniSvnelobisa da moqmedebis Zalis mqone ZiriTad uflebas unda mieniWos. 

saxelmwifos mxridan ZiriTad uflebaTa SezRudva (dacul sferoSi Careva) 

SeiZleba ganxorcieldes sami saSualebiT: (1) kanoniT – sakanonmdeblo 

xelisuflebis mier: saxelmwifos SeuZlia miiRos kanoni, romelic SezRudavs 

ZiriTad uflebas; (2) aRmasrulebeli organoebis (administraciis) moqmedebiT – 

aRmasrulebeli xelisuflebis mier; (3). sasamarTlos gadawyvetilebiT – 

sasamarTlo xelisuflebis mier. samsave SemTxvevaSi saxelmwifo valdebulia 

daicvas ramdenime aucilebeli piroba:  

(1) upirveles yovlisa, SezRudva unda ganxorcieldes mxolod kanonis 

safuZvelze. maSinac ki, rodesac konstitucia konkretulad ar miuTiTebs 

kanonis arsebobaze, dauSvebelia ZiriTadi uflebis SezRudva romelime sxva 

(kanonqvemdebare) aqtis safuZvelze. magaliTad, me–19 muxlis me–3 punqtis 

mixedviT, “dauSvebelia" sityvis, azris, sindisis, aRmsareblobisa da rwmenis 

TavisuflebaTa SezRudva, “Tu maTi gamovlineba ar laxavs sxvaTa uflebebs". 

aRniSnul punqtSi kanonis aucileblobaze pirdapiri miTiTebis miuxedavad, 

saxelmwifos mier Sesabamisi Tavisuflebebis SezRudva SeiZleba ganxorcieldes 

mxolod konstituciiT an kanoniT gansazRvruli “sxvaTa uflebebis" dacvisa da 

saTanado meqanizmebis gaTvaliswinebiT. aseve cxadia, rom aRmasrulebeli 

xelisuflebis moqmedebiTa da sasamarTlo gadawyvetilebebiT ganxorcielebuli 

SezRudva mxolod da mxolod kanonis normebs unda eyrdnobodes.  

Tavad kanoni unda Seesabamebodes adamianis ZiriTadi uflebebis arss. es 

niSnavs, rom: (a) kanoni unda iyos konstituciasa da kanonmdeblobasTan 

“formalurad" Sesabamisi, anu daculi unda iyos yvela formaluri moTxovna, 

romelic dadgenilia konstituciiTa da kanonebiT kanonproeqtis ganxilvis, 

miRebis, kanonis xelmowerisa da gamoqveynebis procedurebTan dakavSirebiT. 

“normatiuli aqtebis Sesaxeb” saqarTvelos kanonis Sesabamisad, konstituciisa 

da konstituciuri kanonis garda, sakanonmdeblo aqtebad (anu sakonstitucio–

samarTlebrivi gagebiT “kanonebad”) iTvleba organuli kanoni, kanoni, 
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parlamentis reglamenti da saqarTvelos prezidentis dekreti.1 es ukanaskneli 

konstituciiT aRiarebulia kanonis Zalis mqone aqtad.2 Sesabamisad, swored am 

aqtebis da mxolod am aqtebis safuZvelze SeiZleba ganxorcieldes ZiriTad 

uflebaTa SezRudva; (b) “formalur SesabamisobasTan" erTad kanoni aucileblad 

“materialurad Sesabamisi" unda iyos. es niSnavs, rom ZiriTadi uflebis 

SezRudvisaTvis aucilebelia arsebobdes konstituciiT gansazRvruli 

safuZveli. es safuZveli (konstituciis Sesabamisi norma) aris ZiriTadi uflebis 

zRvari, anu amiT SezRudulia ZiriTadi ufleba. ZiriTadi uflebis SezRudva, 

anu ZiriTadi uflebiT dacul sferoSi Careva, SeiZleba ganxorcieldes mxolod 

aRniSnuli safuZvlis mixedviT. aseTi safuZvlis gareSe saxelmwifos eqneboda 

ZiriTadi uflebiT dacul sferoSi sakuTari Sexedulebisamebr, nebismier 

sasurvel SemTxvevaSi Carevis SesaZlebloba, Sedegad ki ZiriTad uflebebs 

faqtobrivad aranairi “xelisuflebis SemboWavi Zala" aRar eqneboda. 

zemoaRniSnuli safuZveli miTiTebulia konstituciis sxvadasxva muxlSi. 

magaliTad: saqarTvelos konstituciis 26–e muxlis pirveli da me–2 punqtebiT 

garantirebulia sazogadoebriv da politikur gaerTianebaTa Tavisufleba; imave 

muxlis me–3 punqtis Tanaxmad, “dauSvebelia iseTi sazogadoebrivi da 

politikuri gaerTianebebis Seqmna da saqmianoba, romlis mizania saqarTvelos 

konstituciuri wyobilebis damxoba an ZaladobiT Secvla, qveynis 

damoukideblobis xelyofa, teritoriuli mTlianobis darRveva, an romelic 

eweva omis an Zaladobis propagandas, aRvivebs erovnul, kuTxur, religiur an 

socialur SuRls.” me–6 punqtis mixedviT ki `sazogadoebriv da politikur 

gaerTianebaTa saqmianobis SeCereba an maTi akrZalva SeiZleba mxolod 

sasamarTlos gadawyvetilebiT, organuli kanoniT gansazRvrul SemTxvevebSi da 

wesiT”. es magaliTi gviCvenebs, rom dadgenilia konstituciuri zRvari, anu 

Tavidanve dauSvebelia zemoaRniSnuli miznebis (da mxolod aseTi miznebis) 

mqone gaerTianebaTa Seqmna, iqve miTiTebulia winapiroba – kanonis arseboba. e.i. 

kanoni, romelic krZalavs konstituciis sawinaaRmdego miznebis mqone 

gaerTianebebs, warmoadgens ZiriTadi uflebiT dacul sferoSi konstituciurad 

gamarTlebuli Carevis safuZvels. aseTi gaerTianebebi ver daeyrdnobian 26–e 

muxlis pirvel da me–2 punqtebs. 

konstituciis 24–e muxliT uzrunvelyofilia azrisa da informaciis 

Tavisuflebebi, agreTve masobrivi informaciis saSualebaTa Tavisufleba; imave 

muxlis me–4 punqtSi ki miTiTebulia, rom es Tavisuflebebi “SesaZlebelia 

kanoniT SeizRudos” sxvadasxva safuZvelze, anu mocemulia SezRudvis Sinaarsi. 

es debulebebi kanonis arsebobis aucileblobis kidev erTi magaliTia. amasTan, 

me–4 punqti xazs usvams, rom kanoniT ZiriTadi uflebis SezRudva SeiZleba 

ganxorcieldes mxolod am punqtSi CamoTvlili pirobebis uzrunvelsayofad. 

ufro konkretulad: zemoaRniSnul ZiriTad uflebebSi Careva konstituciur–

samarTlebrivad gamarTlebuli iqneba, Tu igi xorcieldeba kanonis safuZvelze 

                                                 
1
 `normatiuli aqtebis Sesaxeb” saqarTvelos kanoni, m. 5 p. 1, 1996 wlis 29 oqtomberi. 

2
 m. 73, p. 1, qvp. “T”. 
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da kanonis mizania konstituciaSi miTiTebuli mniSvnelovani sajaro interesis 

dacva. 

zemoTqmulidan gamomdinare, ZiriTadi uflebiT dacul sferoSi kanonis 

safuZvelze ganxorcielebuli Carevis legitimuri mizani SeiZleba iyos mxolod 

konstituciis Sesabamis muxlebSi miTiTebuli mniSvnelovani samarTlebrivi 

sikeTis dacva.   

aRniSnulTan dakavSirebiT sainteresoa kidev erTi garemoeba: sakuTari 

pirovnebis Tavisufali ganviTarebis ufleba absoluturad uzrunvelyofilia 

konstituciis me–16 muxliT. am muxlSi ar aris miTiTebuli arc uSualo 

konstituciuri zRvari da, Sesabamisad, arc SemzRudavi kanonis arsebobis 

aucilebloba. niSnavs Tu ara es, rom sakuTari pirovnebis Tavisufali 

ganviTarebis ufleba sruliad SeuzRudavad moqmedebs da igi absoluturad 

SeuzRudavi ZiriTadi uflebaa? dauSvebelia Tu ara am uflebis SezRudvis 

mizniT kanonis miReba? es magaliTi warmoaCens ZiriTad uflebas, romelic 

Tavdapirvelad sruliad SeuzRudav, e.w. absolutur ZiriTad uflebad gveCveneba, 

magram sinamdvileSi mis mimarTac moqmedebs garkveuli zRvari _ e.w. 

Sidakonstituciuri zRvari. aseTi SeiZleba iyos mesame pirTa ZiriTadi uflebebi 

an sxva umniSvnelovanesi konstituciuri sikeTeebi; (g) kanoni unda iyos 

xelmisawvdomi, naTlad da mkafiod Camoyalibebuli, misi normebi _ cxadi, 

konkretuli da araorazrovani, kanonis namdvili azri _ advilad misaxvedri da 

gasagebi, misi darRvevis Sedegebi ki – advilad ganWvretadi. kanonis 

xelmisawvdomoba niSnavs mis gamoqveynebas, anu Sida (samsaxurebrivi, uwyebrivi) 

sargeblobis samarTlebrivi aqti ver CaiTvleba xelmisawvdomad. garda amisa, 

norma ver CaiTvleba “kanonad", Tu igi formulirebuli ar aris sakmarisi 

sizustiT, rac SesaZleblobas miscems moqalaqes imoqmedos dadgenili 

samarTlebrivi normebis Sesabamisad. amasTan, ganWvretis moTxovnis arseboba ar 

niSnavs imas, rom pirma unda SeZlos ganWvreta, Tu savaraudod rodis da rogor 

ganaxorcieleben Sesabamisi saxelmwifo organoebi misi saubrebis mosmenas, rac 

am pirs adekvaturi moqmedebis saSualebas miscems.     

 

(2) kanonis safuZvelze ganxorcielebuli ZiriTadi uflebebis SezRudva 

unda iyos aucilebeli demokratiuli sazogadoebisaTvis. saqarTvelos 

konstitucia pirdapir miuTiTebs am aucileblobaze (magaliTad,  22–e muxlis 

me–3 da 24–e muxlis me–4 punqtebSi), rac imas niSnavs, rom saxelmwifos ar 

SeuZlia ZiriTad uflebaTa SesazRudavad daeyrdnos zogad aucileblobas; 

SezRudva gamowveuli unda iyos mxolod demokratiuli saxelmwifos, 

Tavisufali demokratiuli weswyobilebis SenarCunebisa da arsebobis 

aucileblobiT anu mwvave sazogadoebrivi saWiroebiT. adamianis uflebaTa 

evropuli sasamarTlo aseve moiTxovs, rom ZiriTad uflebaTa SezRudvisas 

saxelmwifoebma yovelTvis unda gamoiyenon kriteriumi _ “aucilebeli 

demokratiuli sazogadoebisaTvis" da, amave dros konkretul muxlSi 

miTiTebuli SezRudvis sxva safuZveli. gasaTvaliswinebelia isic, rom termini 

“aucilebeli” ar aris “saWiros” sinonimi; mas aseve ara aqvs iseTi gamoTqmebis 
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mniSvneloba, rogoricaa: “dasaSvebi”, “misaRebi”, “sakmarisi” an “sasurveli”.1 

Tavisufali demokratiuli weswyobileba, Tavis mxriv, gamoricxavs yovelgvar 

totalitarul da ZalmomreobiT mmarTvelobas da warmoadgens samarTlebrivi 

saxelmwifos, kanonis uzenaesobis sistemas. igi efuZneba (uzenaesi) moqmedi 

umravlesobis nebas, Sesabamisad, xalxis TviTgamorkvevas, Tavisuflebasa da 

Tanasworobas. am wyobilebis erT–erTi fundamenturi principi ki konstituciiT 

aRiarebuli da konkretizebuli adamianis uflebebis, upirvelesad _ adamianis 

Rirsebis, sicocxlisa da sakuTari pirovnebis Tavisufali ganviTarebis uflebis 

pativiscemaa; 

amdenad, demokratiuli sazogadoebisaTvis aucilebeli ZiriTadi uflebis 

SezRudva aris mwvave sazogadoebrivi saWiroebidan gamomdinare, legitimuri 

sajaro miznis misaRwevad aucilebeli SezRudva, romelic emsaxureba 

demokratiuli sazogadoebis arsebobisaTvis Seucvleli da sasicocxlo 

mniSvnelobis sikeTis dacvas da romelic SeiZleba ganxorcieldes mxolod 

maSin, roca amoiwureba legitimuri miznis misaRwevi yvela sxva gonivruli da 

qmediTi saSualeba.  

 

(3) ramdenad intensiurad, ramdenad farTod SeiZleba Caerios saxelmwifo 

ZiriTadi uflebiT dacul sferoSi? konstituciis zemoT ganxiluli muxlebidan 

gamomdinare, cxadia, rom saxelmwifos SeuZlia dacul sferoSi Careva. 

saxelmwifos moqmedeba gamarTlebulia maSin, rodesac (yovel konkretul 

SemTxvevaSi) saxezea ZiriTadi uflebis zRvari, anu misi SemzRudavi kanoni, 

rodesac arsebobs ZiriTadi uflebis SezRudvis konstituciiT gansazRvruli 

legitimuri mizani da rodesac Careva aucilebelia demokratiuli 

sazogadoebisaTvis.  

magram kanonmdebels rom yoveli aseTi zRvris, anu konstituciaSi 

miTiTebuli kanonebis safuZvelze da konstituciiT gansazRvruli legitimuri 

miznis arsebobisas hqondes ufleba sakuTari Sexedulebisamebr SezRudos 

ZiriTadi uflebebi da Caerios dacul sferoSi, maSin es uflebebi dakargavda 

Tavis mniSvnelobas. swored amitom aq moqmedebs e.w. Tanazomierebis, igive 

proporciulobis principi (e.w. zRvris zRvari), romelic moiTxovs, rom yoveli 

kanoni da mis safuZvelze ganxorcielebuli ZiriTadi uflebis SezRudva, garda 

imisa, rom unda iyos gamowveuli mwvave sazogadoebrivi saWiroebiT, aseve 

aucileblad unda iyos am saWiroebis, anu misaRwevi legitimuri miznis 

Tanazomieri  (proporciuli). es niSnavs, rom saxelmwifom unda gamoiyenos 

legitimuri miznis misaRwevi yvelaze efeqtiani da yvelaze naklebad 

radikaluri, ZiriTadi uflebis naklebad SemzRudavi saSualeba. ufro mkacri 

zomebis gamoyeneba unda moxdes mxolod maSin, roca sxvagvarad SeuZlebelia 

legitimuri miznis miRweva da demokratiuli sazogadoebis arsebobisaTvis 

aucilebeli sikeTis dacva. aqedan gamomdinare, roca saxelmwifos SeuZlia 

                                                 
1
 `hendisaidi gaerTianebuli samefos winaaRmdeg” (Handyside v. the United Kingdom), 1976 

wlis 7 dekemberi; ix. agreTve `silveri gaerTianebuli samefos winaaRmdeg” (Silver v. the 

United kingdom), 1983 wlis 25 marti.  
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miaRwios legitimur mizans naklebad mkacri, araradikaluri, magram Tanabrad 

efeqtiani RonisZiebis gatarebiT, maSin ufro mkacri da radikaluri zomebis 

miReba gaumarTlebeli iqneba da ar CaiTvleba legitimuri sajaro miznis 

miRwevis proporciulad. Sesabamisad, aseTi Careva ZiriTadi uflebiT dacul 

sferoSi ar iqneba konstituciur–samarTlebrivad gamarTlebuli. 

 

roგorc ukve aRiniSna, saqarTvelos konstitucia iTvaliswinebs ZiriTad 

uflebaTa SezRudvis zogad safuZvelsac: es aris qveyanaSi Seqmnili sagangebo 

da saomari mdgomareobebi (m. 46). aseT SemTxvevebSi `prezidents ufleba aqvs 

qveyanaSi an mis romelime nawilSi SezRudos" konstituciis  me–18 (pirovnebis 

Tavisufleba), me–20 (piradi mimowerisa da sacxovreblis xelSeuxebloba), 21–e 

(sakuTrebis ufleba), 22–e (mimosvlis Tavisufleba), 24–e (azris, informaciisa da 

presis Tavisuflebebi), 25–e (Sekrebebisa da manifestaciebis Tavisufleba), 30–e 

(Sromis Tavisufleba), 33–e (gaficvis ufleba) da 41–e (piradi informaciis 

xelSeuxebloba) muxlebSi CamoTvlili uflebani da Tavisuflebebi. amasTan, 

`prezidenti valdebulia ara ugvianes 48 saaTisa es gadawyvetileba Seitanos 

parlamentSi dasamtkiceblad". konstituciis 62–e muxlis Tanaxmad, aRniSnul 

sakiTxze parlamenti gadawyvetilebas iRebs wevrTa sruli Semadgenlobis 

umravlesobiT.  

46–e muxlis safuZvelze saxelmwifos SeuZlia SezRudos mxolod am muxlSi 

miTiTebuli konkretuli ZiriTadi uflebebi. dauSvebelia romelime sxva 

uflebis SezRudva, romlebic ar aris moxseniebuli am muxlSi da faqtobrivad 

absoluturi ZiriTadi uflebebia. aseTia, magaliTad, sicocxlis ufleba (m. 15), 

adamianis Rirseba (m. 17, p. 1), fizikuri xelSeuxeblobis ufleba _ adamianis 

wamebis, arahumanuri, sastiki an pativisa da Rirsebis Semlaxveli mopyrobisa da 

sasjelis akrZalva (m. 17, p. 2), inteleqtualuri Semoqmedebis Tavisufleba da 

SemoqmedebiT procesSi Carevis dauSvebloba (m. 23), agreTve samarTliani 

sasamarTlos ZiriTadi ufleba (m. 42). rac Seexeba adamianis uflebaTa da 

ZiriTad TavisuflebaTa dacvis evropuli konvenciis midgomas, konvenciis 

mixedviT, aseve absoluturad iTvleba sicocxlis ufleba (m. 2), wamebis, 

araadamianuri an damamcirebeli mopyrobisa da sasjelis akrZalva (m. 3), monobis, 

iZulebiTi an savaldebulo Sromis akrZalva (me–4 muxlis pirveli punqti) da 

sisxlis samarTlis kanonmdeblobisaTvis ukuqceviTi Zalis miniWebis akrZalva (m. 

7).  

konstituciis 46–e muxlSi miTiTebuli prezidentis `gadawyvetileba" 

ZiriTadi uflebebis SezRudvis Sesaxeb aris ara brZanebuleba, gankarguleba an 

brZaneba, aramed kanonis Zalis mqone dekreti, romlis gamocemis 

uflebamosilebac prezidents miniWebuli aqvs konstituciis 73–e muxlis 

pirveli punqtis `T" qvepunqtiT. imasve adasturebs `sagangebo mdgomareobis 

Sesaxeb"1 da `saomari mdgomareobis Sesaxeb"2 saqarTvelos kanonebi, romlebic 

konkretulad miuTiTebs, rom sagangebo an saomari mdgomareobis dros ZiriTadi 

                                                 
1
 1997 wlis 17 oqtomberi. 

2
 1997 wlis 31 oqtomberi. 



                                                                              97 

uflebebis SezRudva SeiZleba ganxorcieldes mxolod kanonis Zalis mqone 

dekretis safuZvelze. es meqanizmi savsebiT Seesabameba saerTaSoriso 

standartebs da konstituciiT gaTvaliswinebul zogad wess mSvidobian dros 

ZiriTadi uflebebis SezRudvis Sesaxeb – maT SezRudvas mxolod kanonis 

safuZvelze. 

zemoaRniSnuli kanonebi gansazRvravs `sagangebo" da `saomari” mdgomareobis 

Sinaarss: `sagangebo mdgomareoba aris droebiTi RonisZieba, romelic 

saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad cxaddeba saqarTvelos moqalaqeTa 

usafrTxoebis uzrunvelyofis interesebisaTvis omianobis Tu masobrivi 

areulobis, qveynis teritoriuli mTlianobis xelyofis, samxedro 

gadatrialebisa Tu SeiaraRebuli amboxebis, ekologiuri katastrofebisa da 

epidemiebis dros, stiqiur ubedurebaTa, didi avariebis, epizootiebis an sxva 

SemTxvevebSi, roca saxelmwifo xelisuflebis organoebi moklebulni arian 

konstituciur uflebamosilebaTa normaluri ganxorcielebis SesaZleblobas" 

(`sagangebo mdgomareobis Sesaxeb" kanonis m. 1); `saomari mdgomareoba gulisxmobs 

saqarTveloze SeiaraRebuli Tavdasxmis SemTxvevaSi qveynis mTel teritoriaze 

gansakuTrebuli wesebis gamocxadebas, rac Seesabameba qveynis Tavdacvis 

interesebs". saomari mdgomareoba `miznad isaxavs qveynis teritoriuli 

mTlianobis, saxelmwifo uSiSroebisa da sazogadoebrivi wesrigis dacvis 

uzrunvelyofas" (`saomari mdgomareobis Sesaxeb" kanonis m. 1). bunebrivia, rom 

zemoaRniSnul pirobebSi marTlac SeiZleba saWiro gaxdes adamianis ZiriTad 

uflebaTa da TavisuflebaTa SezRudva, ris uflebac aucileblad unda hqondes 

saxelmwifos, raTa uzrunvelyos mosaxleobisa da saxelmwifos interesebi, 

saxelmwifo uSiSroeba da rac SeiZleba swrafad aRadginos sazogadoebrivi 

wesrigi da keTildReoba. 

konstituciis 46–e muxlTan dakavSirebiT, metad sayuradReboa kidev erTi 

garemoeba: muxlis teqstidan naTeli xdeba, rom sagangebo an saomari 

mdgomareobis dros sxva ZiriTad uflebebTan erTad SeiZleba SeizRudos me–18 

muxliT uzrunvelyofili adamianis Tavisufleba. es imas niSnavs, rom SeiZleba 

SeizRudos am muxlis me–4 punqtic, romlis Tanaxmadac `dauSvebelia dakavebuli 

Tu sxvagvarad TavisuflebaSezRuduli piris fizikuri an fsiqikuri iZuleba". 

Sedegad, mivdivarT daskvnamde, rom saqarTvelos konstitucia dasaSvebad 

miiCnevs sagangebo an saomari mdgomareobis dros adamianis mimarT fizikuri da 

fsiqikuri iZulebis saSualebaTa gamoyenebas. es ki ewinaaRmdegeba adamianis 

uflebaTa Sesaxeb saerTaSoriso samarTlis normebs, maT Soris, evropis sabWos  

konvencias adamianis uflebaTa da ZiriTad TavisuflebaTa dacvis Sesaxeb (m. 3).1  

miuxedavad konstituciis zemoxsenebuli xarvezisa, adamiani sagangebo an 

saomari mdgomareobis moqmedebis periodSi mainc daculia fizikuri an 

fsiqikuri iZulebisagan. mis aseT yovlismomcvel dacvas uzrunvelyofs 

konstituciis me–17 muxli, romelic pirveli punqtiT adamianis Rirsebas 

xelSeuvalad acxadebs, me–2 punqtiT ki dauSveblad miiCnevs `adamianis wamebas, 

                                                 
1
 m. 3 _ "aravin ar SeiZleba daeqvemdebaros wamebas, araadamianur an 

damamcirebel mopyrobas da sasjels". 
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arahumanur, sastik an pativisa da Rirsebis Semlaxvel mopyrobas da sasjelis 

gamoyenebas". konstitucia am debulebiT absoluturad krZalavs adamianis 

Rirsebis Semlaxvel moqmedebebs da ar uSvebs araviTar gamonakliss saerTo 

wesidan. es akrZalva exeba Rirsebis Semlaxvel yvela saxis moqmedebas, maT 

Soris, fizikur da fsiqikur iZulebas, da moqmedebs rogorc mSvidobian 

periodSi, ise sagangebo Tu saomari mdgomareobis dros. amdenad, sagangebo an 

saomari mdgomareobis dros prezidentis kanonis Zalis mqone dekretiT 

konstituciis me–18 muxliT uzrunvelyofili adamianis Tavisuflebis SezRudva 

ar niSnavs, rom dasaSvebia dakavebuli Tu sxvagvarad TavisuflebaSezRuduli 

piris fizikuri an fsiqikuri iZuleba. amgvari iZulebisagan adamiani daculia 

konstituciis me–17 muxliT, romliTac absoluturad, yovelgvari SezRudvis 

gareSe aris uzrunvelyofili adamianis Rirseba da akrZalulia nebismieri 

RirsebaSemlaxveli moqmedeba. 

 

თავი 8. saqarTvelos moqalaqeoba  

ა) moqalaqeobis cneba, SeZena, dakargva, ormoqalaqeobaა) 

saqarTvelos konstituciis me–2 Tavi mniSvnelovania ara mxolod imiT, rom 

igi moicavs adamianis ZiriTad uflebebsa da Tavisuflebebs da aRiarebs maT 

Tavisufali demokratiuli weswyobilebis uzenaes Rirebulebebad. yovelive 

amasTan erTad, swored me–2 TavSia mocemuli ramdenime ZiriTadi debuleba 

pirovnebisa da saxelmwifos urTierTobebis ganmsazRvreli umniSvnelovanesi 

samarTlebrivi meqanizmis – moqalaqeobis Sesaxeb. konstituciis kanonmdeblis 

mier zemoaRniSnul debulebaTa erTad moazreba da me–2 TavSi maTi gaerTianeba 

kidev erTxel adasturebs gabatonebul samarTlebriv Sexedulebas imis Taobaze, 

rom (1) moqalaqeoba saxelmwifos konstituciuri wyobilebis erT–erTi ZiriTadi 

safuZveli da (2) adamianis konstituciuri, ZiriTadi uflebaa. swored es ori 

principi udevs safuZvlad martiv ganmartebas, romlis mixedviTac moqalaqeoba 

aris piris samarTlebrivi kavSiri saxelmwifosTan. Tumca, amasTan erTad, unda 

gaviTvaliswinoT isic, rom adamianebi, romlebic konkretul saxelmwifosTan 

samarTlebriv kavSirSi imyofebian, anu floben moqalaqeobas, warmoadgenen am 

saxelmwifos konstituciuri wyobilebis umTavres safuZvels – isini (xalxi, 

saxelmwifos moqalaqeebi) arian saxelmwifo xelisuflebis wyaro da isini 

iyeneben ZiriTad uflebebsa da Tavisuflebebs, rogorc waruval da uzenaes 

adamianur Rirebulebebs, romlebiTac SeboWilia saxelmwifo. am uflebaTa 

(gansakuTrebiT samoqalaqo–politikur uflebaTa) gamoyenebiT moqalaqeebi 

zemoqmedeben saxelmwifo xelisuflebaze, aqtiurad gamoxataven sakuTar nebas da 

amiT gansazRvraven saxelmwifos politikas. aqedan gamomdinare, moqalaqeoba 

aris adamianis politikur–samarTlebrivi (da ara mxolod samarTlebrivi) 

kavSiri saxelmwifosTan, rasac safuZvlad adamianis ZiriTadi uflebebi da 

Tavisuflebebi udevs. imavdroulad, es kavSiri xasiaTdeba ormxrivi 

pasuxismgeblobiT, radgan ara mxolod saxelmwifoa valdebuli daicvas da 

mfarveloba gauwios Tavis moqalaqes, aramed moqalaqesac aqvs valdebulebebi da 

pasuxismgebloba saxelmwifos mimarT, rac gamoixateba arsebuli konstituciuri 
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weswyobilebis, samarTlis normebisa da sazogadoebrivi wesrigis dacvaSi, 

moqalaqeze dakisrebuli movaleobebis SesrulebaSi (magaliTad, samxedro 

valdebulebis moxda). amdenad, moqalaqeoba moicavs adamianisa (moqalaqisa) da 

saxelmwifos urTierTsanacvlo uflebebsa da movaleobebs da erTmaneTis mimarT 

pasuxismgeblobas.  

gamomdinare iqedan, rom moqalaqeoba adamianis konstituciuri, ZiriTadi 

uflebaa, igi zRudavs saxelmwifos da avaldebulebs mas daicvas da mfarveloba 

gauwios sakuTar moqalaqes. moqalaqeobis swored am Sinaarssa da mniSvnelobas 

adasturebs saqarTvelos konstituciis me–13 muxli, romlis mixedviTac 

„saqarTvelo mfarvelobs Tavis moqalaqes ganurCevlad misi adgilsamyofelisa“ 

(p. 1). amasTan, dauSvebelia moqalaqeobis CamorTmeva da saqarTvelodan 

saqarTvelos moqalaqis gaZeveba (p.p. 2, 3). saxelmwifos aseve ar aqvs ufleba 

saqarTvelos moqalaqe gadasces ucxo saxelmwifos. aq erTaderTi gamonaklisi 

mxolod saerTaSoriso xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli SemTxvevebi SeiZleba 

iyos. yvela SemTxvevaSi SesaZlebelia moqalaqis gadacemis Sesaxeb 

gadawyvetilebis sasamarTloSi gasaCivreba (p. 4). 

aRniSnuli debulebebidan naTlad Cans, rom moqalaqeoba, anu adamianis 

politikur–samarTlebrivi kavSiri saqarTvelos saxelmwifosTan ar aris 

SezRuduli drosa da sivrceSi. Tu ar CavTvliT moqalaqeobis SeZenisa da 

Sewyvetis iSviaT SemTxvevebs, es kavSiri iwyeba adamianis dabadebasTan erTad da 

grZeldeba mis (moqalaqis) gardacvalebamde. aseve ar izRudeba moqalaqeoba 

saxelmwifos teritoriiT da sazRvrebiT. sadac ar unda imyofebodes 

saqarTvelos moqalaqe, saqarTvelos saxelmwifos teritoriaze Tu mis farglebs 

gareT, mas mfarvelobs saqarTvelos saxelmwifo, rac moqalaqis mimarT 

saxelmwifos valdebulebaa. am valdebulebidan gamomdinare saxelmwifos 

Sesabamisma organoebma unda daicvan sazRvargareT myofi saqarTvelos moqalaqis 

uflebebi da interesebi, raTa maT SeeZloT srulyofilad isargeblon 

adgilsamyofeli saxelmwifos kanonmdeblobiTa da saerTaSoriso 

xelSekrulebebiT miniWebuli yvela uflebiT. amdenad, moqalaqeobis ZiriTad 

uflebas e.w. pozitiuri statusi (status positivus) aqvs, anu igi avaldebulebs 

saxelmwifos da moiTxovs misgan aqtiur moqmedebas moqalaqis dasacavad.1  

garda zemoTqmulisa, konstituciis me–13 muxlidan Cans, rom moqalaqeobas 

e.w. negatiuri statusic (status negativus) aqvs, anu saxelmwifo SezRudulia am 

ZiriTadi uflebiT da ar aqvs ufleba saqarTvelos moqalaqes CamoarTvas 

moqalaqeoba an gaaZevos igi saqarTvelodan. 

        

saqarTvelos konstituciiT gansazRvrulia saqarTvelos moqalaqeobis 

SeZenis safuZvlebic. me–12 muxlis pirveli punqtis mixedviT „saqarTvelos 

moqalaqeoba moipoveba dabadebiT da naturalizaciiT.“ me–2 punqtiT akrZalulia 

ormoqalaqeoba („saqarTvelos moqalaqe imavdroulad ar SeiZleba iyos sxva 

saxelmwifos moqalaqe“), Tumca iqve dadgenilia gamonaklisi SemTxvevebic, 

                                                 
1 moqalaqeobis ZiriTadi uflebis es Sinaarsi ganmtkicebulia “saqarTvelos moqalaqeobis 

Sesaxeb” organuli kanonis me–6 da me–7 muxlebiT. 
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romlis mixedviTac „saqarTvelos prezidentis mier saqarTvelos moqalaqeoba 

SeiZleba mieniWos ucxo qveynis moqalaqes, romelsac saqarTvelos winaSe aqvs 

gansakuTrebuli damsaxureba an misTvis saqarTvelos moqalaqeobis miniWeba 

gamomdinareobs saxelmwifo interesebidan.“ imave muxlis me–3 punqtiT ki 

„saqarTvelos moqalaqeobis mopovebisa da dakargvis wesi ganisazRvreba 

organuli kanoniT.“ 

Tavidanve unda aRiniSnos, rom konstituciis me–12 muxlis me–3 punqtSi 

miTiTebuli organuli kanoni saqarTvelos moqalaqeobis SeZenasTan 

dakavSirebuli umniSvnelovanesi sakanonmdeblo aqtia.1 swored am kanonis 

amoqmedebiT moxda saqarTvelos moqalaqeobis cnoba, rac moqalaqeobis SeZenis 

umniSvnelovanesi safuZvelia. moqalaqeobis cnoba aris saxelmwifos nebiTi aqti, 

romliTac saxelmwifo iuridiulad amtkicebs faqtobrivad arsebul 

mdgomareobas. kanonis me–3 muxlis mixedviT saqarTvelos moqalaqed CaiTvala: a) 

piri, romelic mudmivad cxovrobda saqarTveloSi aranakleb xuTi wlisa da 

cxovrobda am kanonis SemoRebis dRisTvis, Tu eqvsi Tvis vadaSi werilobiT ar 

ganacxadebda uars saqarTvelos moqalaqeobaze;             b) saqarTveloSi 

dabadebuli piri, romelmac 1991 wlis 21 dekembris Semdeg datova saqarTvelos 

teritoria da, amdenad, ver akmayofilebda am muxlis „a“ qvepunqtis moTxovnebs, 

Tu mas am kanonis amoqmedebis droisaTvis ar hqonda miRebuli sxva qveynis 

moqalaqeoba.  

garda zemoTqmulisa, organuli kanoni acxadebs, rom yovel adamians aqvs 

saqarTvelos moqalaqeobis ufleba, imavdroulad, aravis ar SeiZleba SeezRudos 

moqalaqeobis Secvlis ufleba, garda am kanoniT gaTvaliswinebuli 

SemTxvevebisa (m. 2). konstituciis me–12 muxlis pirveli punqtis Sesabamisad 

organuli kanoni saqarTvelos moqalaqeobis SeZenis (mopovebis) safuZvlebad 

adgens dabadebas da saqarTvelos moqalaqeobis miRebas (naturalizacias), 

agreTve „saqarTvelos saerTaSoriso xelSekrulebebiTa da am kanoniT 

gansazRvrul sxva safuZvlebs“ (m. 10). 

saqarTvelos moqalaqeobis miReba dabadebiT (filiatia) moqalaqeobis 

SeZenis bunebrivi da yvelaze gavrcelebuli safuZvelia, romlis mixedviTac 

pirs moqalaqeoba eniWeba dabadebis momentidan. aq TavisTavad igulisxmeba is 

gansakuTrebulobac, rom moqalaqeobis miReba xdeba avtomaturad, bavSvis 

dabadebis momentidan, mimRebis mxridan yovelgvari Txovnisa Tu survilis 

gareSe, rac, amave dros, sruliad bunebrivia, radgan moqalaqeobas iZens 

axalSobili. dabadebiT moqalaqeobis miReba xorcieldeba ori ZiriTadi 

principis mixedviT: (1) erovnuli anu „sisxlis“ principiT da (2) teritoriuli 

anu „niadagis“ principiT. pirveli principis Tanaxmad bavSvis moqalaqeobis 

sakiTxi wydeba mSoblebis moqalaqeobis mixedviT. organuli kanonis me–11 

muxliT dadgenilia „sisxlis“ principi da gansazRvrulia, rom bavSvi, romlis 

orive mSobeli misi dabadebis momentisaTvis saqarTvelos moqalaqea, iTvleba 

saqarTvelos moqalaqed dabadebis adgilis miuxedavad. im SemTxvevaSi ki, Tu 

                                                 
1 saqarTvelos organuli kanoni “saqarTvelos moqalaqeobis Sesaxeb”, 1993 wlis 25 marti. 
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mxolod erT–erTi mSobelia saqarTvelos moqalaqe, bavSvi CaiTvleba 

saqarTvelos moqalaqed, Tuki: a) daibada saqarTvelos teritoriaze; b) daibada 

saqarTvelos farglebs gareT, magram mis erT–erT mSobels mudmivi 

sacxovrebeli adgili aqvs saqarTvelos teritoriaze; g) erT–erTi mSobeli 

bavSvis dabadebis momentisaTvis (dabadebis adgilis miuxedavad) saqarTvelos 

moqalaqea, xolo meore– moqalaqeobis armqone piri an ucnobia.  

organuli kanonis me–11 muxli iTvaliswinebs iseT SemTxvevebsac, rodesac 

erT–erTi mSobeli saqarTvelos moqalaqea da bavSvis dabadebis momentisaTvis 

orive maTgani cxovrobs sazRvargareT. am dros bavSvis moqalaqeobis sakiTxi 

wydeba mSoblebis SeTanxmebiT, maTi SeuTanxmeblobis SemTxvevaSi ki im qveynis 

kanonmdeblobiT, sadac bavSvi daibada. garda amisa, bavSvis mamobis dadgenis 

SemTxvevaSi, Tuki deda moqalaqeobis armqone piria, xolo mamad miCneul iqneba 

saqarTvelos moqalaqe, moqmedebs „sisxlis“ principi da bavSvi xdeba 

saqarTvelos moqalaqe dabadebis adgilis miuxedavad. 

teritoriuli, anu „niadagis“ principi, romelic dabadebiT moqalaqeobis 

miRebis meore safuZvelia, ar aris dakavSirebuli bavSvis mSoblebis 

moqalaqeobasTan da niSnavs moqalaqeobis miRebas dabadebis adgilis mixedviT. 

Sesabamisad, bavSvi miiRebs im saxelmwifos moqalaqeobas, romlis teritoriazec 

is daibada. magaliTad, amerikis SeerTebul StatebSi swored es principi 

moqmedebs. saqarTvelos organuli kanoni moqalaqeobis Sesaxeb nawilobriv aseve 

iTvaliswinebs „niadagis“ princips da adgens, rom saqarTveloSi mudmivad 

mcxovreb moqalaqeobis armqone pirebis bavSvebi miiReben saqarTvelos 

moqalaqeobas, Tuki isini saqarTvelos teritoriaze daibadebian (m. 13). amasTan, 

saqarTveloSi napovni bavSvi, romlis orive mSobeli ucnobia, iTvleba 

saqarTvelos moqalaqed, sanam sxva ram ar dadgindeba (m. 14).  

rogorc aRiniSna, saqarTvelos moqalaqeobis mopovebis meore ZiriTadi 

saSualeba aris naturalizacia, anu ucxo qveynis moqalaqis an moqalaqeobis 

armqone piris mier garkveuli procedurebis gavlis Semdeg saqarTvelos 

moqalaqeobis miReba. naturalizaciis ZiriTadi maxasiaTebeli moqalaqeobis 

miRebis msurveli adamianis mier Segnebulad gamoxatuli nebaa, romelic Txovs 

saxelmwifos misTvis am saxelmwifos moqalaqeobis miniWebas. Tumca, adamianis 

survilis garda aucilebelia garkveuli moTxovnebis dakmayofileba da 

proceduris gavla, rac gansazRvrulia organuli kanonis 26–e muxliT, romlis 

mixedviTac naturalizaciis gziT moqalaqeobis misaRebad piri unda 

akmayofilebdes Semdeg moTxovnebs: 

a) mudmivad cxovrobdes saqarTvelos teritoriaze ukanaskneli 10 wlis 

ganmavlobaSi; 

b) dadgenil farglebSi icodes saxelmwifoena; 

g) dadgenil farglebSi icodes saqarTvelos istoria da kanonmdebloba; 

d) saqarTveloSi hqondes samuSao adgili an raime uZravi qoneba. 

organuli kanonis 27–e muxliT dadgenili gamonaklisi SemTxvevac, rodesac 

saqarTvelos prezidents ufleba aqvs zemoxsenebuli moTxovnebis daucvelad 

piri miiRos moqalaqed, mxolod im SemTxvevaSi, Tuki am adamians: (1) 



                                                                              102 

saqarTvelosa da kacobriobis winaSe miuZRvis gansakuTrebuli damsaxureba 

Tavisi samecniero, sazogadoebrivi saqmianobiT an aqvs profesia da 

kvalifikacia, romliTac dainteresebulia saqarTvelo; (2) misi miReba 

gamomdinareobs saxelmwifo interesebidan.   

sayuradReboa, rom dabadebiT saqarTvelos moqalaqeebi saqarTvelos 

mosaxleobis absolutur umravlesobas warmoadgenen, naturalizebul 

moqalaqeTa ricxvi ki maTTan SedarebiT umniSvneloa, magram isini yvelani 

saqarTvelos moqalaqeebi da, Sesabamisad, absoluturad Tanasworni arian, aqvT 

erTidaigive samarTlebrivi statusi, uflebebi da movaleobebi. arsebobs 

erTaderTi gansxvaveba, romelic gadmocemulia saqarTvelos konstituciis 70–e 

muxliT, romlis mixedviTac saqarTvelos prezidentad SeiZleba arCeul iqnes 

mxolod dabadebiT (da ara naturalizebuli) saqarTvelos moqalaqe (p. 2). yvela 

sxva SemTxvevaSi saqarTvelos dabadebiT da naturalizebul moqalaqeTa 

Tanasworoba uzrunvelyofilia saqarTvelos konstituciiTa da kanonmdeblobiT.     

zemoT ukve aRiniSna, rom organuli kanonis me–10 muxliT gansazRvrulia 

saqarTvelos moqalaqeobis mopovebis kidev erTi gza: saqarTvelos 

saerTaSoriso xelSekrulebebiTa da am kanoniT (organuli kanoniT) 

gansazRvruli sxva safuZvlebi. es „safuZvlebi“ gadmocemulia organuli kanonis 

sxvadasxva muxlebiT da warmoadgens Semdeg SemTxvevebs: m.16 – orive mSoblis 

mier moqalaqeobis miRebisas maTi 14 wlamde bavSvebic xdebian saqarTvelos 

moqalaqeebi; m. 18 p. 1 – Tu erT–erTi mSobeli SeiZens saqarTvelos moqalaqeobas, 

meore ki rCeba sxva saxelmwifos moqalaqed, mSobelTa erToblivi 

SuamdgomlobiT 14 wlamde bavSvic SeiZleba gaxdes saqarTvelos moqalaqe; m. 18 

p. 2 – Tu erT–erTi mSobeli iZens saqarTvelos moqalaqeobas, meore ki rCeba 

moqalaqeobis armqone pirad, maTi bavSvi xdeba saqarTvelos moqalaqe; m. 20 p. 1 – 

bavSvi, romelic sxva saxelmwifos moqalaqe an moqalaqeobis armqone piria da 

mas Svilad aiyvans saqarTvelos moqalaqe (moqalaqeebi), mSvileblis 

(mSvilebelTa) SuamdgomlobiT gaxdeba saqarTvelos moqalaqe; m. 20 p. 2 – bavSvi, 

romelic sxva saxelmwifos moqalaqe an moqalaqeobis armqone piria da mas 

Svilad aiyvanen meuRleebi, romelTagan erT–erTi saqarTvelos moqalaqea, 

mSvilebelTa erToblivi SuamdgomlobiT moipovebs saqarTvelos moqalaqeobas; m. 

21 – bavSvi, romelic saqarTvelos moqalaqea, ucxoeli moqalaqeebis an 

saqarTvelos moqalaqisa da ucxoeli moqalaqe meuRleebis mier Svilad ayvanis 

SemTxvevaSi inarCunebs saqarTvelos moqalaqeobas. aseT SemTxvevaSi 

mSvileblebis SuamdgomlobiT bavSvs saqarTvelos moqalaqeobidan gasvlis neba 

eZleva; m. 22 – bavSvi, romelsac dawesebuli aqvs meurveoba an mzrunveloba, Tu 

mSoblebi an erT–erTi maTgani tovebs saqarTvelos moqalaqeobas, meurvis an 

mzrunvelis SuamdgomlobiT inarCunebs saqarTvelos moqalaqeobas; m. 28 – piri, 

romelic daqorwindeba saqarTvelos moqalaqeze da masTan cxovrobs 

saqarTvelos teritoriaze 3 wlis ganmavlobaSi, SeiZleba miRebul iqnes 

saqarTvelos moqalaqed organuli kanonis 26–e muxliT dadgenili ori pirobis 

Sesrulebis SemTxvevaSi, kerZod Tu man dadgenil farglebSi icis saxelmwifo 

ena („b“ qvpunqti), saqarTvelos istoria da kanonmdebloba („g“ qvepunqti). 
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sayuradReboa, rom iseve rogorc sxva qveynebis kanonmdebloba, saqarTvelos 

organuli kanoni moqalaqeobis Sesaxeb 261–e muxliT adgens moqalaqed miRebaze 

uaris Tqmis safuZvlebs, romlis mixedviTac saqarTvelos moqalaqed ar miiReba 

piri, romelmac (1) Caidina saerTaSoriso danaSauli mSvidobisa da adamianobis 

winaaRmdeg an (2) monawileobda saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul 

saxelmqifo danaSaulSi. 

saqarTvelos moqalaqeobis mopovebis safuZvlebTan erTad organuli kanoni 

aseve gansazRvravs saqarTvelos moqalaqeobis Sewyvetis safuZvlebs. kerZod, 

kanonis 30–e muxlis mixedviT, moqalaqeobis Sewyvetis safuZvlebia: a) 

saqarTvelos moqalaqeobidan gasvla; b) saqarTvelos moqalaqeobis dakargva; g) 

saqarTvelos saerTaSoriso xelSekrulebebiTa da am kanoniT gaTvaliswinebuli 

sxva SemTxvevebi.  

moqalaqeobidan gasvla adamianis uflebaa da saqarTvelos saxelmwifo 

iTvaliswinebs mis mniSvnelobas. zemoT ukve aRiniSna, rom moqalaqeobis 

ZiriTadi uflebis arsidan da organuli kanonis me–2 muxlidan gamomdinare, 

aravis ar SeiZleba SeezRudos moqalaqeobis Secvlis ufleba. garda amisa, 

gamomdinare iqedan, rom adamians, romelic demokratiul da samarTlebriv 

saxelmwifoSi aRiarebulia damoukidebel, Tavisufal individad, romelsac 

Tavad, sakuTari pasuxismgeblobiT SeuZlia miiRos gadawyvetilebebi sakuTar 

cxovrebasa da saqmianobasTan dakavSirebiT, bunebrivia aqvs sakuTari momavlis 

gansazRvris ufleba da, Sesabamisad, SesaZlebelia moiTxovos moqalaqeobidan 

gasvla. magram, miuxedavad adamianis am uflebis mniSvnelobisa, saxelmwifom 

SeiZleba daadginos garkveuli pirobebi, romelTa Sesruleba aucilebelia 

aRniSnuli uflebis realizaciisaTvis. es sruliad bunebrivia Tu 

gaviTvaliswinebT im garemoebas, rom moqalaqeoba aris admianis politikur–

samarTlebrivi kavSiri saxelmwifosTan, rac eyrdnoba ara mxolod adamianis 

ZiriTad uflebebsa da Tavisuflebebs, aramed agreTve urTierTsanacvlo 

ufleba–movaleobebsa da erTmaneTis mimarT pasuxismgeblobas. Sesabamisad, 

organuli kanoni adgens moqalaqeobidan gasvlis pirobebs da acxadebs, rom piri 

saqarTvelos moqalaqeobidan gava, Tu saqarTvelos saxelmwifos winaSe ara aqvs 

Seusrulebeli movaleoba, moxdili aqvs samxedro valdebuleba da ar gaaCnia 

iseTi qonebivi valdebulebebi, romlebic dakavSirebulia moqalaqeTa, 

saxelmwifo da sazogadoebrivi organizaciebis arsebiT intersebTan (m. 31 p. 1). 

kanoni aseve awesebs garkveul SezRudvebs, romelTa gamoc piri ver gava 

saqarTvelos moqalaqeobidan. keZod, saqarTvelos moqalaqeobidan gasvla ar 

SeiZleba, Tu piri micemulia sisxlis samarTlis pasuxisgebaSi, an mis mimarT 

arsebobs kanonier ZalaSi Sesuli sasamarTlos ganaCeni, romelic eqvemdebareba 

aRsrulebas (m. 31 p. 2). 

rac Seexeba saqarTvelos moqalaqeobis Sewyvetis meore safuZvels – 

moqalaqeobis dakargvas – igi saxelmwifos mxridan calmxrivad xorcieldeba 

moqalaqis mimarT im SemTxvevaSi, Tuki es ukanaskneli saqarTvelos teritoriis 

farglebs gareT yofnis periodSi uxeSad daarRvevs moqalaqeobis Sesaxeb 

saqarTvelos kanonmdeblobas. organuli kanonis 32–e muxli adgens aseT 
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SemTxvevebs da gansazRvravs, rom piri dakargavs saqarTvelos moqalaqeobas, Tu: 

a) saqarTvelos komteneturi organoebis unebarTvod Seva ucxo saxelmwifos 

samxedro samsaxurSi, policiaSi, iusticiis organoebsa da mmarTvelobis sxva an 

saxelmwifo xelisuflebis organoebSi; b) mudmivad cxovrobs sxva saxelmwifoSi 

da arasapatio mizeziT ar dadga sakonsulo aRricxvaze 2 wlis ganmavlobaSi; g) 

saqarTvelos moqalaqeobas SeiZens yalbi dokumentebis wardgenis gziT; d) 

miiRebs sxva saxelmwifos moqalaqeobas. yvela CamoTvlil SemTxvevaSi 

moqalaqeobas dakargvis Sesaxeb gadawyvetileba miiReba konkretulad aRniSnuli 

moqmedebebis ganmxorcielebeli piris mimarT da es ar iwvevs misi meuRlisa da 

bavSvebis moqalaqeobis Secvlas.  

saqarTvelos moqalaqeobis Sewyvetis kidev erTi safuZveli saqarTvelos 

saerTaSoriso xelSekrulebebiTa da organuli kanoniT gaTvaliswinebuli „sxva 

SemTxvevebia“. organuli kanoni aseT SemTxvevad Tvlis orive mSoblis 

saqarTvelos moqalaqeobidan gasvlas, rac Sesabamisad iwvevs 14 wlamde bavSvis 

moqalaqeobis Secvlas. am dros 14–dan 18 wlamde bavSvis moqalaqeobis Secvla 

SeiZleba mxolod misi TanxmobiT (m. 16). garda amisa, im SemTxvevaSi, roca 

saqarTvelos moqalaqeobidan gadis erT–erTi mSobeli da 14 wels miuRwevel 

bavSvTan erTad mudmiv sacxovreblad miemgzavreba sazRvargareT, bavSvs uwydeba 

saqarTvelos moqalaqeoba (m. 17).    

saqarTvelos moqalaqeobis Sewyvetis safuZvlebTan erTad moqalaqeobis 

Sesaxeb organuli kanoni gansazRvravs saqarTvelos moqalaqeobis aRdgenis 

SemTxvevebsac. moqalaqeobis aRdgena Sinaarsobrivad moqalaqeobis mopovebis 

erT–erT gzad SeiZleba CaiTvalos. Tumca moqalaqeobis aRdgena iSviaTad 

xorcieldeba, magram aRdgenis konkretuli safuZvlebis gansazRvra mainc 

aucilebelia. Sesabamisad, organuli kanonis 29–e muxli adgens, rom pirs 

saqarTvelos moqalaqeoba SeiZleba aRudges im SemTxvevaSi, Tu mas moqalaqeoba 

Seuwyda: 

a) moqalaqeobis aramarTlzomieri Sewyvetis Sedegad; 

b) moqalaqeobidan gasvlis Sedegad; 

g) mSoblebis arCevanis Sedegad.   

sayuradReboa, rom „b“ qvepunqtiT gaTvaliswinebul SemTxvevaSi pirs 

saqarTvelos moqalaqeoba aRudgeba mxolod im pirobiT, Tu igi gancxdebis 

Setanis momentisaTvis mudmivad cxovrobs saqarTveloSi da akmayofilebs 

organuli kanonis 26–e muxlis „b“ da „g“ punqtebis, e,i. saxelmwifo enisa da 

saqarTvelos istoriisa da kanonmdeblobis dadgenil farglebSi codnis 

moTxovnebs. am dros saxelmwifo aseve iTvaliswinebs organuli kanonis 261–e 

muxlsac, romelic gansazRvravs moqalaqed miRebaze uaris Tqmis safuZvlebs.1  

amdenad, organuli kanoni saqarTvelos moqalaqeobis Sesaxeb dawvrilebiT 

gansazRvravs moqalaqeobis SeZenasTan, SewyvetasTan da aRdgenasTan 

dakavSirebul yvela sakiTxs, agreTve saqarTvelos moqalaqeobis sakiTxTa 

ganxilvisa da gadawyvetis wess, rac saqarTvelos iusticiis saministros 

                                                 
1 ix. zemoT gv. 23. 
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kompetenciaa, saboloo gadawyvetilebas ki saqarTvelos prezidenti iRebs. garda 

am umniSvnelovanesi sakiTxebisa, zemoT ukve aRiniSna, rom konstituciis me–12 

muxlis me–2 punqtis Sesabamisad, organuli kanoni aseve gansazRvravs kidev erT 

principulad Zalian mniSvnelovan sakiTxs da adgens erTian moqalaqeobas. 

amdenad, organuli kanoni ar cnobs ormagi moqalaqeobis princips, magram 

imavdroulad metad sagulisxmo gamonakliss uSvebs da acxadebs, rom arsebobs 

„konstituciiT dadgenili gamonaklisi SemTxvevebi“, rodesac „„saqarTvelos 

prezidentis mier saqarTvelos moqalaqeoba SeiZleba mieniWos ucxo qveynis 

moqalaqes, romelsac saqarTvelos winaSe aqvs gansakuTrebuli damsaxureba an 

misTvis saqarTvelos moqalaqeobis miniWeba gamomdinareobs saxelmwifo 

interesebidan.“  

saqarTvelos konstituciisa da organuli kanonis es debulebebi 2004 wlis 

ivnisidan moqmedebs. manamde aseTi gamonaklisi ar arsebobda da ormagi 

moqalaqeoba mkacrad iyo akrZaluli. Tu aRniSnuli debulebebis Sinaarss 

kargad gavaanalizebT vnaxavT, rom igi Zalian SezRudulad uSvebs ormagi 

moqalaqeobis SesaZleblobas. kerZod, am debulebis mixedviT saqarTvelos 

moqalaqe ver miiRebs romelime ucxo saxelmwifos moqalaqeobas, aq isev erTiani 

moqalaqeobis principi moqmedebs da, Sesabamisad, piri am SemTxvevaSi dakargavs 

saqarTvelos moqalaqeobas. am debulebiT piriqiT SeiZleba moxdes, anu mxolod 

ucxo saxelmwifos moqalaqe SeiZleba imavdroulad gaxdes saqarTvelos 

moqalaqe, anu aRar aris savaldebulo konkretulma pirma saqarTvelos 

moqalaqeobis misaRebad datovos sxva saxelmwifos moqalaqeoba (bunebrivia, Tu 

amas ar moiTxovs am „sxva“ saxelmwifos kanonmdebloba). cxadia, rom aseTi 

SemTxvevebi bevri ar iqneba, miTumetes Tu gaviTvaliswinebT, rom saqarTvelos 

moqalaqeoba SeiZleba mieniWos mxolod im pirebs, romlebsac aqvT 

gansakuTrebuli damsaxureba saqarTvelos winaSe an maTTvis moqalaqeobis 

miniWeba gamomdinareobs saxelmwifo interesebidan. 

am sakiTxTan dakavSirebiT, unda iTqvas, rom ormagi moqalaqeoba msoflioSi 

gavrcelebuli ar aris. saxelmwifoTa umravlesoba ar cnobs am princips im 

ZiriTadi mizezis gamo, rom ormag moqalaqeobas Tan axlavs problemebi, 

romlebic dakavSirebulia moqalaqeTa mxridan saxelmwifos mimarT movaleobebis 

SesrulebasTan. am mxriv gansakuTrebiT aRsaniSnavia moqalaqeTa samxedro da 

sagadasaxado valdebulebebi. cnobilia SemTxveva, roca ori saxelmwifos 

moqalaqeobis mqone cnobili sportsmeni gadasaxadebs mxolod erT 

saxelmwifoSi ixdida, rasac Semdeg meore saxelmwifos mxridan gadasaxadebis 

damalvis gamo mis mimarT saqmis aRZvra mohyva. amis gamo saxelmwifoebi, 

romlebic cnoben ormag moqalaqeobas, ufro metad amjobineben specialuri 

SeTanxmebebis dadebas erTmaneTTan, sadac dawvrilebiT aris gansazRvruli maTi 

moqalaqeebis uflebebi da movaleobebi, anu ra SemTxvevaSi da sad xdeba am 

pirTa mier samxedro samsaxuris gavla, gadasaxadebis gadaxda, arCevnebSi (da 

konkretulad romel: adgilobriv, regionul Tu saparlamento (umaRlesi 

sakanonmdeblo organos) arCevnebSi) monawileoba da a.S. aseTi meqanizmi 
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moqmedebs, magaliTad, ruseTSi, sadac konstitucia iTvaliswinebs Sesabamis 

saxelmwifosTan SeTanxmebis dadebas ormagi moqalaqeobis sakiTxebze.  

miuxedavad imisa, rom saqarTvelos moqmedi (zemoT aRwerili) 

kanonmdeblobiT ormagi moqalaqeobis mqone pirTa raodenoba Zalian didi ar 

iqneba, mainc aucilebelia ganisazRvros maTi uflebebi da movaleobebi 

zemoxsenebul sferoebSi, anu samxedro samsaxuris, sagadasaxado 

valdebulebebis, aqtiuri da pasiuri saarCevno uflebisa da sxva sakiTxebTan 

dakavSirebiT. dReisaTvis aseTi normebi dadgenili ar aris da ormagi 

moqalaqeobis mqone pirebi da saqarTvelos moqalaqeebi Tanasworuflebiani 

arian.   

 

b) saqarTvelos moqalaqeTa ZiriTadi uflebebi 

zemoT ukve aRiniSna, rom SesaZlebelia adamianis ZiriTad uflebaTa da 

TavisuflebaTa dajgufeba rogorc maTi Sinaarsidan gamomdinare, ise sxvadasxva 

principis safuZvelze da, Sesabamisad, ZiriTad uflebaTa garkveuli 

kategoriebis Camoyalibeba. magram zemoT mocemuli kategoriebis garda, yoveli 

saxelmwifos, maT Soris saqarTvelos konstituciiT aRiarebuli ZiriTadi 

uflebebi SeiZleba daiyos agreTve imis mixedviT, Tu vis SeuZlia maTi 

gamoyeneba – yvela adamians (ganurCevlad moqalaqeobisa Tu moqalaqeobis 

arqonisa) Tu mxolod am saxelmwifos moqalaqeebs. saqarTvelos konstitucia 

aRiarebs iseT ZiriTad uflebebs, romlebic, saWiroebis SemTxvevaSi, yvela 

adamianma SeiZleba gamoiyenos; imavdroulad aRiarebulia uflebebic, romlebsac 

mxolod saqarTvelos moqalaqeebi floben. am principidan gamomdinare, ZiriTad 

uflebaTa Soris SeiZleba gamovarCioT saqarTvelos moqalaqeobis statusTan 

dakavSirebuli ori kategoria: (1) adamianis uflebebi, anu ZiriTadi uflebebi da 

Tavisuflebebi, romelTa subieqti rogorc saqarTvelos moqalaqe, ise nebismieri 

sxva piria (ucxoeli, moqalaqeobis armqone piri), da (2) moqalaqis uflebebi, anu 

uflebebi da Tavisuflebebi, romelTa gamoyeneba mxolod saqarTvelos 

moqalaqeebs SeuZliaT. amasTan erTad, metad sayuradRebaoa is garemoeba, rom 

saqarTvelos konstitucia 47–e muxliT aRiarebs politiuri TavSesafris 

uflebas (p.p. 2, 3), romlis subieqti, yvela sxva ZiriTadi uflebisagan 

gansxvavebiT, mxolod ucxoeli (da ara saqarTvelos moqalaqe an moqalaqeobis 

armqone piri) SeiZleba iyos. da kidev erTi: zemoaRniSnuli principis mixedviT 

Camoyalibebuli moqalaqis uflebaTa kategoria ar unda agverios zemoT 

aRwerili pirveli principis (saxelmwifo xelisuflebaze orientirebis principi 

– ra unda gaakeTos, ra unda moiTminos da ra ar unda gaakeTos valdebulma, anu 

saxelmwifo xelisuflebam) safuZvelze Camoyalibebul samoqalaqo uflebebis 

kategoriaSi. rac Seexeba sakiTxs, Tu romelia adamianis uflebebi, amis 

gansazRvra Zneli ar aris. aq SeiZleba davasaxeloT, magaliTad, adamianis 

Rirseba, pirovnebis Tavisufali ganviTarebis ufleba, sicocxlis ufleba, 

rwmenisa da sindisis Tavisuflebebi, azris Tavisufleba, presis Tavisufleba, 

kanonis winaSe Tanasworoba da a.S. moqalaqis uflebaTa kategoriaSi ki Sedis 

politikuri gaerTianebebis Seqmnis ufleba, saqarTvelos moqalaqeobis 
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CamorTmevis dauSvebloba, saqarTvelos moqalaqis gaZevebis dauSvebloba, 

saqarTvelos moqalaqeTa Tanasworoba saxelmwifo samsaxurSi Tanamdebobis 

dakavebisas, referendumsa da arCevnebSi monawileobis ufleba. 

 

 

 

dacul pirTa wre  

 

saqarTvelos moqalaqis 

uflebebi 

 

adamianis uflebebi 

 

 

 

1. m. 26, p. 2: saqarTvelos yvela 

moqalaqes aqvs politikuri 

gaerTianebebis Seqmnis ufleba. 

 

2. m. 32: saxelmwifo xels uwyobs 

umuSevrad darCenil saqarTvelos 

moqalaqes dasaqmebaSi. 

 

3. m. 13, p. 2: dauSvebelia 

saqarTvelos moqalaqisaTvis 

moqalaqeobis CamorTmeva. 

 

4. m. 13, p. 3: dauSvebelia 

saqarTvelos moqalaqis gaZeveba 

saqarTvelodan. 

 

5. m. 38, p. 1: saqarTvelos  

moqalaqeebi Tanasworuflebianni arian. 

 

6. m. 28: saqarTvelos moqalaqeebs 

aqvT Tanaswori saarCevno ufleba 

 

7. m. 29: saqarTvelos moqalaqeebs                 

aqvT saxelmwifo samsaxurSi 

Tanamdebobis dakavebis Tanaswori 

ufleba 

yvela danarCeni ZiriTadi ufleba 

 

m. 47, p. 2:  `politikuri 

TavSesafris ufleba" – ar 

vrceldeba saqarTvelos 

moqalaqeebze. 
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g) ucxoelebis samarTlebrivi statusi saqarTveloSi 

saqarTvelos moqalaqeebis statusTan, maT uflebebTan da movaleobebTan 

dakavSirebuli debulebebis garda, saqarTvelos konstitucia Seicavs 

saqarTveloSi mcxovrebi ucxo qveynis moqalaqeebis da moqalaqeobis armqone 

pirebis statusisa da uflebebis ganmsazRvrel normebs. am mxriv gansakuTrebiT 

aRsaniSnavia konstituciis 47–e muxli, romlis pirveli punqtis Tanaxmad 

“saqarTveloSi mcxovreb ucxoel moqalaqeebs da moqalaqeobis armqone pirebs 

saqarTvelos moqalaqis Tanabari uflebani da movaleobani aqvT, garda 

konstituciiTa da kanoniT gaTvaliswinebuli gamonaklisebisa."    konstituciis 

27–e muxli azustebs saxelmwifos uflebamosilebas mocemul sferoSi da 

acxadebs, rom “saxelmwifo uflebamosilia daawesos ucxo qveynis moqalaqeTa da 

moqalaqeobis armqone pirTa politikuri saqmianobis SezRudva." am debulebebis 

Sesabamisad saqarTveloSi ucxoeli moqalaqeebisa da moqalaqeobis armqone 

pirebis statuss gansazRvravs saqarTvelos kanoni `ucxoelTa samarTlebrivi 

mdgomareobis Sesaxeb".1 kanonis pirveli muxlis mixedviT, saqarTveloSi 

ucxoelebad iTvlebian: 

“a) pirebi, romlebic ar arian saqarTvelos moqalaqeebi da aqvT sxva 

saxelmwifos moqalaqeobis damadasturebeli sabuTi (ucxo saxelmwifos 

moqalaqeni); 

b) moqalaqeobis armqone pirebi, romelTac aqvT ucxo saxelmwifoSi 

mudmivad cxovrebis damadasturebeli Sesabamisi dokumenti (ucxo saxelmwifoSi 

mudmivad mcxovrebi moqalaqeobis armqone piri)." 

 ucxoelebis samarTlebrivi statusis gansazRvrasTan erTad kanoni aseve 

gansazRvravs im pirTa wres, romlebic ar arian saqarTvelos moqalaqeebi da 

arc ucxoelis statusi aqvT. aseTebi arian pirebi, romlebmac 1993 wels, 

”saqarTvelos moqalaqeobis Sesaxeb” organuli kanonis amoqmedebidan eqvsi Tvis 

vadaSi werilobiT uari ganacxades saqarTvelos moqalaqeobis miRebaze, am 

pirebs kanoni ”saqarTveloSi mudmivad mcxovreb moqalaqeobis armqone pirebad” 

Tvlis (m. 5 p. 2).  

kanoni ”ucxoelTa samarTlebrivi mdgomareobis Sesaxeb”, saqarTvelos 

konstituciis zemoaRniSnul debulebaTa Sesabamisad, gansazRvravs agreTve 

saqarTveloSi myof ucxoelTa ZiriTad uflebebs, Tavisuflebebsa da 

movaleobebs (muxlebi 7–22), saqarTveloSi ucxoelTa Semosvlisa da 

saqarTvelodan gasvlis ZiriTad wesebs (muxlebi 23–27), agreTve adgens 

ucxoelTa pasuxismgeblobis safuZvlebs (muxlebi 28–31). magaliTad, kanoni 

pirdapir miuTiTebs, rom ucxoelebs saqarTveloSi ara aqvT ufleba airCion an 

iyvnen arCeuli saqarTvelos parlamentSi da sxva arCeviT saxelmwifo 

                                                 
1 1993 wlis 3 ivnisi. 
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organoebSi. aseve maT ar SeuZliaT saerTo saxalxo kenWisyraSi (referendumSi) 

monawileoba (m. 21). garda amisa, kanoni adgens, rom ucxoelebi ar arian 

valdebuli imsaxuron saqarTvelos SeiaraRebul ZalebSi (m. 22). sayuradReboa, 

rom es debuleba ucxoelebs utovebs SesaZleblobas, survilis SemTxvevaSi 

Sesabamis saxelmwifo organoebs mimarTon saqarTvelos SeiaraRebul ZalebSi 

samsaxuris TxovniT.   

garda zemoaRniSnulisa, saqarTvelos konstituciis 47–e muxli aRiarebs 

politikuri TavSesafris ZiriTad uflebasac da aRniSnavs, rom ”sayovelTaod 

aRiarebuli saerTaSoriso samarTlis normebis Sesabamisad, kanoniT dadgenili 

wesiT, saqarTvelo TavSesafars aZlevs ucxoel moqalaqeebsa da moqalaqeobis 

armqone pirebs” (p. 2). sayuradReboa, rom am ZiriTadi uflebiT mxolod 

ucxoelebs SeuZliaT isargeblon da igi ar vrceldeba saqarTvelos 

moqalaqeebze. imavdroulad konstitucia dauSveblad miiCnevs sxva 

saxelmwifosaTvis Semoxiznuli piris gadacemas, Tuki am pirs devnian 

politikuri mrwamsisaTvis an qmedobisaTvis, romelic saqarTvelos 

kanonmdeblobiT danaSaulad ar iTvleba (m. 47 p. 3). ”ucxoelTa samarTlebrivi 

mdgomareobis Sesaxeb” kanoni ki aRniSnul debulebaTa Sesabamisad TavSesafris 

miRebis uflebis mqone ucxoelebad Tvlis pirebs, romlebic Tavis qveyanaSi 

idevnebian adamianis uflebaTa da mSvidobis dacvisaTvis, progresuli 

sazogadoebriv–politikuri, mecnieruli da sxva SemoqmedebiTi moRvaweobisaTvis 

(m. 6 p. 1). imave muxlis me–2 punqtiT kanoni adgens TavSesafris ZiriTadi 

uflebis SezRudvis safuZvels da gansazRvravs im pirTa wres, romlebsac ar 

SeiZleba mieceT TavSesafari. aseTebad kanoni miiCnevs ucxoelebs, romelTa 

”Sexedulebebi da saqmianoba ewinaaRmdegeba gaerTianebuli erebis organizaciis 

amocanebsa da principebs da saqarTvelos saxelmwifo interesebs.”  
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Tavi 9. adamianis uflebaTa dacvis konstituciuri 

institutebi da procedurebi 

 

pirovnebis samarTlebrivi statusis principTa Soris erT-erTi 

umniSvnelovanesia misi ZiriTadi uflebebis dacvis garantirebuloba. arasakmarisia 

adamianis uflebaTa Tundac konstituciur doneze deklarireba, saWiroa yoveli 

adamianisaTvis am uflebebiT sargeblobis SesaZleblobis uzrunvelyofa. 

saxelmwifo valdebulia misTvis xelmisawvdomi yvela saSualebiT uzrunvelyos am 

uflebaTa realuri ganxorcieleba. 

Tanamedrove konstituciur (da saerTaSoriso) samarTalSi xSirad miuTiTeben 

adamianis uflebaTa iuridiuli dacvis Sidasaxelmwifoebriv da saerTaSoriso 

institutebze da procedurebze.  

msoflioSi moqmedebs adamianis uflebaTa dacvis sxvadasxva meqanizmebi. 

zogierTi maTgani gamoiyeneba represiuli dacvisaTvis, (romelic xdeba maSin, roca 

adamianis uflebebi ukve dairRva da pirovneba mimarTavs saxelmwifo organos Tavisi 

uflebis dasacavad), zogierT maTgans ki gaaCnia prevenciuli xasiaTi – amgavri saxis 

dacva adamianis uflebaTa darRvevis Tavidan acilebis kargi saSualebaa. xSirad 

erTi da igive samarTlebrivi instituti an saxelmwifo organo asrulebs orive 

amocanas – represiulsac da prevenciulsac. adamianis uflebaTa dacvis sakiTxebiT 

dakavebuli arian konkretuli saxelmwifo organoebi sxvadasxva intensivobiT.       

msoflios sxvadasxva qveyanaSi adamianis uflebaTa konstituciuri 

regulirebisa da misi dacvis meqanizmebi Camoyalibda  sxvadasxva faqtoris 

zegavleniT da saxelmwifo mowyobis koncefciis Taviseburebis gaTvalisiwnebiT. 

amasTan, adamianis uflebaTa dacvis konkretuli iuridiuli institutebis 

saqmianobis doneze mniSvnelovani zegavlena moaxdina saerTaSoriso kontrolis 

meqnizmebis arsebobam, adamianis uflebaTa sferoSi universaluri da regionaluri 

organizaciebis mier miRebulma saerTaSoriso samarTlebrivma aqtebma da 

specialuri organoebis Seqmnam.     

§1. adamianis uflebaTa dacvis Sidasaxelmwifoebrivi meqanizmebi 

adamianis uflebaTa dacvis Sidasaxelmwifoebriv institutTa Soris 

ganasxvaveben sasamarTlo da arasasamarTlo meqanizmebs, Tumca praqtikulad 

yvelaze mniSvnelovani mainc sasamarTlo garantiebia. “yvelas aqvs sasamarTlos 

winaSe Tavisi uflebebis kanonierad dacvis ufleba”, –naTqvamia saberZneTis 1975 

wlis konstituciis me-20 muxlSi. Sveicariis 1999 wlis konstituciis 30-e muxlis 

pirvel punqtSi miTiTebulia: “yovel pirs, romlis saqmis ganxilva eqvemdebareba 

sasamarTlo wesiT gadawyvetas, aqvs kanonis safuZvelze dafuZnebuli kompetenturi, 

damoukidebeli da miukerZoebeli sasamarTlos ufleba”. 

konstitucia moqalaqeebs aZlevs garantias sasamarTlo dacvaze. zogjer 

kanonmdebeli gansakuTrebiT aRniSnavs sasamarTlos rols adamianis uflebaTa 

dacvaSi. es procesi saSualebas aZlevs moqalaqes, mimarTos sasamarTlos, 
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arakanonierad cnos esa Tu is samarTlebrivi aqti, romelic zRudavs mis uflebebs. 

sasamarTos mier aseTi saxis sarCelebis miReba aris maTi kanonierebis garantad 

aRiarebis da kanonis uzenaesobisa da samarTlebrivi saxelmwifos koncefciis 

Camoyalibebis safuZveli. sakiTxTa farTo wre, romlebic Seexeba moqalaqeTa 

sarCelebs administraciis winaaRmdeg mTel rig saxelmwfoebSi (magaliTad, aSS, 

safrangeTi  da sxv.) warmoadgens administraciuli samarTlis sagans.  

konstituciuri uflebebi SeiZleba daculi iqnas uSualod im piris mier, 

romlis uflebacaa darRveuli (magaliTad, saCivari administraciul organoSi, 

konstituciuri sarCeli sakonstitucio sasamarTloSi), darRveuli uflebebis 

dacva SeiZleba moiTxovos moqalaqeTa gaerTianebebma, sazogadoebrivma 

organizaciebma (magaliTad, profkavSirebi), aseve sxvadasxva saxelmwifo organoebma 

(magaliTad, prokurorma ).   

rogorc aRvniSneT, pirvel rigSi adamianis uflebaTa dacvis institucionalur 

garantias warmoadgens sasamarTlo. yovel adamians ufleba aqvs Tavisi uflebaTa da 

TavisuflebaTa dasacavad piradad an warmomadgenlis meSveobiT pirdapir mimarTos 

sasamarTlos (aq igulisxmeba, pirvel rigSi, adamianis ufleba misi saqme ganxiluli 

iqnas kompetenturi da damoukidebeli, miukerZoebeli sasamarTlos mier). yoveli 

piris saqme unda ganixilos mxolod im sasamarTlom, romlis iurisdiqciasac 

eqvemdebareba misi saqme (saqarTvelos 1995 wlis konstituciis 42-e mux. p. 2).  

italiis konstituciis mixedviT (24-e muxli), yvelas aqvs ufleba mimarTos 

sasamarTlos sakuTari uflebebisa da kanonieri interesebis dasacavad. yvela 

stadiaze dacva uzrunvelyofilia. kanoniT ganisazRvreba sasamarTlo Secdomebis 

gamosworebis saSualebebi da pirobebi. analogiuri debuleba mocemulia iaponiis 

konstituciaSi:“aravis ar SeiZleba CamoerTvas saqmis sasamarTloSi ganxilvis 

ufleba” (32-e muxli).  

saerTo sasamarTloebis sistema saSualebas iZleva piris mier gasaCivrebuli 

iqnas sasamarTlo gadawyvetileba saapelacio an sakasacio wesiT. adamians aqvs 

ufleba da eZleva SesaZlebloba gaasaCivros sasamarTloSi saxelmwifo organoebis, 

sazogadoebrivi organizaciebisa da Tanamdebobis pirebis qmedebebi.  

miuxedavad imisa, rom yvela saxelmwifoSi adamianis uflebaTa da 

TavisuflebaTa dacvis erTi da igive meqanizmi arsebobs (sasamarTlo, 

sakonstitucio kontrolis organoebi, saxalaxo damcveli), amgvari dacvis wesi mainc 

gansxvavebulia.   

adamianis uflebebisa da Tavisuflebebis dacva franguli samarTlebrivi 

doqtrinisa da Camoyalibebuli praqtikis mixedviT or aspeqts moicavs: erTis mxriv, 

pirovnebis dacva kanonmdeblisagan, meores mxriv ki — saxelwmifo organoebis, 

iuridiuli da fizikuri pirebis xelyofisagan. imdenad, ramdenadac uflebebi da 

Tavisuflebebi konstituciuri xasiaTisaa, misi dacva sakanonmdeblo organodan 

(parlamentidan) gadaecema sakonstitucio sabWos mier safrangeTis konstituciiT 

gansazRvrul subieqtebs. administraciul aqtebs, romlebic arRvevs adamianis 

uflebebs, safrangeTSi ganixilavs saxelmwifo sabWo, am qveynis administraciuli 

iusticiis umaRlesi organo. 

adamianis uflebaTa da TavisuflebaTa dacvis iuridiuli garantiebi espaneTSi 

sam formas moicavs: sarCelis wardgena Cveulebriv sasamarTloSi, sakonstitucio 

sasamarTlosadmi mimarTva da mimarTva saxalxo damcvelis institutSi. 
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germaniis federaciuli respublikis konstituciaSi pirdapiraa miTiTebuli 

adamianis uflebaTa da TavisuflebaTa dacvis garantiebi. pirveli: aRniSnulia, rom 

konstituciaSi CamoTvlili uflebebi da Tavisuflebebi savaldebuloa, rogorc 

uSualod moqmedi samarTali sakanonmdeblo, sasamarTlo da aRmasrulebeli 

xelisuflebisaTvis (1 muxli, 3 abz); meore: yvela pirs gaaCnia ufleba misi uflebis 

darRvevis SemTxvevaSi mimarTos sasamarTlos; mesame, saxelmwifo an uwyeba 

pasuxismgebeli arian maT daqvemdebarebaSi momuSave pirebis moqmedebebze, Tuki maT   

daarRvies mesame piris uflebebi.     

saqarTvelos sasamarTlo sistemis farglebSi, saolqo sasamarTlo saapelacio 

wesiT ganixilavs saCivrebs raionuli (saqalaqo) sasamarTloebis gadawyvetilebebze,  

uzenaesi sasamarTlo sakasacio wesiT ixilavs raionuli (saqalao), saolqo, 

afxazeTisa da aWaris umaRlesi sasamarTloebis gadawyvetilebebs.  

sakonstitucio sasamarTlo uzrunvelyofs sakanonmdeblo da sasamarTlo 

praqtikis erTianobas adamianis uflebaTa da TavisuflebaTa dacvis sferoSi. 

sakonstitucio kontrolis es orgvari funqcia – konstituciis dacva da adamianis 

uflebaTa da TavisuflebaTa dacva — ganuyofelia.  

im qveynebSi, sadac funqcionirebs sakonstitucio sasamarTloebi, adamianis 

konstituciuri uflebebis dacvis mizniT, SesaZlebelia sakonstitucio sarCelis 

wardgena.  

 magaliTad, espaneTSi sakonstitucio sasamarTlo mniSvnelovan rols TamaSobs 

moqalaqeTa uflebebis dacvis saqmeSi. sasamarTlo ganixilavs adamianis uflebaTa 

darRvevis faqtebs, Tu darRveva iyo saxelmwifos an sasamarTlos samarTlebrivi 

aqtebis Sedegi, avtonomiuri warmonaqmnebis an sxva iuridiuli pirebis mier, 

sasamarTlo ganixilavs saqmes Tuki amowurulia Cveulebrivi wesiT gasaCivrebis 

SesaZlebloba da saapelacio da sakasacio procedurebi. sasamarTloSi mimarTvis 

ufleba aqvT moqalaqeebs, saxalxo damcvels da prokurors. 

saqarTvelos organul kanonSi sakonstitucio sasamarTlos Sesaxeb pirdapiraa 

aRniSnuli: 1.saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlo aris sakonstitucio 

kontrolis sasamarTlo organo, romelic uzrunvelyofs saqarTvelos 

konstituciis uzenaesobas, konstituciur kanonierebas da adamianis konstituciuri 

uflebebisa da Tavisuflebebis dacvas (mux.1.p.1).   saqarTvelos sakonstitucio 

sasamarTlo uflebamosilia ganixilos  saqarTvelos konstituciis meore Tavis 

(saqarTvelos moqalaqeoba. adamianis ZiriTadi uflebani da Tavisuflebani) 

sakiTxTan mimarTebiT miRebuli normatiuli aqtebis konstituciurobis sakiTxi (me-

19 muxl. p 2.).  

saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos SeiZleba piradad mimarTos 

saqarTvelos moqalaqem, romlis uflebebi iqna darRveuli. aseTive wesi moqmedebs 

germaniis federaciul respublikaSi, Sveicariasa da espaneTSi. xolo ungreTSi 

sakonstitucio sarCeli atarebs actio popularis –is xasiaTs.  

saqarTvelos kanonmdeblobiT, sakonstitucio sasamarTloSi sarCelis Setanis 

ufleba gaaCnia saqarTvelos saxalxo damcvels, Tu is CaTvlis, rom normatiuli 

aqtebi an calkeuli sakanonmdeblo normebi arRveven adamianis konstituciur 

uflebebsa da Tavisuflebebs.  
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gfr, Sveicariasa da ungreTSi sakonstitucio sarCelis sagani farToa da 

kanonTa garda, moicavs saxelmwifo administraciul zogad da kerZo aqtebs, aseve 

saerTo iurisdiqciisa da administraciul  sasamarTloTa gadawyvetilebebs. 

adamianis uflebaTa dacvis saqmeSi mniSvnelovani roli eniWeba prokuraturas, 

romelic dakavSirebulia sasamarTloSi samarTalwarmoebasTan. prokuraturis am 

funqciaze miuTiTebs ungreTis (§51)  da espaneTis (124-e muxlis 1 punqti) 

konstituciebi, xolo safrangeTsa da SveicariaSi prokuraturis aRniSnuli funqcia 

gamomdinareobs prokuraturis Sesaxeb kanonebidan. 

saxalxo damcveli.  uflebaTa da TavisuflebaTa dacvis erT-erTi meqanizms 

miekuTvneba ombudsmenis instituti. “ombudsmeni” Sveduri sityvaa da sxva piris 

interesebis warmomadgenels niSnavs. sxavadasxva qveynebSi mas sxvadasxva 

saxelwodebiT moixseneben ombudsmeni - skandinaviis qveynebSi, saxalxo damcveli — 

saqarTveloSi, Suamavali - safrangeTSi, samoqalaqo uflebaTa saparlamento 

rwmunebuli, aseve erovnul da eTnikur umciresobaTa saparlamento rwmunebuli — 

ungreTSi, xalxis damcveli –espaneTSi, bundestagis samxedro rwmunebuli – 

germaniaSi, adamianis uflebebis rwmunebuli –ruseTis federaciaSi, xalxis 

advokati- rumineTSi da sxv. 

ombudsmeni, saxalxo damcveli Tanamdebobis piria, romelsac irCeven 

(magaliTad, SvedeTSi, daniaSi, fineTSi, portugaliaSi, espaneTi, saqarTveloSi da 

sxva qveynebSi), an niSnaven (magaliTad, safrangeTSi Suamavali iniSneba ministrTa 

sabWos dekretiT. did britaneTSi adamianis uflebaTa saparlamento rwmunebuls 

premier-ministris rekomendaciiT niSnavs monarqi) da romlis movaleobaa iyos 

arbitri moqalaqeebsa da xelisuflebas Soris, raTa gamoiZios moqalaqeTa saCivrebi 

xelisuflebis organoebisa da oficialuri Tanamdebobis pirebis winaaRmdeg im 

SemTxvevaSi, rodesac, moqalaqeTa azriT, xelisuflebam daarRvia maTi uflebebi da 

Tavisuflebebi. ombudsmeni axorcielebs sxvadasxva administraciuli organos mier 

adamianis uflebaTa darRvevebis gamovlinebasa da uflebebis dacvaze kontrols. 

prokuraturisagan gansxvavebiT, igi axorcielebs kontrols da “gamoiZiebs” ara 

mxolod kanonierebis, aramed keTilsindisierebisa da samarTlianobis 

TvalsazrisiT.  ombudsmens aqvs ufleba ganixilos saqmeebi da “gamoZieba” sakuTari 

iniciativiT, magram umetes SemTxvevaSi is moqmedebs moqalaqeebis saCivrebis 

safuZvelze. zogierT qveynebSi ki moqmedebs “saparlamento filtris” principi; 

ombudsmeni moqalaqeTa saCivrebs iRebs parlamentisagan. ombudsmenis mier miRebul 

aqtebsa da gadawyvetilebebs, rogorc wesi, ar gaaCniaT savaldebulo Zala 

saxelmwifo organoebisaTvis.  

saqarTvelos 1995 wlis konstituciis Tanaxmad, saqarTvelos teritoriaze 

adamianis uflebaTa dacvas zedamxedvelobs saqarTvelos saxalxo damcveli. 

saqarTvelos saxalxo damcvelis saqmianobis regulireba xdeba 1996 wlis 16 maisis 

organuli kanoniT „saqarTvelos saxalxo damcvelis Sesaxeb“. 

saqarTvelos saxalxo damcveli xels uwyobs adamianis darRveuli uflebebis 

aRdgenas, saqarTvelos kanonmdeblobis srulyofis xelSewyobas adamianis uflebaTa 

dacvis sferoSi da sxva. nebismier adamians Tavisi uflebebis darRvevisas SeuZlia 

mimarTos ombudsmens, romelic uflebamosilia mimarTos Sesabamis organos an 

Tanamdebobis pirs uflebaTa darRvevis Sesaxeb da SesTavazos maTi gamosworeba. 

saxalxo damcvelis mimarTvam SesaZlebelia ar gamoiwvios saxelmwifo organoebis 
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mier darRveuli uflebis meqanikurad aRdgena da ukanono gadawyvetilebis gauqmeba, 

magram saxalxo damcvels nebismeir SemTxvevaSi SeuZlia mimarTos sasamarTlos an 

parlaments.  

saxalxo damcvelis saqmianobisaTvis dabrkolebaTa Seqmna isjeba kanoniT 

(saqarTvelos konstituciis 43-e muxlis me2,p). 

saxalxo damcveli damoukidebelia Tavis saqmianobaSi. 

moqmedi kanoniT, saqarTvelos saxalxo damcvels, skandinaviis qveynebis 

ombudsmenis msgavsad, SeuZlia saqmis inicireba, anu sakuTari iniciativiT faqtebis 

Semowmebis dawyeba, yovelgvari gancxadebis an saCivris gareSe.  

saqarTvelos ombudsmeni ganixilavs saqarTvelos moqalaqeTa, moqalaqeobis 

armqone pirTa da saqarTveloSi myof ucxoelTa, aseve arasamTavrobo organizaciaTa 

gancxadebebs, romlebic exeba saxelmwifo xelisuflebis organoTa da adgilobriv 

TviTmmarTvelobis organoTa, saxelmwifo da arasaxelmwifo organizaciaTa, 

dawesebulebaTa, sawarmoTa, Tanamdebobebisa da iuridiuli pirebis moqmedebebs an 

maT aqtebs, agreTve sxva  saerTaSoriso xelSekrulebebiT dadgenil uflebaTa da 

TavisuflebaTa darRvevebs, romelTa monawilec saqarTveloa.  

parlamenti. sakanonmdeblo organos - paralmentis saqmianobas didi 

mniSvneloba aqvs adamianis uflebaTa swori realizaciisaTvis, radgan TviT 

konstituciuri norma zogjer zogadia da moiTxovs dazustebas kanoniT misi 

realizaciis procesisaTvis. garda amisa, parlamenti is organoa, romelic 

sakanonmdeblo wesiT TviTon qmnis adamianis uflebaTa dacvis meqanizmebsa da 

institutebs. am sferoSi mniSvnelovania agreTve parlamentis sakontrolo funqcia. 

parlamenti Tavad (an Tavisi komitetebisa da komisiebis meSveobiT) Seiswavlis, 

rogor icavs aRmasrulebeli xelisufleba kanonebs adamianis uflebaTa dacvis 

sferoSi, da imas, Tu ramdenad iqna miRweuli kanoniT dasaxuli mizani am sferoSi. 

pirs, romlis uflebebic dairRva (an arsebobs am uflebebis darRvevis realuri 

safrTxe), SeuZlia mimarTos  parlaments an calkeul parlamentarebs Tavisi 

uflebebis darRvevis Tavidan acilebis mizniT. garda amisa, parlamentis wevrebs, Tu 

maTTvis cnobili gaxda adamianis uflebaTa darRvevis faqtebi, Tavisi iniciativiT 

SeuZliaT Caerion da moiTxovon aseTi faqtebis aRkveTa. magaliTad, safrangeTSi 

calkeuli piri, visi uflebebic darRveulia, pirdapir ver mimarTavs mediators 

(Suamavals), man unda mimarTos jer paralamentars, romelic Taviseburi „filtria“ 

da, Tu parlamentis wevri ver moagvarebs Seqmnil viTarebas, saqmes gadascems 

mediators. 

sxvadasxva qveyanaSi parlamentis wevrTa Careva adamianis uflebaTa dacvis 

saqmeSi sxvadasxva formas iRebs. magaliTad, saqarTvelos parlamentSi moqmedebs 

adamianis uflebaTa dacvis komiteti, xSiria parlamentis mier droebiTi sagamoZiebo 

komisiis Camoyalibeba, parlamentis plenarul sxdomaze debatebis gamarTva 

aRniSnul sakiTxTan dakavSirebiT, saxelmwifo organoebisadmi wardgenili  

saparlamento SekiTxvebi. 

aRmasrulebeli xelisufleba. piri, visi uflebebic iqna darRveuli 

adinistraciuli organoebis mier, sargeblobs administraciuli samarTliT 

gansazRvruli dacvis saSualebebiT. sxvadasxva qveynebSi es wesi sxvadasxvagvarad 

moqmedebs, magram zogadad, aRmasrulebeli xelisuflebis organoebs aqvT saSualeba 
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koreqtireba gaukeTon ara marto TavianT moqmedebas, aramed im dawesebulebebis 

moqmedebasac, romlebic maT daqvemdebarebaSi imyofebian.  

 

§2. adamianis uflebaTa dacvis saerTaSoriso institutebi da procedurebi  

Tavidanve gvinda aRvniSnoT, rom mocemul TavSi ganxilul sakiTxTa 

umravlesoba warmoadgens saerTaSoriso sajaro samarTlis sagans, magram maTi 

ganxilva aucileblad miviCnieT, imdenad ramdenadac merve Tavi eTmoba adamianis 

uflebebs da maTi dacvis meqanizmebs.  

adamianis uflebaTa dacvis valdebuleba - yvela saxelmwifos saSinao saqmea, 

Tumca urTierTSeTanxmebis safuZvelze isini xSir SemTxvevebSi aRiareben 

saerTaSoriso organoebis uflebas – kontroli gauwion saxelmwifoTa mier 

sferoSi nakisr valdebulebebis Sesrulebas. aqedan gamomdinare, Seqmnilia adamianis 

uflebaTa dacvis saerTaSoriso meqanizmebi. 

adamianis uflebaTa dacvis saqmeSi ganarCeven universalur da regionalur 

struqturebs. universalur meqanizms warmoadgens gaerTianebuli erebis 

organizacia (gaero). gaeros funqciebi adamianis uflebaTa dacvis sferoSi 

gaTvaliswinebulia wesdebis preambulaSi, sadac aRniSnulia, rom gaeros erT-erTi 

mizania  „kvlav damkvidrdes rwmena adamianis ZiriTadi uflebebisa, adamianis 

pirovnebis Rirsebisa da faseulobaTa, qalTa da mamakacTa Tanasworuflebianobis“ 

pativiscema da ganaxorcielos saerTaSoriso TanamSromloba adamianis uflebaTa da 

sayovelTao ZiriTad TavisuflebaTa pativiscema (pirveli muxlis me-3 p); 

analogiuri miznebia miTiTebuli wesdebis me-13, 62-e, 76-e, agreTve 55–e da 56-e 

muxlebSi. generaluri asamblea, ekonomikuri da socialuri sabWo — gaeros is 

organoebia, romlebic aRWurvilni arian uflebamosilebiT ganixilon adamianis 

uflebaTa dacvis sakiTxebi.  

gaeros Seqmnili aqvs mTeli sistema da SemuSavebuli aqvs adamianis uflebaTa 

dacvis efeqturi meqanizmebi. igi awesebs standartebs, romelsac unda misdios 

wevrma-saxelmwifoebma da msoflio Tanamegobrobis yuradRebas miapyrobs imgvar 

praqtikaze, romelic safrTxes uqmnis adamianis uflebebis ZiriTad principebs. 

meore mxriv, gaero SeimuSavebs saerTaSoriso dokumentebs adamianis uflebaTa 

dacvis sferoSi da xelSekrulebebiT Seqmnili organoebiT, specialuri 

momxseneblebis, adamianis uflebaTa komisiis organoebiT axorcielebs monitorings, 

mTavrobebze gavlenis mosaxdenad gaeros sxva sakmarisi politikuri da moraluri 

zemoqmedebis moxdenac SeuZlia.     

gaeros adamianis uflebaTa komisia. gaeros ekonomikuri da socialuri sabWos 

organo adamianis uflebaTa komisia — mTavari damxmare organoa adamianis uflebaTa 

dacvis saqmeSi. masSi 53 wevria. komisiiis funqciebSi Sedis mTels msoflioSi 

adamianis uflebaTa dacvaze monitoringi, misi ganviTareba da popularizacia. 

komisia uflebamosilia moiZios informacia mTavrobebis, arasamTavrobo 

organizaciebisa da individualuri eqspertebisagan adamianis uflebebis Sesaxeb. 

adamianis uflebaTa dacvis sferoSi arsebuli problemebis ukeT Seswavlis 

mizniT komisia uflebamosilia adgilze  gagzavnos specialuri faqtebis damdgeni 

komisia. komisia saxelmwifoSi adamianis uflebebis darRvevis konkretuli faqtebis 
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Seswavlis procedurebs ayalibebs. amgvari RonisZieba specialuri momxseneblebis an 

samuSao jgufis warmomadgenelTa meSveobiT xorcieldeba.  

komisia aseve uzrunvelyofs politikur xelmZRvanelobas, Seiswavlis adamianis 

uflebaTa dacvis problemebs, ganixilavs adamianis uflebaTa darRvevis faqtebs, 

analizs ukeTebs adamianis uflebaTa Sesaxeb informacias, romelsac iRebs 

saxelmwifoebidan, arasamTavrobo organizaciebidan da sxva wyaroebidan. 

saxelmwifoebi informacias awvdian komisias adamianis uflebaTa dacvis 

mdgomareobis Sesaxeb. Tuki aRmoCndeba, rom adamianis ufleba seriozulad dairRva, 

komisias SeuZlia moiwvios damoukidebel eqspertTa jgufi (samuSao jgufebi), an 

erTi eqsperti (specialuri momxsenebeli). efuZneba ra informacias, romelic 

miRebulia eqspertebidan, komisia mouwodebs am saxelmwifoebs Secvalon Tavisi 

politika am sferoSi.  

komisiis mier Seqmnili iqna diskriminaciis sawinaaRmdego da umciresobaTa 

uflebebis damcveli qvekomisia.   

gaeros adamianis uflebaTa komiteti. gaeros 1966 wlis politikuri da 

samoqalaqo uflebaTa paqtis fakultaturi oqmis safuZvelze Camoyalibda adamianis 

uflebaTa komiteti, romelic 18 wevrisagan Sedgeba. samoqalaqo da politikuri 

uflebebis paqtis damatebiTi oqmis safuZvelze, rasobrivi diskriminaciis yvela 

formis aRmofxvris konvenciisa da wamebis sawinaaRmdego konvenciis saSualebiT 

gaeros SeuZlia individualuri apelaciis ganxilva. sakuTar saxelmwifoSi 

samarTlianobis dadgenis yvela saSualebebis amowurvis Semdeg individs aqvs ufleba 

mimarTos komitets saxelmwifos mxridan Tavisi uflebebis darRvevis aRiarebis 

moTxovniT.  

komiteti ganixilavs, aanalizebs da afasebs saxelmwifoTa moxsenebebs paqtSi 

arsebuli uflebebisa da Tavisuflebebis dacvis ganxorcielebis zomebs. Tu paqtis 

pirveli fakultaturi oqmis xelmwomweri saxelmwifoebi arRveven paqtiT 

garantirebul uflebebs, moqalaeebs aqvT ufleba saCivriT mimarTon komitets. 

komiteti ganixilvas moqalaqeTa gancxadebebs kerZo wesiT. yvela dokumenti da 

mimowera konfidencialuria. yvela aRmoCenili darRveva ganixileba komitetis 

sxdomaze da CarTulia generaluri asambleis angariSSi. komitetis gadawyvetilebebs 

savaldebulo Zala ar gaaCniaT da isini sarekomendacio xasiaTisaa. 

gaeros adamianis uflebaTa umaRlesi komisari. gaeros adamaianis uflebaTa 

uflebebis sferoSi saqmianobis koordinaciis gaumjobesebis mizniT Seqmnilia 

adamianis uflebaTa umaRlesi komisris posti. umaRlesi komisris saqmianoba moicavs 

saerTaSoriso TanamSromlobis xelSewyobas adamianis uflebaTa dargSi, uflebaTa 

efeqturad ganxocielebis popularizaciasa da adamianis uflebaTa dacvas, gaeros 

sistemaSi adamianis uflebebis sakiTxebis win wamowevasa da maT koordinacias, 

adamianis uflebaTa sferoSi axali standartebis SemuSavebas da am sferoSi 

xelSekrulebebis ratificirebis popularizacias. komisris mandatSi Sedis 

reagireba adamianis uflebebis seriozul darRvevebze da amgvari darRvevebis 

Tavidan asacileblad konkretul saqmianobad adamianis uflebaTa sferoSi, 

konsultaciebsa da teqnikur daxmarebas uwevs wevr-saxelmwifoebis mTavrobebs.  
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regionaluri sistema. aq pirvel rigSi unda aRiniSnos evropis sabWos 

moRvaweoba. evropis sabWo saxelmwifoTaSoriso organizaciaa, romlis mizania 

adamianis uflebaTa, pluralisturi demokratiisa da kanonis uzenaesobis dacva.  

evropis adamianis uflebaTa da ZiriTad TavisuflebaTa dacvis Sesaxeb 

konvencia pirveli iuridiulad savaldebulo saerTaSoriso samarTlebrivi 

dokumentia, romelmac gaiTvaliswina adamianis ZiriTadi uflebebisa da 

Tavisuflebebis dacva. konvencia iTvaliswinebs rig ZiriTad uflebebsa da 

Tavisuflebebs (sicocxlis uflebas, wamebis, monobisa da iZulebiTi Sromis 

akrZalvas, samarTliani sasamarTlos uflebas, mrwamsisa da sityvis Tavisuflebas da 

sxva). adamianis uflebaTa da ZiriTad TavisuflebaTa konvenciasa da konvenciiT 14 

damatebiT oqmSi gaTvaliswinebulia samoqalaqo da politikuri uflebebi.  

adamianis ufllebaTa dacvaze efeqturi kontrolis dawesebis mizniT Seiqmna 

evropuli sasamarTlo, romelic efuZneba adamianis uflebaTa da ZiriTad 

TavisuflebaTa evropul konvencias. sasamarTlo saSualebas aZlevs evrosabWos 

wevri-saxelmwifos moqalaqeebsa da aramoqalaqeebs, pirebs, romlebic evropuli 

konvenciis iurisdiqciis qveS imyofebian, sakuTari uflebebis dasacavad saCivari 

Seitanon saxelmwifos winaaRmdeg zeerovnul sasamarTlo organoSi. sasamarTlos 

gadawyvetilebas savaldebulo Zala aqvs, amas uzrunvelyofs evrosabWos ministrTa 

komiteti sazedamxedvelo rolis meSveobiT (rac gulisxmobs individualuri 

xasiaTis zomebis gamoyenebas mosarCelis mimarT) da zogadi xasiaTis zomebs, 

romelic aiZulebs mopasuxe-saxelmwifos, Secvalos Sidasaxelmwifoebrivi 

kanonmdebloba, Tuki sasamarTlos mier is iribad aRiarebulia konvenciis 

moTxovnaTa Seusabamod.        

adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlo Seqmnilia evrokonvenciiT da 

warmoadgens konvenciiT garantirebuli uflebebis dacvis efeqtur meqanizms. 

sasamarTlo uflebamosilia ganixilos nebismieri saxelmwifoTaSoriso saqme an 

individualuri ganacxadi, romelic Seexeba wevri-saxelmwifoebis mier konvenciiTa 

da paqtebiT aRiarebuli uflebebisa da Tavisuflebebis darRvevas. konvenciis I 

muxlis Tanaxmad, maRali xelSemkvreli mxareebi maTi iurisdiqciis farglebSi 

yvelasaTvis uzrunvelyofen konvenciiT gansazRvrul  uflebebsa da 

Tavisuflebebs.  

konvenciis Tanaxmad, evropuli sasamarTlosaTvis individualuri ganacxadiT 

mimarTvis ufleba gaaCnia nebismier pirs, arasamTavrobo organizacias, pirTa jgufs. 

konvenciiT gansazRvrulia individualuri ganacxadis miRebis pirobebi: ganacxadis 

Setanis ufleba aqvs konvenciis wevri saxelmwifos mier konvenciisa da misi oqmebiT 

aRiarebuli uflebebis darRvevis msxverpls; ganacxadis Setanas win unda uswrebdes 

Sidasaxelmwifoebrivi saSualebebis amowurva, ganacxadi Setanili unda iqnas saqmeze 

saboloo gadawyvetilebis miRebidan eqvsi Tvis vadaSi, gancxadebaSi aRwerili faqti 

ar unda iqnas sxva saerTaSoriso organos ganxilvis sagani.  

sasamarTloSi saqmis ganxilvisas unda daculi iqnas Semdegi garemoebebic: saqme 

ganxiluli iqneba, Tuki adamianis uflebebi dairRva wevri-saxelmwifos mier 

konvenciis ratificirebis Semdeg, ganacxadi ar ganixileba misi aSkara usafuZvlobis 

gamo, anonimurobis gamo, ar daiSveba ganacxadis mimarTvis uflebis borotad 

gamoyeneba.       
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evropaSi uSiSroebisa da TanamSromlobis organizacia (euTo) regionaluri 

saerTaSoriso organizaciaa. mis SemadgenlobaSi Sedis demokratiuli institutebisa 

da adamianis uflebaTa ofisi, romelic aqtiur rols asrulebs arCevnebis 

monitoringisa da erovnuli saarCevno da adamianis uflebaTa damcveli 

institutebis ganviTarebaSi, samoqalaqo sazogadoebis Camoyalibebisa da 

ganviTarebis xelSewyobaSi, adamianis uflebaTa da arCevnebis mimarT euTos 

monitoringis momzadebaSi.  

 evrokavSiris ombudsmenis Tanamdeboba SemoRebuli iqna evrokavSiris 

maastrixtis xelSekrulebis safuZvelze mier1992 wels. ombudsmeni aris Suamavali 

moqalaqeTa da evrokavSiris xelisuflebas Soris. mas aqvs ufleba miiRos da 

ganixilos saCivrebi evrokavSiris moqalaqeebisagan, kompaniebisa da 

dawesebulebebisagan, yvela im adamianisagan, romelic cxovrobs evrokavSiris wevr-

qveynebSi. is xels uwyobs evropul institutebSi da evrokavSiris uwyebebSi 

“arasaTanado administrirebis” SemTxvevaTa gamovlenas. ombudsmeni ganixilavs 

saCivrebs sakuTari iniciativiT an saCivris safuZvelze. misi rekomendaciebi 

miewodeba Sesabamis institutebs (adresatebs, romlebmac daarRvies fizikuri an 

iuridiuli piris uflebebi), romlebmac sami Tvis ganmavlobaSi unda waradginon 

Tavisi daskvna. amis Semdeg, ombudsmeni angariSs warudgens evroparlaments da 

atyobinebs ganxilvis Sedegebs, rogorc  Sesabamis institutebs, aseve momCivans.    

 

sakontrolo kiTxvebi da davaleba: 

1. CamoTvaleT adamianis uflebaTa dacvis Sidasaxelmwifoebrivi organoebi. 

2. rogoria sasamarTlos roli adamianis uflebaTa dacvis sistemaSi? 

3.  daaxasiaTeT adamianis uflebaTa dacvis saerTaSoriso samarTlebrivi 

meqanizmebi. 

4. ra roli ekuTvnis adamianis uflebaTa evropul sasamarTlos adamianis 

uflebaTa dacvis saqmeSi? 

moamzadeT referati Temaze: 

“adamianis uflebaTa dacvis meqnizmebi saqarTveloSi”. 
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kari IV.saxelmwifo forma. saqarTvelos saxelmwifoebrivi 

formis Taviseburebani. 

 

Tavi meTormete. saxelmwifos formis zogadTeoriuli gaazreba 

saxelmwifos formis sakiTxs erT-erTi ZiriTadi adgili uWiravs 

konstituciur-samarTlebriv mecnierebaSi, rogorc Teoriuli, ise praqtikuli da 

meTodologiuri mniSvnelobiT. saxelmwifos formis kvlevisa da Semecnebis 

mcdeloba Soreuli warsulidan iRebs saTaves. am sakiTxze jer kidev platoni 

da aristotele msjelobdnen.  

saxelmwifos forma faqtiurad gviCvenebs saxelmwifo xelisuflebis 

vertikalur da horizontalur ganzomilebas da am ganzomilebebSi saxelmwifo 

xelisuflebis organizaciis xerxebsa da meTodebs. anu, ufro konkretulad Tu 

vityviT, saxelmwifos formis Sinaarsi _ esaa saxelmwifos im Sinagani niSnebis 

erToblioba, romelic aCvenebs, Tu rogoraa mocemul saxelmwifoSi 

organizebuli saxelmwifo xelisufleba, vis ekuTvnis igi, rogor, romeli 

organoebiT da ra meTodebis gamoyenebiT xorcieldeba  saxelmwifo 

xelisufleba.  

rogorc vxedavT,  aRniSnuli garemoebebi wamoadgenen saxelmwifo 

xelisuflebis organizaciis arsebiTi  xasiaTis garemoebebs. am garemoebebisa da 

pirobebis gaTvaliswinebiT xdeba SesaZlebeli gaizomos saxelwifos formisa da 

Sinaarsis logikuri urTierTqmedebis xarisxi, ekonomikuri, politikuri da 

socialuri mdgradoba, kanonierebisa da marTlwesrigis mdgomareoba, anu 

zogadad saxelmwifoSi arsebuli marTva-gamgeobis efeqturoba.    

dReisaTvis saxelmwifos formis cneba moicavs sami urTierTdakavSirebuli 

movlenis sinTezs. esenia: 

1. saxelmwifo mmarTvelobis forma;  

2. saxelmwifos teritoriuli organizaciis forma; 

3. saxelmwifo reJimi. 

 

$1. saxelmwifo mmarTvelobis forma 

saxelmwifos marTva-gamgeobis formis cnebis qveS gulisxmoben saxelmwifos 

umaRlesi xelisuflebis formirebis wessa da mis struqturas. mmarTvelobis 

formis cnebis analizi gvaCvenebs, rom istoriulad igi warmoadgens 

sazogadoebis Sesabamisi socialuri da politikuri Zalebis 

urTierTdamokidebulebisa da brZolis Sedegs da maszea damokidebuli. 

 mmarTvelobis formis sakiTxs, TeoriulTan erTad, umniSvnelovanesi 

praqtikul-politikuri mniSvneloba aqvs. mmarTvelobis formis, anu 

xelisuflebis umaRlesi organoebis formirebis, maTi urTierTdamokidebulebis 

sakiTxi iZleva pasuxs imaze, Tu ramdenad eyrdnoba xelisuflebis organizacia 

xelisuflebis ganawilebis princips, rogoria xelisuflebis sxvadasxva 
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ganStoebaTa urTierTdamokidebuleba, rogoria xelisuflebisa da xalxis 

urTierTmimarTeba, xalxis mier xelisuflebis ganxorcielebis ra formebi 

arsebobs, rogoria xelisuflebis organoebis Seqmnis wesi, maTi 

uflebamosilebis xangrZlivoba. 

saxelmwifo mmarTvelobis formis mixedviT ganasxvaveben monarqiasa da 

respublikas. 

 

monarqiuli mmarTveloba. monarqias uwodeben mmarTvelobis iseT formas, 

sadac saxelmwifo xelisuflebis wyaroa erTi piri _ monarqi, romelic Tavisi 

nebis Sesabamisad warmarTavs xelisuflebas. monarqis xelisufleba 

saxelmwifoSi uzenaesia da aravisganaa delegirebuli. unda aRiniSnos, rom 

saxelmwifos meqanizmSi monarqis rolisa da misi saxelmwifosadmi 

damokidebulebis amgvari konstruqciis Camoyalibeba garkveul kavSirSia 

saxelmwifos warmoSobis TeoriasTan. 

monarqiis arsebobis pirvel etapze monarqi amqveyniur RvTaebad, RmerTis 

warmomadgenlad iTvleboda, Sesabamisad, misi xelisuflebis wyarodac mxolod 

RmerTi iyo miCneuli. aseTi Sexedulebis safuZveli saxelmwifos warmoSobis 

Sesaxeb Teokratiul TeoriaSi devs. 

monarqiaTa sxvadasxva modelebis farglebSi sxvadasxva epoqebSi 

Camoyalibda misi sxvadasxva saxeebi: 1. absoluturi (SeuzRudavi);                         

2. konstituciuri (SezRuduli); 3. e.w. arCeviTi (arabeTis gaerTianebuli                                     

saemiroebi, malazia, svazilendi); 4. Teokratiuli. 

absoluturi monarqia. absoluturi monarqiisaTvis damaxasiaTebelia 

xelisuflebis srulad Tavmoyra erTi piris _ monarqis xelSi. monarqi TviTon 

gamoscems kanonebs, uflebamosilia ganaxorcielos es kanonebi, anu uSualod 

axorcielebdes administraciul mmarTvelobas (aRmasrulebel xelisuflebas), 

uflebamosilia am mizniT daniSnos mTavroba. monarqi aris umaRlesi msajuli. 

aRniSnuli uflebamosilebebiT monarqi sargeblobs yovelgvari pirobis gareSe. 

misi xelisufleba aravisgan da arafriT ar aris SezRuduli. absolutur 

monarqiaSi mis xelisuflebas zogjer aZlierebs is garemoebac, rom igi, amave 

dros, warmoadgens umaRles sasuliero pirsac. aseT monarqias iSviaTad, magram 

mainc Tanamedrove pirobebSic vxvdebiT (magaliTad, vatikanSi, saudis arabeTsa 

da omanSi).  

SezRuduli monarqia. SezRuduli monarqia mmarTvelobis iseTi formaa, 

romelSic monarqis xelisufleba SezRudulia konstituciiT: arCeviTi 

organoebis azrsa da interesebs monarqma angariSi unda gauwios. Tumca, am dros 

monarqi rogorc iuridiulad, ise faqtobrivad sakmao gavlenas axdens maTze, 

xolo, Tavis mxriv, parlamenti sakontrolo funqciebis SeZeniT aiZulebs 

monarqs angariSi gauwios mas.  

Tavis mxriv, konstituciur anu SezRuduli monarqiis SigniT SeiZleba 

gamoiyos Semdegi saxeobebi: a. saparlamento,  b. dualisturi 
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dualisturi (wodebriv-warmomadgenlobiTi) monarqia. wodebriv-

warmomadgenlobiTi monarqiis dros monarqis xelisufleba SezRudulia 

privilegirebuli wodebis, an am wodebis warmomadgenelTa mier. mmarTvelobis 

amgvar organizacias, Tavisi xasiaTidan gamomdinare, zogjer dualistursac 

uwodeben, rac imaSi gamoixateba, rom `wodebebi am saxis monarqiaSi sakuTari 

uflebiT moqmed korporaciebs, samarTlis damoukidebel subieqtebs 

warmoadgenen monarqTan erTad. amgvari wodebrivi monarqiis farglebSi ori, 

erTmaneTisagan damoukidebeli xelisufleba arsebobs, romelnic xan erTimeoris 

gverdiT, xan ki erTimeorisadmi dapirispirebul formebSi moqmedeben~ (ir. 

surgulaZe, saxelmwifo, Jur. `samarTali~, 1991, #11-12).   

saparlamento monarqia. konstituciuri monarqiisaTvis damaxasiaTebelia 

uflebebis sakanonmdeblo SezRudva, rogorc sakanonmdeblo, ise aRmasrulebel 

sferoSi; aseve xelisuflebaTa mkveTri gamijvna. marTalia, monarqi niSnavs 

mTavrobas, magram es ukanaskneli pasuxs agebs ara monarqis, aramed parlamentis 

winaSe. monarqis aqtebis mimarT gamoiyeneba kontrasignaciis instituti, e.i. 

monarqis aqtebi sisruleSi modis mxolod Sesabamisi ministris mier vizirebis 

SemTxvevaSi. rac Seexeba sasamarTlo xelisuflebas, igi mTlianad 

damoukidebelia. rogorc vxedavT, monarqis uflebrivi mdgomareoba sakmaod 

SezRudulia, iqamdec ki, rom monarqis piradi cxovrebis zogierT sakiTxsac 

moicavs. magaliTad, qorwineba, sasaxlis samsaxuri da sxva SeiZleba gadawydes 

mxolod parlamentis TanxmobiT. swored amitom arsebobs gamoTqma `mefobs, 

magram ar marTavs~.  

monarqia SeiZleba iyos memkvidreobiTi da arCeviTi. memkvidreobiTi monarqiis 

dros monarqis mowveva xdeba taxtis memkvidreobis konstituciiT 

gaTvaliswinebuli wesiT gansazRvruli ojaxidan an dinastiidan. ganasxvaveben: 

taxtismieri memkvidreobiT, salikur, kastiliur, avstriul da arabul sistemebs.  

arCeviTi monarqias pirobiTad ewodeba. es sistema maSin aqvs xorcieldeba, roca 

taxtis gadacema erTi pirisagan meoreze xdeba damkvidrebuli tradiciis 

Sesabamisad, wodebriv-warmomadgenlobiT safuZvelze Seqmnil organoSi arCevis 

gziT.  

respublikuri mmarTveloba. respublika mmarTvelobis iseTi formaa, 

romlis drosac saxelmwifo xelisuflebis wyaroa xalxi, xolo saxelmwifo 

organoebi airCevian garkveuli vadiT pirdapir an iribad xalxisagan. 

respublikis dros saxelmwifo mmarTveloba, absoluturi monarqiisagan 

gansxvavebiT, kolegiur xasiaTs atarebs. amgvari mmarTvelobis dros 

gadawyvetileba miiReba Cveulebriv winaswar gansazRvruli proceduris 

Sesabamisad kenWisyris gziT. igi miRebulad CaiTvleba, Tu mas mxari dauWira 

kanoniT dadgenilma umravlesobam. 

respublikaSi saxelmwifo xelisuflebis wyaroa xalxi. xalxi aZlevs 

mandats xelisuflebas, marTos sazogadoeba saxelmwifos sajaro keTildReobis 

miRwevisaTvis. e.i. respublikuri mmarTveloba warmomadgenlobiTi xasiaTisaa, 

rac demokratiis umniSvnelovanesi da optimaluri saxea. respublikuri 
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mmarTveloba efuZneba xelisuflebis ganawilebis princips da ganasxvavebs sam 

damoukidebel Stos: sakanonmdeblo, aRmasrulebel da sasamarTlo 

xelisuflebas. amasTan, demokratiuli respublikuri mmarTvelobis dros 

xelisuflebis ganawilebis farglebSi moqmedebs `urTierTgawonasworebisa da 

kontrolis~ sistema, romlis Sesabamisad, TiToeuli xelisufleba 

damoukidebelia Tavis saqmianobaSi, magram maTi funqcionireba damokidebulia 

urTierTzemoqmedebasa da TanamSromlobaze ise, rom arc erT maTgans ara aqvs 

ufleba da SesaZlebloba, Caerios an miiTvisos meoris ufleba. 

saparlamento respublika. saparlamento respublikisaTvis 

damaxasiaTebelia parlamentis umaRlesoba xelisuflebis sistemaSi. es 

umaRlesoba gamoixateba saparlamento respublikis iseT mTavar TaviseburebaSi, 

rogoricaa mTavrobis formirebis saparlamento wesi da mis winaSe mTavrobis 

politikuri pasuxismgebloba. amasTan, unda aRiniSnos, rom mTavrobis 

pasuxismgebloba solidaruli xasiaTisaa, radganac mTavrobis erTi wevris, 

gansakuTrebiT misi Tavmjdomarisadmi, undobloba, mTeli mTavrobis gadadgomas 

iwvevs.  

mTavrobis formireba xdeba im partiaTa mier, romlebmac arCevnebis Sedegad 

mandatebis umravlesoba moipoves parlamentSi. mmarTvelobis aseTi formis dros 

arsebobs premier-ministris Tanamdeboba, romelsac irCevs an niSnavs parlamenti.  

miuxedavad imisa, rom prezidenti formalurad farTo uflebamosilebebiTaa 

aRWurvili, misi roli mTavrobis formirebaSi nominaluria. prezidentis aqtebi 

iuridiul Zalas, rogorc wesi, iZenen mxolod mas Semdeg, rac mas daeTanxmeba 

parlamenti an mTavroba. prezidentis aRniSnul aqtebze pasuxismgeblobac am 

ukanasknelT ekisrebaT.  

saparlamento respublikis dros miuTiTeben ori saxis saxelmwifo reJimze: 

saparlamentosa da ministerialurze.  

 

saprezidento (dualisturi) respublika. saprezidento respublikis 

ZiriTadi maxasiaTebeli niSania prezidentis wamyvani roli saxelmwifo 

meqanizmSi. am rolis Sesabamisad, prezidenti erTdroulad warmoadgens 

saxelmwifos meTaursa da aRmasrulebeli xelisuflebis meTaursac. 

saprezidento respublikaSi moqmedebs prezidentis arCevisa da mTavrobis 

formirebis arasaparlamento wesi, romlis Sesabamisad, prezidenti airCeva 

qveynis mosaxleobis mier sayovelTao saxalxo arCevnebis gziT, xolo mTavrobas 

qmnis prezidenti, xSirad parlamentis TanxmobiT.  

funqciaTa ganawilebis Sesabamisad, parlamenti iRebs kanonebs, xolo maT 

safuZvelze da Sesasruleblad prezidenti marTavs qveyanas. am Tanafardobisas 

prezidents ufleba aqvs Seayovnos parlamentis mier miRebuli kanonebi, anu 

isargeblos suspenziuri vetos uflebiT, romlis gadasalaxavad gansakuTrebuli 

proceduraa dadgenili. aseve unda aRvniSnoT, rom parlamenti, Tavis mxriv, 
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axdens prezidentis mier dadebuli SeTanxmebebisa da xelSekrulebebis 

ratifikacias. 

aqve, Tu gaviTvaliswinebT Tanamedrove sazogadoebis sirTules da, 

Sesabamisad, sazogadoebis, saxelmwifos socialuri marTvis garTulebas, 

dadebiT mxareebTan erTad saprezidento da saparlamento respublikebis 

naklovan mxareebsac, maSin logikurad unda miviCnioT mmarTvelobis 

gansxvavebuli, axali formebis Zieba da arseboba. maTi Taviseburebebis 

daxasiaTebisaTvis iuridiul literaturaSi farTo ganxilvis sagania Sereuli 

mmarTvelobis formis respublikuri saxelmwifoebi.  

 

mmarTvelobis Sereuli forma. mmarTvelobis Sereuli formebis 

aucilebloba dakavSirebulia saparlamento da saprezidento formebis naklovan 

mxareebTan, romlebic zogadad, koncentrirebuli saxiT Semdegnairad SeiZleba 

Camoyalibdes: 

1) xelisuflebis monopolizacia da avtoritarizmisaken gadaxra saprezidento 

respublikaSi; am tendenciis Sedegad iuridiul literaturaSi xSirad miuTiTeben 

supersaprezidento respublikaze;  

2) mTavrobis arastabilurobis zrda saparlamento respublikaSi. 

mmarTvelobis Sereuli formebisaTvis damaxasiaTebelia rogorc 

saprezidento, ise saparlamento mmarTvelobis niSnebi: prezidenti niSnavs 

mTavrobas, amasTan, prezidentis mier daniSnuli mTavroba pasuxismgebelia 

parlamentis winaSe; prezidents aqvs ufleba vadaze adre daiTxovos parlamenti. 

Sereuli respublikis magaliTad SeiZleba movitanoT safrangeTi. 1958 wlis 

konstituciis Sesabamisad, safrangeTis prezidenti airCeva uSualod 

mosaxleobis mier, igi xelmZRvanelobs mTavrobas, amave dros, mTavroba 

saWiroebs erovnuli krebis qveda palatis aucilebel ndobas. 

saparlamento da saprezidento niSnebis SeerTeba miznad isaxavs 

saxelmwifos stabilurobis uzrunvelyofas, samTavrobo krizisebis Semcirebas, 

umaRlesi da adgilobrivi organoebis koordinirebul saqmianobas. magram 

aRniSnuli SeerTeba yovelTvis ar iZleva iseTi `hibridis~ miRebis 

SesaZleblobas, romelic moxsnida yvela aRniSnul problemas. amitom Serevis 

formebic sxvadasxvanairia yovel konkretul saxelmwifoSi. am TvalsazrisiT 

TviTon mmarTvelobis Sereuli formis SigniT SeiZleba calke gamovyoT 

naxevradsaprezidento da naxevrad- saparlamento respublika. 

mmarTvelobis Sereuli formebis arsebobis mTavari miznisaTvis - Tavi 

daeRwiaT saprezidento da saparlamento respublikis naklovanebebisaTvis, - 

dReisaTvis mmarTvelobis arc erT aratradiciul formas ar miuRwevia.  

yovelive zemoaRniSnulidan gamomdinare, mmarTvelobis formis sakiTxi, 

miuxedavad misi warmoSobis siZvelisa, Tavisi praqtikuli politikuri da 

samarTlebrivi mniSvnelobiT metad aqtualuri sakiTxia dRevandeli 

sazogadoebisaTvisac.  
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$2. saxelmwifos teritoriuli organizaciis forma 

saxelmwifos TeoriaSi - saxelmwifos formis cnebaSi - gulisxmoben   

saxelmwifo xelisuflebis teritoriuli organizacis sqemas, romelic SeiZleba 

eyrdnobodes rogorc teritoriul, ise eTnikur da Tundac lingvistur 

safuZvlebs. 

aRniSnulis Sesabamisad, Tanamedrove (konstituciuri) samarTlis TeoriaSi 

gamoyofen teritoriul-saxelmwifoebrivi organizaciis sam ZiriTad formas: 

unitaruls, regionalisturs (safrangeTi, espaneTi, italia) da federaciuls. ZiriTadi 

gansxvaveba am sam formas Soris gamoixateba decentralizaciis xarisxSi, aseve 

teritoriuli erTeulebis avtonomiurobaSi. Sesabamisad, unitaruli saxelmwifo 

dayofilia centridan administrirebad erTeulebad, regionalisturi 

saxelmwifo – administrciul-politikur avtonomiebad, xolo federaciuli 

saxelmwifos erTeulebi warmoadgenen saxelmwifos msgavs warmonaqmnebs –

arasuverenul saxelmwifoebs. 

          

unitaruli saxelmwifo. termini "unitaruli" momdinareobs laTinuri 

sityvidan `unus~, rac qarTulad `erTs~, erTians niSnavs. Sesabamisad, unitaruli 

saxelmwifo erTiani, ganuyofeli saxelmwifoa, sadac erTiani politikuri 

xelisufleba xorcieldeba da romelic erTaderTi umaRlesi xelisuflebaa 

mTeli qveynis masStabiT.  

unitarul saxelmwifoSi mis Semadgenel nawilebs, teritoriul erTeulebs, 

ar gaaCniaT sakuTari konstitucia, kanonmdebloba, xelisuflebisa da 

mmarTvelobis umaRlesi organoebi. qveyanaSi moqmedebs erTi saerTo konstitucia 

da kanonmdebloba, politikuri xelisuflebis erTiani centralizebuli sistema; 

centraluri erTeulebis adgilobrivi organoebis samarTlebrivi statusi 

ganisazRvreba saerTo- saxelmwifoebrivi samarTlis normebiT. 

administraciul-teritoriul erTeulebs ar gaaCniaT raime politikuri 

damoukidebloba, TiToeuli erTeuli, rogorc wesi, erTnairi samarTlebrivi 

statusiT sargeblobs da gaaCnia centraluri organoebisadmi Tanaswori 

damokidebuleba, rac, bunebrivia, ar gamoricxavs maTi farTo xasiaTis 

uflebamosilebis, sameurneo, socialur, kulturul da sxva sferoebSi 

arsebobis aucileblobas. 

unitarul saxelmwifoSi moqalaqeTa samarTlebrivi statusi ganisazRvreba 

saxelmwifos erTiani moqalaqeobiT. 

aseT saxelmwifoSi, rogorc ukve mivuTiTeT, moqmedebs rogorc samarTlis, 

ise sasamarTlo xelisuflebis erTiani sistema. 

safinanso-sabiujeto sferoSi unitaruli saxelmwifosaTvis 

damaxasiaTebelia gadasaxadebis erTiani sistema. 
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unitarizmisaTvis damaxasiaTebeli aRniSnuli niSnebis farglebSi, 

centralizacia yovel konkretul SemTxvevaSi SesaZlebelia sruliad sxvadasxva 

formiTa da saxiT gamovlindes.  

administraciuli dayofa unitarul saxelmwifoSi.  administraciul-

teritoriuli dayofis mixedviT, unitaruli saxelmwifoebi gansxvavdebian 

erTmaneTisagan erTeulebis doneebiT. administraciuli erTeulebis safexurebis 

raodenoba damokidebulia qveynis teritoriis sididesa da mosaxleobis 

raodenobaze. magram es momenti ar aris yovelTvis ganmsazRvreli yoveli 

konkretuli SemTxvevisaTvis: SeiZleba SedarebiT didi teritoriisa da meti 

raodenobis mosaxleobis mqone qveyanas ufro naklebi raodenoba, ufro nakleb 

safexurovani administraciul-teritoriuli doneebi gaaCndes. magaliTad, 

gaerTianebul samefos gaaCnia teritoriuli dayofis mxolod sami done, xolo 

safrangeTs _ oTxi. 

msoflios konstituciuri praqtika icnobs iseT SemTxvevebsac, roca qveyanas 

saerTod ar gaaCnia administraciul-teritoriuli dayofa. amis magaliTad 

SeiZleba davasaxeloT malta, Tumca aqve unda aRvniSnoT, rom es iSviaTi 

gamonaklisia. 

 

centralizebuli unitaruli saxelmwifo. centralizebul unitarul 

saxelmwifoSi gamoricxulia adgilobrivi teritoriuli erTeulebis 

avtonomiuroba. am saxis saxelmwifoSi ar arsebobs adgilobrivi sakiTxebis 

gadawyvetis uflebis mqone arCeviTi organoebi. maTi funqciebi xorcieldeba 

centridan daniSnuli piris mier. am saxis saxelmwifoebi iSviaTia. 

iuridiul literaturaSi gamoyofen aseve SedarebiT decentralizebul 

unitarul saxelmwifos. misi damaxasiaTebeli niSani isaa, rom aseTi 

saxelmwifos teritoriul erTeulebSi, msgavsad decentralizebulisa, arsebobs 

xelisuflebis adgilobrivi arCeviTi organoebi. gansxvaveba imaSi gamoixateba, 

rom SedarebiTi decentralizmis dros ar arsebobs adgilobrivi kanonmdebloba. 

Sesabamisad, administraciuli erTeulebis umaRlesi doneebi mTlianad an 

nawilobriv administraciuli xasiaTis arian. 

yovelive zemoaRniSnulidan gamomdinare, SeiZleba gamoiyos unitarizmis 

rogorc dadebiTi, ise uaryofiTi mxareebi. wyobilebis es forma SesaZleblobas 

qmnis qveynis umaRlesi saxelmwifo organoebis xelSi koncentrirebul iqnas 

saxelmwifo xelisuflebis mniSvnelovani, ZiriTadi resursebi, rac 

SesaZleblobas uqmnis centralur xelisuflebas mTeli qveynis masStabiT 

maqsimaluri operatiulobiT ganaxorcielos Tavisi gadawyvetilebebi. meore 

mxriv, xelisuflebis centrSi koncentraciis metismetad maRalma donem SeiZleba 

gamoiwvios arademokratiuli reJimisaken gadaxra da, sabolood, adamianisa da 

moqalaqis ufleba-TavisuflebaTa xelyofa.  
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regionalisturi (decentralizebuli unitaruli) saxelmwifo. 

unitarizmis zogadi daxasiaTebisas aRvniSneT, rom administraciul-teritoriul 

erTeulebs erTnairi samarTlebrivi statusi gaaCniaT, magram arc es zogadi 

wesia bolomde dogmaturi. SesaZlebelia, rom calkeul teritoriul erTeuls 

an erTeulebs sxvebTan SedarebiT gansxvavebuli konstituciur-samarTlebrivi 

statusi hqondeT. aseT saxelmwifoSi zogierT erTeuls, Tavisi specifikidan 

gamomdinare (erovnuli, eTnikuri, istoriuli da sxva), ufro farTo 

TviTmmarTvelobis ufleba SeiZleba mieniWos. aseT teritoriul erTeulebs 

konstituciuri samarTali teritoriuli avtonomiebis saxeliT moixseniebs. 

imisda mixedviT, Tu rogor aris organizebuli sajaro xelisufleba, 

ganasxvaveben decentralizebul da centralizebul unitarul saxelmwifoebs.  

decentralizebuli unitaruli saxelmwifo federalizmTan axlos mdgomi 

formaa. decentralizmis dros uflebamosileba centralur xelisuflebasa da 

teritoriul erTeulebs Soris ganawilebulia konstituciiT. amis magaliTia 

italiis teritoriuli mowyoba: italiis konstituciiT umaRles teritoriul 

erTeulebs aqvT sakuTari kanonmdebloba; konstituciis Sesabamisad, olqebs 

gaaCniaT statusi, romelic gansazRvravs olqis Sinagan organizacias; am 

statuss Rebulobs Tavad olqi da amtkicebs respublikuri kanoni; 

konstituciiT olqebi sargebloben finansuri avtonomiiT; olqSi sakanonmdeblo 

organos funqcias asrulebs olqis sabWo, romelic arCeviTi organoa; 

aRmasrulebel sferoSi moqmedebs komisari, romelic xelmZRvanelobs olqSi 

saxelmwifos administracias. 

 

federaciuli mowyoba (federalizmi). sityva `federacia~ laTinuri 

sityvidan `foedus~ momdinareobs da qarTulad kavSirs niSnavs. unitarulisagan 

gansxvavebiT, federaciuli saxelmwifo rTuli sakavSiro saxelmwifoa, 

romelSic gaerTianebulia rigi yofili saxelmwifoebi an saxelmwifos msgavsi 

warmonaqmnebi _ federaciis subieqtebi. federalizmi unitarizmTan SedarebiT 

ufro progresul da demokratiul formad aris miCneuli. misi demokratiulobis 

ganmsazRvrelad miCneulia saxelmwifo xelisuflebis decentralizaciis maRali 

done. am TvalsazrisiT, ganasxvaveben xelisuflebis or dones: federaluri 

xelisufleba da federaciis subieqtebis xelisufleba. saerTo federalur doneze 

saxelmwifo xelisuflebas axorcielebs orpalatiani sakavSiro 

warmomadgenlobiTi organo, romlis erT-erTi, kerZod, zeda palata, umaRles 

warmomadgenlobaSi swored federaciis subieqtebis interesebs gamoxatavs.  

federaciis dros saxelmwifos teritoriul erTeulebs gaaCnia 

saxelmwifoebriobis ZiriTadi elementebi: sakanonmdeblo, aRmasrulebeli da 

sasamarTlo xelisufleba, saxelmwifo aparati, finansuri damoukidebloba da 

a.S. e.i. federaciul saxelmwifoSi moqmedeben xelisuflebisa da mmarTvelobis 

umaRlesi organoebi, riTac realizebulia xelisuflebis decentralizaciis 

umniSvnelovanesi funqcia. aqve unda aRiniSnos, rom federaciuli sistemis 

wyobis erTianobis principze ageba uzrunvelyofs federaciis (rogorc erTiani 
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suverenuli saxelmwifos) arsebobas. amiT realizdeba federalizmis iseTi 

mniSvnelovani principi, rogoricaa gansxvavebul teritoriul erTeulTa 

integraciis funqcia. am funqciis mniSvnelobasa da federaluri saxelmwifos 

erTianobaze miuTiTebs is garemoebebi, rom am dros arsebobs 

saerTosaxelmwifoebrivi kompetencia, federalur organoTa erTiani sistema. 

marTalia am dros dawesebulia ormagi moqalaqeoba, magram igi formalur 

xasiaTs atarebs da saxelmwifoSi piris samarTlebrivi mdgomareoba 

ganisazRvreba erTiani federaluri saxelmwifos moqalaqeobis mixedviT. 

federalur konstituciebSi reglamentirebulia erTianobis mniSvnelovani 

garantiebi. magaliTad, secesiis uflebis arqona federaciis subieqtebisaTvis. 

Tumca gamonaklisebi aqac gvxvdeba (amis magaliTad eTiopiis eTnikuri secesiis 

ufleba gamodgeboda).  

Tu Tvals gadavavlebT saxelmwifoTa teritoriuli mowyobis istoriuli 

ganviTarebis gzas, SeiZleba gamovyoT federaciis Camoyalibebis ori ZiriTadi 

xerxi: 1) saxelSekrulebo da @2) konstituciuri. saxelSekrulebo gziT federaciis 

Camoyalibeba gulisxmobs xelSekrulebis safuZvelze saxelmwifoTa Soris 

SeTanxmebas gaerTianebis Sesaxeb. konstituciuri federaciis Seqmna 

dakavSirebulia konstituciiT an konstituciuri kanoniT xelisuflebis mier 

federaciuli mowyobis aRiarebasTan, romliTac igi Sesabamis avtonomiur 

uflebebs aniWebs calkeul teritoriul erTeulebs. unda iTqvas, rom 

federaciaze saubrisas sxvadasxva avtori mis warmoSobasa da ganviTarebas 

gansxvavebuli sistemiTa da saklasifikacio niSnis mixedviT ganixilavs. 

federaciis zogadi niSnebisa da maxasiaTeblebis Sesabamisad:  

erovnuli niSniT mowesrigebuli federacia gvxvdeba mravalerovan 

saxelmwifoSi, sadac erebi nebayoflobiT arian gaerTianebuli erT samokavSireo 

saxelmwifoSi. am erebs sakavSiro organoebisaTvis nebayoflobiT aqvT 

gadacemuli TavianTi suverenuli ufleba.  

teritoriul niSniT mowesrigebul federacias safuZvlad udevs ekonomikuri, 

geografiuli, enobrivi (mag. belgia), kulturuli da sxva msgavsi faqtorebi. 

federaciis es saxe centralizaciis ufro maRali xarisxiT xasiaTdeba, vidre 

erovnul-saxelmwifoebrivi federacia. 

erovnul-teritoriuli niSniT mowesrigebul federacias an xorcieldeba 

maSin, roca saxemwifos teritoriuli organizeba orive niSnebis gamoyenebiT 

xdeba. (magaliTad, ruseTis federacia). 

iuridiul literaturaSi ganasxvaveben aseve decentralizebul da 

centralizebul federacias. federacia SeiZleba iyos simetriuli da asimetriuli. 

simetriuli federaciis qveynebSi federaciis subieqtebi Tanabari uflebebiT 

sargebloben federalur xelisuflebasTan urTierTobaSi. Tumca, aqve isic unda 

aRiniSnos, rom aseTi Tanabroba absoluturi ar aris. 
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asimetruli federalizmi. asimetriuli federaciis dros saxelmwifos 

Semadgenel nawilebs gansxvavebuli konstituciur-samarTlebrivi statusi aqvT. 

aseT saxelmwifoSi, Tanabari uflebebis mqone subieqtebis garda, arseboben 

federaciis sxva teritoriuli erTeulebic. amis magaliTs gvaZlevs aSS-s 50 

Statisa da kolumbiis federaluri olqis konstituciur-samarTlebrivi 

statusis Sedareba. kolumbiis olqs ar hyavs Tavisi warmomadgeneli senatSi da 

igi saTaTbiro xmis uflebis mqone deputatiT aris warmodgenili 

warmomadgenelTa palataSi. 

asimetriuli federaciis dros saxelmwifoSi SeiZleba ar arsebobdes sxva 

teritoriuli erTeulebi. amasTan, federaciis subieqtebi mainc gansxvavdebian 

erTmaneTisagan TavianTi konstituciur-samarTlebrivi statusiT. amis magaliTia 

ruseTi, sadac federaciis subieqtTa 6 saxea warmodgenili: respublika, mxare, 

olqi, federaluri mniSvnelobis qalaqi, avtonomiuri olqi da avtonomiuri 

okrugi. 

  

§3. saxelmwifoTa kavSiris sxva formebi 

konfederacia. konfederaciis arsis, misi Taviseburebebis gacnobiereba 

yvelaze ukeT SesaZlebelia federaciebTan misi Sedarebis safuZvelze. 

federacia Tavisi arsiT sakavSiro saxelmwifoa, romelSic centrsa da 

subieqtebs Soris kavSiri ganmtkicebulia federaluri konstituciiT. 

konstituciaSi wevri saxelmwifoebis kavSiri efuZneba xelSekrulebas. 

federaciaSi suvereniteti ekuTvnis sakavSiro saxelmwifos, federaciis wevrebi 

ar arian damoukidebeli saerTaSoriso urTierTobebSi. konfederaciis dros 

wevri saxelmwifoebi srulad inarCuneben saxelmwifo suverenitets. aqedan 

gamomdinare, federaciis subieqtebs, konfederaciis wevri saxelmwifoebisagan 

gansxvavebiT, kavSiridan calmxrivi, upirobo gasvlis ufleba ar gaaCniaT. 

konfederaciaSi saxelmwifoebi sargebloben nulifikaciis uflebiT, rac 

gulisxmobs wevri saxelmwifoebis SesaZleblobas, TavianT teritoriaze ar 

gaataron konfederaciis organoebis mier miRebuli arasasurveli 

gadawyvetilebebi. federaciaSi aseTi uflebiT subieqtebi ar sargebloben. 

teritoriasTan mimarTebiT federaciasa da komfederacias Soris gansxvaveba 

mdgomareobs imaSi, rom federaciis dros arsebobs federaciuli saxelmwifos 

erTiani teritoria, xolo konfederaciaSi konfederaciuli saxelmwifos 

erTiani teritoria ar arsebobs: yvela wevr saxelmwifos Tavisi teritoria 

gaaCnia. 

federaciis dros arsebobs federaciisa da subieqtebis moqalaqeoba, magram 

am ukanasknels, rogorc ukve aRvniSneT, mxolod formaluri mniSvneloba aqvs da 

TiToeuli moqalaqis samarTlebrivi mdgomareoba ganisazRvreba federaluri 

saxelmwifos erTiani moqalaqeobis mixedviT. 

federaciis dros arsebobs xelisuflebisa da mmarTvelobis saerTo 

federaluri organoebi, xolo konfederaciaSi SeiZleba Seiqmnas mxolod is 
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organoebi, romlebic aucilebelia im amocanebis gansaxorcieleblad, romelic 

gaTvaliswinebulia xelSekrulebaSi. amasTan, konfederaciaSi mudmivad moqmedi 

organoebi moklebuli arian saxelisuflebo uflebamosilebebs. 

paragrafis dasawyisSi moyvanili mosazreba, romelic konfederacias ar 

miiCnevs saxelmwifo wyobilebis formad, miuTiTebs konfederaciis 

saerTaSoriso organizaciasTan msgavsebaze. Tumca, xazgasmiT unda aRvniSnoT, 

rom isini ar SeiZleba ganvixiloT identur cnebebad, ramdenadac saxelmwifoTa 

aseTi kavSiris urTierTobis regulireba damokidebulia saerTaSoriso normebze. 

amdenad, aseT kavSirSi saxelmwifoTa urTierTobis normatiul safuZvlad 

miiCneven saxelmwifoTa mSvidobiani TanamSromlobis princips. 

aRniSnul poziciaTa ukeT gaazrebisa da konfederaciis cnebasTan maTi 

mimarTebis gaanalizebisaTvis iuridiul literaturaSi moixsenieben 

evrokavSirisa da Tanamegobrobis statuss.  

 

Tanamegobroba. konfederaciisagan gansxvavebiT, Tanamegobroba saxelmwifoTa 

organizebuli gaerTianebaa, romelsac erTgvarovani niSnebi axasiaTebs. 

saxelmwifoTa TanamSromloba efuZneba ormxriv da mravalmxriv 

xelSekrulebas da, Sesabamisad, Tanamegobrobis saqmianobis samarTlebriv 

safuZvels, romelic saerTaSoriso samarTlis normebs warmoadgens da 

mocemulia xelSekrulebebSi da Tanamegobrobis mier miRebul aqtebSi. 

Tanamegobrobis qveynebs Soris TanamSromloba yvelaze mkafio da 

moculobiTia ekonomikisa da Tavdacvis sferoSi, romlebSic moqmedeben 

Sesabamisi SeTanxmebebi. 

   

evrokavSiri. evropis gaerTianebis safuZvelia TanamSromloba evropis 

saxelmwifoebs Soris mSvidobis uzrunvelyofisa da ekonomikuri da socialuri 

progresis xelSewyobisaTvis, rac mWidro kavSiris farglebSi xorcieldeba. 

Tavdapirvelad aqcenti gakeTebuli iyo ekonomikur TanamSromlobaze, 

mogvianebiT ki ganviTarda TanamSromloba politikis sferoSi. ufro 

konkretulad, am gaerTianebas safuZveli Cauyara 1951 wlis 18 aprilis parizis 

xelSekrulebam qvanaxSirisa da foladis evropis gaerTianebis Sesaxeb. 1957 wels 

romSi xelmoweril iqna xelSekruleba evropis ekonomikuri gaerTianebisa da 

atomuri energiis gaerTianebis Sesaxeb, romelic ZalaSi Sevida 1958 wlis 1 

ianvridan. aRniSnuli xelSekrulebis safuZvelze sami damoukidebeli 

gaerTianeba, romlebic iuridiuli TvalsazrisiT damoukidebeli sadamfuZneblo 

dokumentebis safuZvelze dResac inarCuneben damoukidebel statuss. amasTan, 

evrokavSirs, dRevandeli organizaciul-samarTlebrivi da politikuri 

struqturis mixedviT, ganixilaven, rogorc erTian organizaciul mTlianobas. 

Sesabamisad, evrokavSiri arsebiTad gansxvavdeba sxva saerTaSoriso 

organizaciebisagan da Zalian hgavs saxelmwifos. es gansxvaveba, upirvelesad, 

ganpirobebulia misi kompetenciiT, romlis Sesabamisad, evrokavSiri 
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axorcielebs ara calkeul saxelmwifoTa mier dasaxul calkeuli teqnikuri 

xasiaTis amocanebs, aramed mas gaaCnia saqmianobis iseTi damoukidebeli 

sferoebi, romelTa erToblioba saSualebas iZleva mivuTiToT 

saxelmwifoebriobis niSnebze. am TvalsazrisiT, sakmarisi iqneboda gaerTianebis 

saqmianoba saerTo bazis SeqmnisaTvis, romlis qveSac gaerTiandebian da 

iTanamSromleben wevri saxelmwifoebi. magram evrokavSiris kompetencia amiT ar 

amoiwureba: igi aregulirebs saqonlis Tavisufal moZraobas, samuSao Zalis, 

momsaxureobisa da kapitalis moZraobas, soflis meurneobas, konkurenciasa da 

socialur politikas da a.S. amasTan, evrogaerTianebas damoukideblad ara aqvs 

ufleba gazardos saqmianobis sfero, Tavisi kompetenciis farglebi, rac 

miuTiTebs imaze, rom igi aseTi SesaZleblobis gareSe ar SeiZleba ganxilul 

iqnas rogorc saxelmwifo. amitom evrogaerTianebas dReisaTvis marTebulad 

ganixilaven, rogorc `saxelmwifoTa Soris TanamSromlobis axal formas, 

romelsac Sualeduri mdgomareoba uWiravs saxelmwifosa da saerTaSoriso 

organizacias Soris~.  

organizaciul-struqturuli TvalsazrisiT, evrokavSiri Sedgeba Semdegi 

ZiriTadi institutebisagan:  

1) ministrTa sabWo, romelic gaerTianebis RonisZiebaTa Catarebis Taobaze saboloo 

gadawyvetilebaTa mimReb organos warmoadgens da Sedgeba ramdenime sabWosagan, 

romlebSic gaerTianebuli arian wevri saxelmwifoebis calkeuli dargis ministrebi. 

Semadgenel sabWoTa Soris gansakuTrebuli statusiT sargeblobs saerTo sakiTxebis 

sabWo da evropis sabWo. pirveli Sedgeba sagareo saqmeTa ministrebisagan da asrulebs 

sakoordinacio funqciebs; meore - wevri qveynebis saxelmwifos meTaurebisagan da 

ganixilavs yvelaze ufro mniSvnelovan ekonomikur da politikur sakiTxebs. 

ministrTa sabWoSi yoveli qveynis xvedriTi wona ganisazRvreba misi ekonomikuri 

potencialiT da varirebs oridan aTamde. sabWos adgilsamyofelia briuseli. igi 

ikribeba luqsemburgSi, an im qveynis dedaqalaqSi, romlis warmomadgenelic asrulebs 

sabWos Tavmjdomaris funqcias. 

2) evropis komisia Sedgeba wevri qveynebis warmomadgenlebis _ komisiis 

wevrebisagan, romlebic iniSnebian xuTi wlis vadiT. komisia SeimuSavebs gaerTianebebis 

RonisZiebebs da atarebs maT cxovrebaSi. misi funqciebis Sesabamisad, komisia kontrols 

uwevs qvanaxSirisa da foladis fasebs, ebrZvis monopolizms, iseT subsidirebas, 

romelic vnebs konkurencias, Tvalyurs adevnebs birTvul danadgarebs da a.S. 

misi Stab-bina luqsemburgSia.  

3) evroparlamentis wevrebs irCeven qveynis mTel teritoriaze pirdapiri, 

sayovelTao saarCevno uflebis safuZvelze. parlaments xelmZRvanelobs Tavmjdomare 

moadgileebTan erTad. evroparlamenti wamyvani politikuri Zalis rols asrulebs 

gaerTianebaSi; igi asrulebs sakanonmdeblo funqcias, wyvets komisiis wevrebis 

daniSvnisa da gaTavisuflebis sakiTxs; axorcielebs kontrols komisiaze; iwvevs 

politikur forumebs, mis kompetencias miekuTvneba aseve gaerTianebis biujetis miReba, 

dadgenilebebis, direqtivebisa da gadawyvetilebebis miReba. 

4) evropis sasamarTlo anu evropis marTlmsajulebis sasamarTlo Sedgeba 

TxuTmeti mosamarTlisa da cxra generaluri damcvelisagan, romlebic iniSnebian yvela 

wevri saxelmwifos TanxmobiT eqvsi wlis vadiT. 
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evrosasamarTlos funqciebi scildeba Cveulebrivi iurisdiqciis 

sasamarTlos funqciebs da moqmedebs rogorc ramdenime saxis sasamarTlo. 

kerZod:  

sakonstitucio sasamarTlo arkvevs evropuli institutebis uflebebisa da 

movaleobebis urTierTmimarTebis sakiTxs, arkvevs samarTlebriv urTierTobebs 

wevr saxelmwifoebsa da evrokavSirs Soris.  sakanonmdeblo daraji 

meTvalyureobs meoradi kanonmdeblobis Sesabamisobas evrokavSiris 

SeTanxmebebsa da saerTo-evropul principebTan. 

administraciuli sasamarTlo ganixilavs evropis oficialuri pirebis mier 

warmodgenil saCivrebs, fizikur da iuridiul pirTa mier evrokavSiris 

RonisZiebebis winaaRmdeg mimarTul qmedebebs. 

samoqalaqo sasamarTlo awarmoebs arasakontraqto pasuxismgeblobisa da 

saCivrebis ganxilvas, romlebic ZiriTadad exeba sajaro xelisuflebis 

monawileobiT zaralis miyenebas. 

saarbitraJo sasamarTlo ganixilavs mxareTa Soris dadebuli 

xelSekrulebebis sakiTxs. 

evrosasamarTlos SeiZleba mimarTon im SemTxvevebSi, Tu 

1. evrokavSiris romelime instituti, wevri qveyana an calkeul SemTxvevaSi kerZo 

individi Semodis gancxadebiT, gauqmdes Tanamegobrobis institutebis mier miRebuli 

aqtebi; 

2. evrokomisiis an evrokavSiris wevri qveynebis mxridan xdeba qmedeba, romelic ar 

Seesabameba, an ewinaaRmdegeba erovnuli institutebis mier miRebul evrokavSiris 

xelSekrulebebsa da meorad kanonmdeblobas; 

3. evrokavSiris institutis an wevri saxelmwifos qmedeba mimarTulia evrokavSiris 

sabWos an evrokomisiis winaaRmdeg, romelic, amave dros, arRvevs Tanamegobrobis 

kanonmdeblobas; 

4. arsebobs sadao sakiTxebi evrokavSirsa da mis aparats Soris. 

saqmis mosmenis dros sasamarTlo iyofa or palatad, xolo, roca 

sasamarTlo gansakuTrebiT mniSvnelovan sakiTxebs ganixilavs, tardeba 

erToblivi procesi. gadawyvetilebis miReba xdeba xmaTa umravlesobiT. evropis 

sasamarTlos gadawyvetilebebsa da wevri saxelmwifoebis gadawyvetilebebs 

Soris koliziis SemTxvevaSi upiratesoba eniWeba evropis sasamarTlos aqtebs. 

maastrixtis molaparakebis Tanaxmad, gadawyvetilebebis Seusruleblobis 

SemTxvevaSi, sasamarTlo uflebamosilia wevr saxelmwifos daakisros jarima. 

sasamarTlos adgilsamyofelia qalaqi luqsemburgi. sainteresoa, rom 

ukanaskneli wlebis ganmavlobaSi evrokavSiris SigniT integraciuli procesebi 

kidev ufro gaRrmavda. paralelurad, ufro naTlad ikveTeba misi 

saxelmwifosTan msgavsebis niSnebi. amis TvalsaCino magaliTia evrokavSiris 

konstituciis arseboba da misi aqtiuri ganxilva wevri saxelmwifoebis mier 

samoqmedod SemoRebis Sesaxeb.  

dRes saqarTvelo iswrafis Sevides evrokavSirSi. am TvalsazrisiT, 

umniSvnelovanesi movlena iyo 1996 wlis 22 aprils luqsemburgSi xelmowerili 
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SeTanxmeba `partniorobisa da TanamSromlobis Sesaxeb, erTi mxriv, evropis 

gaerTianebasa da maT wevr saxelmwifoebs da, meore mxriv, saqarTvelos Soris~, 

romliTac Seiqmna mniSvnelovani iuridiuli baza saqarTvelosa da evrokavSirs 

Soris politikuri urTierTobisaTvis. 1997 wlis 13 marts evroparlamentma 

moaxdina saqarTvelosa da evrokavSirs Soris dadebuli SeTanxmebis 

ratificireba, magram es jer kidev ar niSnavs am procesis dasrulebas. amisaTvis 

saWiroa xelSekrulebis ratificireba moaxdinos evrokavSiris yvela wevrma 

saxelmwifom. aRniSnulma xelSekrulebam unda uzrunvelyos evrokavSirSi Cveni 

qveynis etapobrivi Sesvla. es sakmaod rTuli da xangrZlivi procesia. 

evrokavSirSi gawevrianebisaTvis saWiroa Cveni saxelmwifo imyofebodes 

ganviTarebis maRal safexurze.  

evropasTan integrirebis, masTan partnioruli TanamSromlobis gzaze 

udavod mniSvnelovani iyo strasburgSi evropis sabWos saparlamento asambleis 

mier saqarTvelos evrosabWos ormocdameerTe wevrad miReba. es movlena qveyanas 

Seuqmnis mniSvnelovani ekonomikuri da politikuri ganviTarebis garantiebs da, 

rac yvelaze mTavaria, axal etapze aiyvans adamianis ufleba-TavisuflebaTa 

dacvis sakiTxs. evrosabWoSi gaerTianeba am TvalsazrisiT ufro mets moiTxovs 

saqarTvelos saxelmwifosagan, radganac evropis sabWos statusi pirdapir 

avalebs monawile saxelmwifoebs, Tavis rigebSi miiRon mxolod is qveynebi, 

sadac `WeSmariti demokratiis damkvidreba Seuqcevadi tendenciaa da myari 

safuZvelia adamianis uflebebis dacvis, kanonis uzenaesobis dasamkvidreblad,~ 

adamianis Rirseuli arsebobis, misi uflebebis dacvis axali garantiebis 

TvalsazrisiT sakmaod didi movlenaa evropis adamianis uflebebis 

sasamarTlosadmi xelmisawvdomoba, anu saqarTvelos, rogorc wevri 

saxelmwifos, moqalaqes ufleba mieca mimarTos xsenebul sasamarTlos Tavisi 

uflebebisa da Tavisuflebebis dasacavad. garda amisa, sasamarTlom ufro 

konkretuli winadadebebic misca saqarTvelos, kerZod, erTidan sam weliwadSi 

man unda Seasrulos garkveuli pirobebi adamianis uflebebis dacvis, 

erovnulobis Sesaxeb kanonmdeblobis, avtonomiuri teritoriebis statusis, 

ltolvilebisaTvis maTi qonebis dabrunebis sferosa da sxva msgavs sakiTxebSi. 

mocemul etapze urTierToba saqarTvelosa da evrokavSirs Soris 

TandaTanobiT ufro aqtiuri xdeba, xSiria evropis struqturebis delegaciaTa 

da eqspertTa samuSao vizitebi saqarTveloSi, amas ki udidesi mniSvneloba aqvs, 

radganac igi mowmobs, rom dadebiTad fasdeba is nabijebi, romlebic ukanasknel 

periodSi gadaidga Cvens qveyanaSi demokratiis mSeneblobis gzaze. yovelive es 

ki ganamtkicebs im TanamSromlobas, romelic efuZneba evrokavSiris fundamentur 

Rirebulebebs. 
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$4. saxelmwifo reJimi 

saxelmwifo reJimis cneba. saxelmwifo reJimi saxelmwifos formis cnebis 

erT-erTi ZiriTadi elementia. saxelmwifo reJimis qveS igulisxmeba im xerxebisa 

da meTodebis erToblioba, romelTa meSveobiTac saxelmwifo organoebi 

saxelmwifo xelisuflebas ganaxorcieleben. amasTan, saxelmwifo reJimi 

warmoadgens saxelmwifoebrivi, zogadad sazogadoebrivi miznebis 

ganxorcielebis organizaciul saSualebas, anu, sxvagvarad rom vTqvaT, 

saxelmwifo reJimi warmoadgens saxelmwifo xelisuflebis kursis 

ganxorcielebis xerxebisa da meTodebis erTobliobas. 

  

saxelmwifo reJimis kategoriebi. ramdenadac saxelmwifo reJimi 

dakavSirebulia saxelmwifos formasTan, Sesabamisad, mravalferovania misi 

saxeebic. es simravle dakavSirebulia imasTan, rom saxelmwifos ganviTarebis 

Taviseburebas da TiToeul istoriul etaps Seesabameba Tavisi saxelmwifo 

reJimi. erTi da igive istoriuli tipis saxelmwifoebis SigniT saxelmwifo 

reJimebi arsebiTad gansxvavdebian erTmaneTisagan. 

saxelmwifo reJimi - esaa saxelmwifos samarTlis normebze dafuZnebuli  

saqmianoba. Sesabamisad, saxelmwifo reJimis arsebiTi mxareebi dafiqsirebulia 

konstituciasa da mimdinare kanonmdeblobaSi. aqedan gamomdinare, Tu 

saxelmwifo xelisuflebis rogorc Camoyalibeba, ise saqmianoba damyarebulia an 

gamomdinareobs samarTlis normebidan, SeiZleba vTqvaT, rom saxezea legitimuri 

saxelwifo reJimi, Tu saxelmwifo xelisuflebis warmoSoba an saqmianoba 

damyarebulia ara kanonze, aramed Zaldobaze, maSin saxezea aralegitimuri 

saxelmwifo reJimi. 

yvelaze ufro zogadi klasifikaciiT, erTmaneTisagan SeiZleba ganvasxvaoT 

aseve demokratiuli da arademokratiuli saxelmwifo  reJimi. 

demokratiuli saxelmwifo reJimisaTvis damaxasiaTebelia xelisuflebis 

formirebaSi xalxis realuri monawileoba, moqalaqeTa farTo socialur-

ekonomikuri da politikuri uflebebisa da Tavisuflebebis sakanonmdeblo 

reglamentacia, maTi ganxorcielebis realuri konstituciuri garantiebis 

arseboba; politikuri pluralizmi da mosaxleobis farTo fenebis moTxovnebis 

garantia; demokratiuli kanonmdeblobis arseboba; adaminis uflebaTa dacvis 

gamarTuli sakanonmdeblo da institucionaluri garantiebis daweseba; 

damoukidebeli da demokratiuli sasamarTlo sistemis arseboba. bolo periodis 

maxasiaTebelTa Soris, politikuri deJimis demokratiulad SefasebisaTvis 

mniSvnelovania masobrivi informaciis saSualebebis damoukideblobis xarisxi 

da samoqalaqo sazogadoebis mSeneblobisaTvis xelSewyoba. 

  arademokratiuli saxelmwifo reJimi, rasakvirvelia, demokratiulis 

sapirispirod gamoiyureba. upirveles yovlisa, misTvis damaxasiaTebelia erTi 

partiis arseboba. aseTi partiis ideologia warmoadgens erTaderT oficialur 

da misaReb ideologias. am dros ar arsebobs politikuri uflebebi da 
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Tavisuflebebi an maTi ganxorcielebis realuri sakanonmdeblo garantiebi. 

kanonierebisa da marTlwesrigis uzrunvelyofaSi gadamwyvet rols asrulebs 

Zaladoba. rogorc demokratiuli, aseve antidemokratiuli politikuri reJimic 

xasiaTdeba saxeTa mravalferovnebiT  

SesaZlebelia politikuri reJimis sxva, aseve zogadi klasifikacia: 

demokratiuli, liberaluri, avtoritaruli, totalitaruli. arsebobs sxva 

kriteriumebis Sesabamisi klasifikaciac. 

saqarTveloSi demokratiuli politikuri reJimis Camoyalibebis 

mniSvnelovan garantias warmoadgens is konstituciur-samarTlebrivi 

daxasiaTeba, romelsac aZlevs ZiriTadi kanoni Cvens saxelmwifos. 

`saqarTvelos saxelmwifos politikuri wyobilebis forma aris 

demokratiuli respublika~ _ naTqvamia konstituciis I muxlis me-2 punqtSi. 

saxelmwifos konstituciuri daxasiaTeba, rogorc demokratiulisa, 

rasakvirvelia, niSnavs im garantiis arsebobas, rom saxelmwifo xelisufleba 

SesaZleblobas aniWebs yvela moqalaqesa da mis gaerTianebas, maTi kanonieri 

socialuri interesebis dakmayofilebisaTvis monawileobdnen da zegavlenas 

axdendnen saxelmwifos mmarTvelobiTi xasiaTis gadawyvetilebebze. saqarTvelos 

aRniSnuli konstituciur-samarTlebrivi daxasiaTeba adekvatur gamoxatulebas 

poulobs iseT institutebSi, rogoricaa adamianisa da moqalaqis ZiriTadi 

ufleba-Tavisuflebebi, xelisuflebis organizacia, TviTmmarTveloba da a.S. 

 

Tavi mecamete. saqarTvelos saxelmwifo formis 

konstituciuri parametrebi 

 

saqarTvelos moqmedi konstitucia sakmaod rTuli socialur-politikuri 

viTarebis fonze iqna miRebuli. Aamaze sakmaod naTlad miuTiTebs Tavad 

konstituciis is debulebebi, romlebic xelisuflebis rogorc vertikalur, ise 

horizontalur organizaciasTan dakavSirebul rig sakiTxebs Riad tovebs da 

momavlis garkveuli pirobebis dadgomaze apelirebs. konkretulad, konstituciis 

miRebas win uZRoda politikuri da ekonomikuri arastabiluroba. Sesabamisad, 

misi logikuri Tanmdevi movlena iyo socialuri mdgomareobis ukiduresi 

gamwvaveba. yovelive amas emateboda teritoriuli problemebi, romlebic dResac 

mougvarebeli rCeba. sabolood, SeuZlebelia aseTma movlenebma gavlena ar 

moaxdinos zogadad konstituciis Sinarsze da upirvelesad saxelmwifos formis 

sakiTze. Sesabamisad, saqarTvelos uaxlesi istoriis konstitucionalizmis da 

qarTuli konstituciur-samarTlebrivi praqtikis problematika 1995 wlis 

konstituciis miRebiT ar dasrulebula. konstituciis miRebis Semdeg, 

saxelmwifo aRmSeneblobis procesSi, miuxedavad mravali pozitiuri momentisa, 

xelisuflebis mier mmarTvelobis ganxorcilebis efeqturoba imdenad 

arasakmarisi aRmoCnda, rom sabolood Seiqmna konstituciur-samarTlebrivi 

praqtikisaTvis metad arasasurveli  situacia - konstituciuri CarCoebidan 

gasvla, ufro konkretulad, Seiqmna viTareba, roca xalxma maTi uflebebis 
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ugulvebelyofis sapasuxod samarTlianad gamoiyena `revoluciis ufleba~ da 

moxda xelisuflebis revoluciuri gziT Secvla.  

qarTuli saxelmwifos aRmSeneblobis problemebi, Tanamedrove qarTul 

sinamdvileSi dakavSirebulia da adekvaturad pasuxobs qveynisaTvis dRes iseT 

mniSvnelovan da mtkivneul sakiTxebs, rogoricaa saxelmwifos teritoriuli 

mowyobisa da misi mTlianobis sakiTxi, samoqalaqo sazogadoebis Camoyalibebisa 

da misi xelisuflebasTan urTierTobis, politikuri, ekonomikuri, sxva 

saxelmwifoebTan urTierTobis da bolos, Sidaorganizaciuli sakiTxebi, 

romelTa gadawyveta bunebrivad ukavSirdeba saxelmwifoebrivi wyobilebisa da 

mmarTvelobis formas. 

dRes saxelmwifos formis SigniT teritoriuli organizaciisa da 

mmarTvelobis formaTa mravali varianti SeiZleba warmovidginoT da vnaxoT 

praqtikaSi. am mravalferovnebis arsi imaSi mdgomareobs, rom TiToeuli 

konkretuli qveynisaTvis am farglebSi xelisuflebis organizacia adamianis 

uflebebisa da Tavisuflebebis mimarT TviTnebobis dauSveblobas da maT 

SeuzRudaobas isaxavs miznad.  

    

§§11..  სსააქქაარრთთვვეელლოოსს  მმმმაარრთთვვეელლოობბიისს  ფფოორრმმაა  

saqarTvelos  damoukidebeli konstituciuri kanonmdebloba erTguli 

aRmoCnda respublikanizmis ideebisadmi. moyolebuli qarTuli 

konstitucionalizmis Tavfurcelidan - 1921 wlis konstituciidan dRemde, 

saqarTvelo respublikuri mmarTvelobis saxelmwifos warmoadgens. saqarTvelos 

moqmedi konstituciis pirveli muxlis me-2 punqtis mixedviT, saqarTvelo 

demokratiuli respublikaa.  `saqarTvelos saxelmwifos politikuri wyobilebis 

forma aris demokratiuli respublika~ - naTqvamia aRniSnul muxlSi,  rac 1921 

wlis konstituciis I muxlis debulebas exmianeba, sadac vkiTxulobT: `mudmivi 

da ucvleli forma politikuri weswyobilebisa aris demokratiuli respublika~. 

moqmedi konstitucia, 1921 wlis konstituciis msgavsad, icavs xelisuflebis 

danawilebis princips, magram, misgan gansxvavebiT, am principis Sesaxeb uSualo 

deklarirebas iZleva me-5 muxlis me-4 punqtSi: `xelisufleba xorcieldeba 

xelisuflebis danawilebis principze dayrdnobiT~. konstitucia umaRles 

suverenad, anu xelisuflebis wyarod, xalxs aRiarebs da gansazRvravs xlxis 

mier xelisuflebis ganxorcielebis formebs `1. saqarTveloSi saxelmwifo 

xelisufebis wyaroa xalxi. xelisufleba xorcieldeba konstituciiT dadgenil 

farglebSi. 2. xalxi Tavis Zalauflebas axorcielebs referendumis, uSualo 

demokratis sxva formebisa da Tavisi warmomadgenlebis meSveobiT~ (mux. 5).  

qarTulma saxelmwifom mmarTvelobis TiTqmis yvela klasikuri varianti 

mosinja: saparlamento, sabWoTa, naxevrad-saprezidento, saprezidento, magram 

yovelTvis sakuTari specifikiTa da Rrma konstituciuri TviTSemoqmedebis 

gaTvaliswinebiT. swored amitom 1995 wlis konstituciis SemuSavebisa da miRebis 

dros erT-erT sakvanZo sakiTxs warmoadgenda xelisuflebis horizontaluri 

organizacia, ufro konkretulad, is, Tu rogor moxdeboda xelisuflebis 
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danawileba sakanonmdeblo da aRmasrulebel xelisuflebaTa Soris. am 

konteqstSi kidev ufro mniSvnelovnad idga sakiTxi imis Sesaxeb, Tu `ra roli 

unda hqonoda samomavlod saqarTvelos saxelmwifoSi qveynis prezidents da ra 

sididiT unda gadaeca misTvis axal konstitucias Zalaufleba~1. ucxoeli 

eqspertebis monawileobis, Mmravali konsultaciisa da rekomendaciebis Sedegad, 

sakonstitucio komisia naxevrad-saprezidento modelze Sejerda. Tumca 

orwliani muSaobis  Sedegad miRebuli modelidan saparlamento ganxilvebis 

dros veqtori mkveTrad Seicvala da kanonmdebelma gezi aiRo mkacrad 

saprezidento modelisaken. 

 `vardebis revoluciis~ Semdeg, 2004 wlis TebervalSi, ganxorcielebuli 

konstituciuri cvlilebebi Tavisi SinaarsiTa da mniSvnelobiT imdenad 

masStaburi aRmoCnda, rom kvlav Seicvala respublikuri mmarTvelobis modeli. 

uaryofili iqna mkacrad saprezidento respublikis forma da qveyanaSi 

damkvidrda mmarTvelobis modeli, romelic Seicavs saprezidento da 

saparlamento respublikis niSnebs. dRes marTva - gamgeobis formis mixedviT 

saqarTvelo unda davaxasiaToT rogorc Sereuli tipis respublika. Aam daskvnis 

gakeTebis SesaZleblobas qmnis xelisuflebis organizaciis is konstituciuri 

meqanizmi, romlis mixedviTac konstituciiT ganmtkicebuli sistema Seicavs 

rogorc saprezidento, ise saparlamento respublikisaTvis damaxasiaTebel 

niSnebs. ASesabamisad, moqmed modelSi  saprezidento respublikidan gadmosulia 

saprezidento respublikis iseTi maxasiaTebeli, rogoricaa prezidentis arCeva 

uSualod xalxis mier (anu prezidenti mandats Rebulobs uSualod xalxisagan) 

da, Sesabamisad, misi legitimaciis xarisxi  da uflebamosilebaTa moculoba 

sakmaod maRalia. saparlamento respublikidan gadmosulia iseTi maxasiaTebuli, 

rogoricaa saxelmwifos meTauris SesaZlebloba, daiTxovos parlamenti da sxva. 

Tumca mxolod es niSnebi respublikis tradiciuli formis, (am SemTxvevaSi 

hibriduli, naxevrad saprezidento modelis) dasaxasiaTeblad gamodgeboda. 

zemoT ukve vTqviT mmarTvelobis formaTa mravalferovnebaze. yoveli 

konkretuli qveynis konstituciuri praqtika, anu aRmasrulebel da 

sakanonmdeblo xelisuflebaTa Soris uflebamosilebaTa ganawileba, am 

uflebamosilebebSi SeWris konkretuli interesebi da SesaZleblobebi 

sxvadasxva qveyanaSi hibridizaciis procesis intensivobisa da Sinaarsis 

gansxvavebulobas aCvenebs. swored aqedan gamomdinare, Tavad Sereuli formis 

SigniT sxvadasxva saxes ganasxvaveben. sailustraciod SeiZleba moviyvanoT 

profesor maTe Sugartis klasifikacia, Tumca, rogorc saerTod nebismieri, es 

klasifikaciac pirobiTia. xsenebul klasifikacias avtori Semdegnairad 

gvTavazobs: 1 `wminda~ saprezidento; 2. premieri prezidentTan erTad; 3. 

saprezidento-saparlamento; 4. parlamenti prezidentTan erTad; 5. `wminda~ 

saparlamento.2   

                                                 
1
  volfgang gauli, `konstituciis miReba da SemuSaveba saqarTveloSi~, Tbilisi 

2002, gv. 160. 
2
  m. Sugarti, prezidentisa da parlamentis Sesaxeb; `respublika saparlamento Tu 

saprezidento, Tbilisi, `ufleba~, 1996, gv.137. 



                                                                              137 

axali konstituciuri cvlilebebis Sesabamisad, arsebul modelSi, rogorc 

aRvniSneT, mmarTvelobis Sereuli forma miviReT, magram, Tu ufro Rrmad 

gavaanalizebT xelisuflebaTa Soris uflebamosilebebis ganawilebas da 

xelisuflebaTa balansis meqanizmebs, advili dasanaxia, rom qarTul modelSi 

aRmocenebuli Sereuli respublika mkveTrad prezidencializmisaken gadaxril 

models warmoadgens. 

dRes axali demokratiis, gansakuTrebiT ki postsocialistur sivrceSi 

mimdinare globaluri samarTlebrivi da politikuri reformebis fonze, 

Zalauflebis ZiriTadad erT seqtorSi koncentrirebis idea mZlavrobs. es idea 

yvelgan da, rasakvirvelia, CvenSic fokusirdeba im zogadsakacobrio 

problemaSi, rasac aRmasrulebeli xelisuflebisaken Zalauflebis `gadaqaCvis~ 

qronikuli problema SeiZleba vuwodoT. qarTul sinamdvileSi xelisuflebis 

aseTi koncentracia orientirebulia xelisuflebis organoTa sistemaSi 

prezidentis, rogorc saxelmwifos meTauris, rolis win wamowevaze. da swored 

aq iCens Tavs CvenSi arsebuli modelis specifikac, romelic xelisuflebis 

ganStoebaTa mabalansirebel meqanizmSi prezidentis aRmasrulebeli 

uflebamosilebebiT aRWurvis da mTavrobis, rogorc damoukidebeli 

samarTlebrivi statusis mqone kolegiuri organos, mimarT farTo uflebrivi 

damokidebulebiT ganisazRvreba.  

dRes arsebul marTvis modelSi saxelmwifo-politikuri meqanizmis saTaveSi 

dgas qveynis prezidenti da Tavad warmoadgens am meqanizmis mTavar figuras.  

konstitucia saqarTvelos prezidentis rols gansazRvravs, rogorc 

saxelmwifos meTaurs. `saqarTvelos prezidenti aris saqarTvelos saxelmwifos 

meTauri~ - aRniSnulia saqarTvelos konstituciis 69-e muxlSi. Pprezidenti aris 

saqarTvelos umaRlesi warmomadgeneli sagareo urTierTobebSi.Aamave muxlSi 

prezidentis uflebamosilebebisa da Sesabamisi regulirebis sferoebis miTiTeba 

gviCvenebs, rom prezidentis figura gacilebiT ufro Zlieria, vidre analogiur 

frangul modelSi arsebuli prezidenti.  69-e muxlis 1-li da me-2 punqtis 

analizi gviCvenebs, rom prezidentis samarTlebriv mdgomareobaSi erTmaneTs 

erwymis saxelmwifo meTauris da saSinao da sagareo politikis warmarTvis 

uflebamosileba. igia uflebamosilia, warmarTos da ganaxorcielos kidec 

saxelmwifos saSinao da sagareo politikis ZiriTadi mimarTulebebi. Tu 

damkvidrebul politikur praqtikasac davakvirdebiT, saqarTvelos prezidenti 

xSirad Tavadaa iniciatori da aRmsrulebeli saSinao da sagareo politikis 

sferoSi aRmocenebuli mravali ZiriTadi mimarTulebisa.  

politikuri xelisuflebis qarTul veqtorSi, saqarTvelos mTavrobas 

mokrZalebuli da, xSir SemTxvevaSi, saqarTvelos prezidentze damokidebuli 

mdgomareoba gaaCnia. 

axal modelSi mTavroba funqcionirebs sakuTari samarTlebrivi statusiT. 

Sesabamisad, igi konstituciis, kanonebisa da prezidentis aqtebis safuZvelze da 

maT Sesasruleblad gamoscems sakuTar aqtebs dadgenilebisa da gankargulebis 

saxiT. mTavrobis aqtebs xels awers premier-ministri. Aam aqtebis SeCerebis an 

gauqmebis uflebasileba gaCnia saqarTvelos prezidents maTi konstituciasTan, 
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saerTaSoriso xelSekrulebebsa da SeTanxmebebTan, kanonebsa da prezidentis 

normatiul aqtebTan winaaRmdegobis motiviT, riTac prezidenti faqtobrivad 

kvazisasamarTlo uflebamosilebebiTaa aRWurvili. 

mTavrobasTan uflebrivi mimarTebis TvalsazrisiT, sainteresoa 

konstituciuri debuleba, romlis Sesabamisadac prezidenti srulad 

iqvemdebarebs damoukidebeli samarTlebrivi statusis mqone umaRles kolegiur 

organos — mTavrobas. kerZod, konstituciis 78-e muxlis me-4 punqtSi naTqvamia: 

`saqarTvelos prezidenti uflebamosilia gansakuTrebiT mniSvnelovan 

saxelmwifoebriv sakiTxebTan dakavSirebiT moiwvios da Tavmjdomareobdes 

mTavrobis sxdomas. mTavrobis sxdomaze miRebuli gadawyvetileba formdeba 

prezidentis aqtiT.~  

 mTavroba, konstituciis Sesabamisad, uzrunvelyofs aRmasrulebeli 

xelisuflebis, qveynis saSinao da sagareo politikis ganxorcielebas.  

konstituciam gaiTvaliswina saqarTvelos mTavrobis pasuxismgebloba 

prezidentisa da parlamentis winaSe.  mTavrobas Tavmjdomareobs premier-

ministri, romelsac niSnavs saqarTvelos prezidenti da masve aZlevs Tanxmobas 

mTavrobis sxva wevrebis – ministrebis daniSvnis Taobaze.             

prezidentis uflebamosilebaSi Sedis mTavrobis gadayeneba sakuTari 

iniciativiT, an konstituciT gaTvaliswinebul SemTxvevebSi. Tumca aqve SeiZleba 

aRvniSnoT arsebuli modelis mniSvnelovani maxasiaTebeli, romlis mixedviTac 

prezidents SeuZlia, Tavisi Sexedulebisamebr, ar gadaayenos parlamentis mier 

undoblobagamocxadebuli mTavroba. aRniSnuls SeuZlebels xdis ori momenti: 

Tu arsebobs kanoniT gansazRvruli mdgomareoba, roca prezidents ar SeuZlia 

daiTxovos parlamenti, da meore, Tu mTavrobas undobloba gamoucxada 

parlamentis sruli Semadgenlobis 3/5-ma.  aqve sainteresod gamoiyureba qarTuli 

modelis is Tavisebureba, roca prezedentis uSualo prerogativas ganekuTvneba 

mTavrobis Semadgenlobidan Zalovani ministrebis gaTavisufleba.  

saqarTvelos mTavrobis struqtura, uflebamosileba da saqmianobis wesi 

ganisazRvreba konstituciiT da kanoniT `saqarTvelos mTavrobis struqturis, 

uflebamosilebisa da saqmianobis wesis Sesaxeb~, romlis proeqtis 

parlamentisadmi wardgenis ulfebamosilebiT sargeblobs mTavroba, Tumca am 

uflebamosilebis realizacia mas mxolod prezidentTan SeTanxmebis Semdeg 

SeuZlia. aseve mxolod prezidentTan SeTanxmebis Semdeg SeiZleba moxdes 

mTavrobis iseTi prerogativis realizeba, rac saxelmwifo biujetis proeqtis 

parlamentSi wardgenas ukavSirdeba. saqarTvelos prezidenti `Tanxmobas aZlevs 

mTavrobas parlamentSi saxelmwifo biujetis proeqtis wardgenaze~ - aRniSnulia 

konstituciis 73-e muxlis `e~ qvepunqtSi. Dkonstituciur-formaluri 

TvalsazrisiT, saqarTvelos aRmasrulebeli xelisufleba dualisturi 

bunebisaa, rasac prezidentisagan mTavrobis meTauris saxelos daTmoba 

ganapirobebs, magram, amave dualizmis Sinaarsidan gamomdinare, es sistema ufro 

monizmisakenaa gadaxrili.    

 moqmed modelSi konstituciiT, parlamenti gansazRvrulia rogorc … 

`qveynis umaRlesi warmomadgenlobiTi organo, romelic axorcielebs 
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sakanonmdeblo xelisuflebas, gansazRvravs qveynis saSinao da sagareo 

politikis ZiriTad mimarTulebebs, konstituciiT gansazRvrul farglebSi 

kontrols uwevs mTavrobis saqmianobas, axorcielebs sxva uflebamosilebebs.~ 

saqarTvelos parlamentis es daxasiaTeba gansazRvravs mis kompentencias, rolsa 

da adgils qveynis politikur cxovrebasa da saxelmwifo organoTa erTian 

sistemaSi, mis damokidebulebas saxelmwifo xelisuflebis calkeuli 

subieqtebisadmi. 

saxelmwifoebriv meqanizmSi parlamentis rolsa da adgils srulad 

gansazRvravs konstituciis me-3 Tavi, romelic parlaments exeba. am TavSi 

gansazRvruli kompentenciis, organizaciisa da struqturis safuZvelze 

saqarTvelos parlamenti mowodebulia Seasrulos Tavis socialur-politikuri 

funqcia.  

TavSive unda vTqvaT, rom arsebul modelSi, romelic mkveTrad Taviseburia, 

parlamentis zogadi daxasiaTebisas konstitucia qveyanaSi meore politikur 

figurad miCnevs parlamentis Tavmjdomares  da ara premier-ministrs. Aam 

gadawyvetilebiT politikur xelisuflebaTa urTierTmimarTeba gansxvavebulia 

sxva, magaliTad, rusuli modelisagan. Tumca xelisuflebaTa urTierTobis 

mabalansirebeli meqanizmi uflebemosilebaTa sferoSi bolomde amave logikiT 

ar viTardeba.  

xelisuflebis ganStoebaTa momwesrigebeli normebiT, parlaments SeuZlia 

zemoqmedeba moaxdinos saqarTvelos mTavrobaze. Kkonstituciis 81-e muxliT, 

`parlaments SeuZlia undobloba gamoucxados mTavrobas sruli Semadgenlobis 

umravlesobiT.~ am uflebamosilebaze mniSvnelovanwilad aris damokidebuli 

Tavad mTavrobis funqcionireba. Tumca, Tu undoblobis gamocxadebis meqanizms 

bolomde gavaanalizebT, SeiZleba vTqvaT, rom `es aris bombi, romelic (Tu amas 

axali arCevnebis daniSvnac mohyva) mis amwyob inJinrebs SeiZleba xelSi 

aufeTqdeT~1. saqarTvelos prezidenti SeiZleba ar daeTanxmos parlamentis 

gadawyvetilebas da, Tu kanoniT dadgenil vadaSi parlamenti kvlav 

gamoucxadebs undoblobas mTavrobas, prezidenti daiTxovs am ukanasknels an 

daiTxovs parlaments da daniSnavs riggareSe arCevnebs. 

kontrolisa da balansis arsebul meqanizmSi aRmasrulebeli xelisefleba, 

rogorc aRvniSneT, mniSvnelovan upiratesobas flobs. miuxedavad imisa, rom 

`ndoba-undoblobis meqanizmi saparlamento kontrolis Zlier berketad aris 

cnobili da Semxvedri moTxovnis arsebobisas, konstitucionalizmSi swored 

xelisuflebis aRniSnul Stoebs Soris wonasworobis SenarCunebis sagarantio 

pirobebis Seqmnas emsaxureba~2, aRmasrulebeli xelisuflebidan upiratesoba, mis 

dualur SinaarsSi, mxolod prezidents ar gaaCnia da am mxriv arc mTavrobaa 

daCagrul mdgomareobaSi. parlamentis sruli Semadgenlobis umravlesobis mier 

mTavrobis calkeuli wevris Tanamdebobrivi pasuxismgeblobis sakiTxis dayenebis 

SemTxvevaSi, premier-ministrs SeuZlia ar gaaTavisuflos mTavrobis mocemuli 

wevri da parlaments or kviraSi warudginos motivirebuli gadawyvetileba. 

                                                 
1
  andraS Saio, xelisuflebis TviTSezRudva. konstitucionalizmis Sesavali. gv.115. 

2
  o. melqaZe, sakonstitucio qarTvelologiis saSiSroeba, Tbilisi, 2005. 
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1995 wlis konstituciis 2004 wlis Sesworebebma, miuxedavad imisa, rom 

saprezidento respublika Secvala naxevrad-saprezidento respublikad da 

faqtiurad prezidentis samarTlebrivi statusi gaaZliera xelisuflebis sxva 

StoebTan mimarTebaSi, gansazRvra aRmasrulebel-ganmkargulebeli politikis 

ganxorcielebaze pasuxismgebeli subieqtic – saqarTvelos mTavrobis saxiT da 

sakanonmdeblo organo, romelsac, Tundac minimaluri principulobis 

SemTxvevaSi, SeuZlia aRmasrulebeli xelisuflebis blokirebisaTvis aamoqmedos 

Tavisi aseve minimaluri SesaZleblobebi.  

dRes saqarTvelos xelisuflebis mabalansirebel meqanizmSi arsebuli 

disbalansi politikuri TvalsazrisiT ar qmnis problemebs, magram es meqanizmi 

sxva liderebis, sxva, SedarebiT ufro susti, prezidentis, an sxva socialur-

politikur viTarebaSi Tavisuflebisa da wesrigis faseulebaTa Soris 

sasurveli balansis daamyarebis, an marTvis maqsimaluri efeqtis miRwevis 

TvalsazrisiT, albaT, nakleb garantiebs qmnis.      

    

§§22..  სსაახხეელლმმწწიიფფოოსს  ტტეერრიიტტოორრიიუულლიი  ოორრგგაანნიიზზააცციიიისს  ფფოორრმმაა  

xelisuflebis organizaciis erT-erTi umniSvnelovanesi problemaa 

urTierToba saerTosaxelmwifoebriv xelisuflebasa da saxelmwifos 

Semadgeneli subieqtebis xelisuflebaTa Soris. am problemis moculoba, pirvel 

yovlisa, damokidebulia saxelmwifos formaze, maT Soris saxelmwifos 

teritoriuli organizaciis formaze. saqarTvelos 1995 wlis 24 agvistos 

konstitucia, saxelmwifoebrivi mowyobis TvalsazrisiT, saqarTvelos sakmaod 

rTuli mowyobis saxelmwifod gvisaxavs, Tumca mocemul periodSi saqarTvelos 

teritoriul organizaciaSi SeiniSneba regionalizmisa da unitarizmis niSnebic. 

 saqarTvelos saxelmwifos konstituciuri mSeneblobis EerT-erTi yvelaze 

aqtualuri da problemuri sakiTxia qveynis teritoriuli organizacia. 

Qqveynis uaxlesi istoriuli warsuli da garkveulad dRevandeli 

sazogadoebriv-politikuri viTareba, samwuxarod, ar aRmoCnda is realoba, roca  

SesaZlebeli iqneboda es problema bolomde  asaxuliyo da mogvarebuliyo 

moqmedi kanonmdeblobis meSveobiT. Seqmnili viTarebidan gamomdinare, 

kanonmdebelma konstituciis miRebisasDmxolod is SeZlo, rom konstituciurad 

ganesazRvra principi, romelsac momavali kanonmdebloba daemyareba. 

konstituciis me-2 muxlis me-3 punqtiT gansazRvrulia `saqarTvelos 

teritoriul saxelmwifoebrivi mowyoba ganisazRvreba konstituciuri kanoniT 

uflebamosilebaTa gamijvnis principis safuZvelze qveynis mTel teritoriaze  

saqarTvelos iurisdiqciis srulad aRdgenis Semdeg.~ aq garkveulia, Tu ra 

princips unda daeyrdnos momavali konstituciuri kanoni qveynis ama Tu im 

modelis damkvidrebisas. magram es principi saqarTvelos saxelmwifos 

teritoriuli organizebis modelis konstituciuri gansazRvrulobisaTvis ar 

aris bolomde garkveuli, anu formalur-iuridiuli TvalsazrisiT saxelmwifo 

xelisuflebis organizaciisaTvis ar aris gansazRvruli mTavari, Tu ra 

principiT moxdeba teritoriuli organizeba: federalizmis, regionalizmis Tu 

unitarizmis principis safuZvelze. aqedan gamomdinare, aRniSnuli sakiTxis 
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Seswavlisas ori gza gvrCeba: erTi, konsituciuri debulebebis interpretacia 

da, meore, damkvidrebuli konstituciuri praqtikiT xelmZRvaneloba. 

dRes saqarTvelos konstitucia oficialurad ar gansazRvravs da, 

Sesabamisad, calsaxad arc imis saSualebas gvaZlevs, rom davaxasiaToT 

saqarTvelos saxelmwifo rogorc unitaruli, regionalisturi an federaciuli. 

Tumca konstituciuri debulebebis interpretirebiT SegviZlia vTqvaT, rom 

klasikuri unitaruli forma centralizaciis Sesabamisi xarisxiT 

gamoricxulia. Tu damkvidrebul konstituciur praqtikasac mivadevnebT Tvals, 

davinaxavT rom masSi saqarTvelos calkeul teritoriaTa mimarT saxelmwifo 

xelisuflebis vertikali igeba zemoaRniSnuli principebis SerCeviTi 

gamoyenebiT.  

 rasakvirvelia, ama Tu im modelze saubrisas amosavalia saqarTvelos, 

rogorc erTiani saxelmwifos, suverenitetis principi, romelic ukve saTanadod 

aisaxa moqmed konstituciaSi. Tumca am principis konstituciuri reglamentacia 

da realoba srulad ar emTxveva erTmaneTs.  

 roca saxelmwifos formis, ufro konkretulad, misi teritoriuli 

organizaciis sakiTxsa da suverenitetis, rogorc am organizaciis principze 

vsaubrobT, Znelia davasaxeloT saxelmwifo, romelic calsaxad moTavsdeboda 

unitarmizmis an federalizmis klasikur gansazRvrebaSi. saqme isaa, rom 

unitarizmica da federalizmic dinamiuri, mudmivad ganviTarebadi sistemebia da, 

Sesabamisad, maTi gamovlenis formebi yovel konkretul qveyanaSi sxvadasxvaa. 

aseTi konkretuli gamovlinebebis gamo, mxolod pirobiTad Tu SeiZleba 

vuwodoT zogierTi saxelmwifos teritoriuli organizaciis formas unitaruli 

an federaciuli. amitom, vfiqrobT, ar SeiZleba im azris marTebulobis 

gaziareba, rom unitarizi calsaxad centraluri xelisuflebis doneze 

funqciebis Tavmoyras, xolo federalizmi meti uflebamosilebebis adgilobrivi 

xelisuflebisaTvis gadacemas niSnavs. sinamdvileSi, vfiqrobT, sakiTxi 

fokusirdeba suverenitetis da misi matareblis (anu amave suverentetis wyaros) 

sakiTxSi. ufro konkretulad Tu vityviT, aq sakiTxi exeba imas, rom unitarul 

saxelmwifoSi arsebobs erTi suvereniteti xalxis saxiT, romlis suverenoba 

ganusxvisebelia da isev xalxis saxeliT mas ganaxorcielebs saerTo - 

erovnuli, centraluri xelisufleba mTels teritoriaze. federalizmis dros 

ki xelisuflebis wyarod erTdrulad gamodis xalxi da federaciis subieqtebi. 

magram ar SeiZleba, aseTi arsebiTi gansxvavebis miuxedavad ar aRiniSnos, am or 

formas Soris im saerTo maxasiaTebelze, romelic gansakurebul yuradRebas 

ipyrobs. saqme imaSia, rom `saxelmwifos teritoriuli mowyobis orive forma 

efuZneba erT saerTo mizans, kerZod, rogorc federaluri, aseve unitaruli 

principi eswrafvis gaerTianebas. gansxvaveulia mxolod erTianobis miRwevis, 

erTianobis meTodebi. federalizmi gulisxmobs teritoriuli erTeulebis 

gaerTianebas im pirobiT, rom aucileblad iqneba daculi maTi damoukidebloba. 

uitarizmi, piriqiT, amodis mTlianobisa da erTianobis principidan da eswrafvis 

iseTi politikuri erTobis Camoyalibebas, romlis wevric arc saxelmwifo 
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xelisuflebis partnioria da arc saxelmwifo xelisuflebis subieqti1. 

federaluri da unitaruli sistemebis dinamizmisa da gamovlinebis 

konkretulobis gamo bolo dros iuridiul literaturaSi gaCnda saxelmwifos 

teritoriuli organizaciis hibriduli formis cneba. am terminiT aRniSnaven im 

saxelmwifoebis teritoriuli organizaciis formas, romelSic Serwymulia 

orive sistemis niSnebi. aRniSnuliT imis Tqma gvinda, rom literaturaSi 

farTod gavrcelebuli mosazreba saqarTvelos saxelmwifos upirobod 

unitarulad an federalurad organizebis Sesaxeb bolomde gamarTlebuli ar 

unda iyos. marTalia, Tavad konstitucia amis Sesaxeb garkveul miniSnebebs 

gvaZlevs, Tumca am miniSnebaTagan  bevri, magaliTad, iseTi, rogoricaa 

bikameralizmi didi xania calsaxad aRar aris dakavSirebuli federalizmTan da 

mas unitaruli organizebis saxelmwifoebSic vxvdebiT. Aaqve unda aRvniSnoT, 

rom calsaxad iricxeba mkacrad centralizebuli unitaruli saxelmwifos 

Camoyalibebis SesaZleblobac. Acentralizacisa da decentralizaciis 

Tanamedrove qarTuli tendenciebi rogorc politikuri mizanSewonilobis, ise 

arsebuli sakanonmdeblo parametrebis gaTvaliswinebiT, federalizmis 

alternativad regionalizmis daSvebis SesaZleblobas iZleva, rasac samxareo 

mowyobis praqtika adasturebs.  

sabolood, ra formiTac ar unda moxdes teritoriuli organizacia 

momavalSi, arsebuli konstituciur parametrebze dayrdnobiT saWiroa 

ganisazRvros is sakanonmeblo principebi, romlebic saxelmwifos Senaxvisa da 

erTianobis myar garantiebs Seqmnian da uzrunvelyofen saqarTvelos, rogorc 

erTiani saxelmwifos, myar samarTlebriv statuss.   

 

$3. saqarTvelos, rogorc erTiani saxelmwifos, konstituciur-

samarTlebrivi statusi 

damoukidebloba. saqarTvelos, rogorc damoukidebeli da suverenuli saxelmwifos, 

konstituciur-samarTlebrivi statusi ganmtkicebulia 1995 wlis 24 agvistos 

konstituciiT, romelic Seicavs misi saxelmwifoebrivi suverenitetis safuZvlebs. 

saqarTvelos saxelmwifos konstituciuri statusi, upirveles yovlisa, emyareba 

saxelmwifos suverenitetis konstituciur princips. 

saqarTvelos suverenobas, mis damoukideblobasa da ganuyoflobas aRiarebs saqarTvelos 

konstituciis pirvelive muxli, romelSic aRniSnulia: `saqarTvelo aris damoukidebeli, 

erTiani da ganuyofeli saxelmwifo, rac dadasturebulia 1991 wlis 31 marts qveynis mTel 

teritoriaze, maT Soris afxazeTis assr-Si da yofil samxreT oseTis avtonomiur olqSi 

Catarebuli referendumiT da 1991 wlis 9 aprilis saqarTvelos saxelmwifoebrivi 

damoukideblobis aRdgenis aqtiT~.  

saqarTvelos konstituciuri statusidan gamomdinare, misi, rogorc erTiani 

saxelmwifos, xelisufleba unda warmovidginoT ramdenime niSnis erTobliobad: 

                                                 
1
 g. xubua, federalizmi, rogorc normatiuli principi da politikuri  wesrigi, 

saia, gv. 54 
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1. saqarTvelos erTiani saxelmwifo xelisuflebis umaRlesoba, rac 

gamoixateba imaSi, rom am xelisuflebis realizeba xdeba saxelmwifoSi arsebuli sxva 

Zalebisa da struqturebis Caurevlad (Tu, rasakvirvelia, ar CavTvliT afxazeTSi Seqmnil 

mdgomareobas). konstituciaSi miTiTebul farglebSi saqarTvelos saxelmwifo xelisufleba 

gansazRvravs Cveni sazogadoebis saxelmwifo-samarTlebriv ganviTarebas, sazogadoebriv 

urTierTobaTa mTel sistemas, awesrigebs maTi regulirebis sakiTxebs da erT harmoniul 

mimarTulebas aZlevs maT mTeli qveynis masStabiT.  

2. saxelmwifo xelisuflebis damoukidebloba gamoixateba imaSi, rom igi 

mxolod Tavisi interesebisa da Sexedulebebis Sesabamisad, sxva saxelmwifoTa Carevis gareSe, 

gansazRvravs da axorcielebs Tavis saSinao da sagareo funqciebs. 

3. Semdegi umniSvnelovanesi principi, romliTac saxelmwifo xelisuflebis xasiaTi da, 

Sesabamisad, saqarTvelos, rogorc erTiani saxelmwifos, statusi gamoixateba, 

xelisuflebis diferenciaciis principia, rac gulisxmobs saqarTvelos 

saxelmwifosa da mis teritoriul erTeulebs Soris kompetenciaTa gamijvnas. am sakiTxs 

konstitucia daaregulirebs konstituciuri kanonis saSualebiT. sakiTxis gadawyveta 

dakavSirebulia saqarTvelos teritoriul-saxelmwifoebrivi mowyobis gansazRvrasTan, 

romlisTvisac konstituciam ukve gansazRvra Sesabamisi principi. igi moicavs xelisuflebaTa 

Soris uflebamosilebaTa gamijvnas. mTlianad sakiTxis gadawyveta dakavSirebulia qveynis 

mTel teritoriaze saqarTvelos iurisdiqciis srulad aRdgenasTan. 

 

qveynis damoukideblobis garantiebi. qveynis mTel teritoriaze iurisdiqciis srulad 

aRdgenamde, dRevandeli da Cveni axali istoriis mware gakveTilebis gaTvaliswinebiT, 

konstituciis avtorebma gaiTvaliswines saqarTvelos, rogorc suverenuli saxelmwifos, 

erTianobisa da ganuyoflobis rigi garantiebi. erTi mxriv, aseT garantad kanonmdebeli 

miiCnevs Tavad konstitucias, meore mxriv ki - saerTaSoriso sazogadoebas, saerTaSoriso 

samarTals. `saqarTvelos saxelmwifos teritoria gansazRvrulia 1991 wlis 21 dekembris 

mdgomareobiT. saqarTvelos teritoriuli mTlianoba da saxelmwifo sazRvrebis 

xelSeuxebloba dadasturebulia saqarTvelos konstituciiTa da kanonebiT, aRiarebulia 

msoflio saxelmwifoTa Tanamegobrobisa da saerTaSoriso organizaciebis mier~, - aRniSnulia 

konstituciis me-2 muxlSi. kanonmdebelma imave muxlis me-2 punqtSi, aseve miuTiTa, rom 

`saqarTvelos saxelmwifos teritoriis gasxviseba akrZalulia. saxelmwifo sazRvrebis 

Secvla SeiZleba mxolod mezobel saxelmwifosTan dadebuli ormxrivi SeTanxmebiT.~  

saqarTveloSi dawesebulia erTiani moqalaqeoba, romlis Sesabamisadac ganisazRvreba 

yoveli moqalaqis samarTlebrivi statusi, saqarTvelos romel teritoriul erTeulSic ar 

unda cxovrobdes igi. es saqarTvelos saxelmwifoebrivi statusis is sakiTxia, romelic 

arsebiTad ucvleli darCeba federaluri mowyobis Semdegac. Tu romelime teritoriul 

erTeulSi dawesebuli iqneba moqalaqeobis instituti, igi mxolod formalur xasiaTs unda 

atarebdes. 

saqarTvelos gaaCnia xelisuflebis saerTo - saxelmwifoebrivi organoebi: saxelmwifos 

meTauri _ saqarTvelos prezidenti; mmarTvelobis umaRlesi kolegiuri organo – mTavroba; 
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saerTo erovnuli umaRlesi sakanonmdeblo organo _ parlamenti; uzenaesi sasamarTlo; 

saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlo. afxazeTisa da aWaris umaRlesi sakanonmdeblo da 

aRmasrulebeli xelisufleba emorCileba Sesabamis centralur saxelmwifo organoebs, xolo 

sasamarTlo sistema erTiania mTeli qveynis masStabiT. 

adgilobrivi mniSvnelobis sakiTxebis mowesrigebas konstitucia adgilobrivi 

TviTmmarTvelobis organoebs akisrebs. amasTan, konstitucia miuTiTebs, rom moqalaqeebis mier 

adgilobrivi mniSvnelobis sakiTxebis mowesrigeba TviTmmarTvelobis organoebis meSveobiT 

unda xdebodes `saxelmwifo suverenitetis Seulaxavad~ (muxli 2.4). 

saqarTveloSi moqmedebs fulad-sakredito, kontrolisa da Tavdacvis 

erTiani sistema. fulad-sakredito sistemis funqcionirebas uzrunvelyofs saqarTvelos 

erovnuli banki. fulis saxelwodeba da erTeuli SeiZleba ganisazRvros mxolod 

saqarTvelos kanoniT, xolo fulis emisiis ufleba aqvs mxolod erovnul banks. saxelmwifos 

saxsrebisa da sxva materialur faseulobaTa gamoyenebasa da xarjebze zedamxedvelobas 

axorcielebs kontrolis palata, romelic damoukidebelia Tavis saqmianobaSi, igi 

angariSvaldebulia mxolod parlamentis winaSe. 

qveynis damoukideblobis, suverenitetisa da teritoriuli mTlianobis dasacavad 

saqarTvelos hyavs samxedro Zalebi, romlis struqturas amtkicebs saqarTvelos prezidenti, 

raodenobas ki - saqarTvelos parlamenti. saqarTvelos samxedro Zalebis saTaveSi dgas 

saqarTvelos prezidenti. 

rogorc aRvniSneT, saqarTvelos teritoriuli mowyoba xelisuflebaTa Soris 

uflebamosilebaTa gamijvnis principis safuZvelze momavalSi konstituciuri kanoniT 

ganisazRvreba, magram, vidre am sakiTxis gadawyvetis piroba (anu qveynis mTel teritoriaze 

saqarTvelos iurisdiqciis srulad aRdgena), ganxorcieldebodes, manamde konstituciam me-3 

muxlis pirvel punqtSi ukve mogvca saqarTvelos saxelmwifo organoTa gansakuTrebul 

gamgeblobas mikuTvnebul sakiTxTa CamonaTvali, e.i. im sakiTxebis CamonaTvali, romelTa 

gadawyvetis ufleba mxolod saqarTvelos umaRles saxelmwifo organoebs aqvT. me-2 muxlis 

me-2 punqtSi miTiTebulia, rom `erTobliv gamgeblobas mikuTvnebuli sakiTxebi calke 

ganisazRvreba.~  

saxelmwifos kompentenciebis kategorizacia. saxelmwifos aRniSnul muxlSi CamoTvlili 

uflebamosilebebi gamomdinareobs saqarTvelos saxelmwifos konstituciur-samarTlebrivi 

statusidan. am uflebamosilebaTa mixedviT, SeiZleba gamovyoT kompetenciis ramdenime jgufi:  

a) uflebamosilebebi saxelmwifo mSeneblobisa da samarTalSemoqmedebis sferoSi; 

b) uflebamosilebebi ekonomikur da socialur-kulturuli ganviTarebis sferoSi; 

g) uflebamosilebebi Tavdacvis, saxelmwifo uSiSroebisa da marTlwesrigis dacvis 

sferoSi; 

d) uflebamosilebebi sagareo urTierTobebis sferoSi; 

e) uflebamosilebebi adamianisa da moqalaqis uflebebisa da Tavisuflebebis dacvis 

sferoSi. 

yvela zemoCamoTvlili sfero da misi Sesabamisi konkretuli uflebamosilebebi Sedis 

saqarTvelos, rogorc erTiani saxelmwifos, kompetenciaSi. 
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suvereniteti. saqarTveloSi dRes Seqmnili teritoriuli problema, romelic 

saxelmwifos erTianobis xelyofaSia gamoxatuli, bunebrivad xelyofs mis faqtobriv 

suverenitets. amasTan, saxelmwifosa da misi suverenitetis konstituciur-samarTlebrivi 

Tanafardoba ar moicavs mxolod teritorias, radganac suvereniteti am SemTxvevaSi ufro 

farTo cnebaa, vidre teritoriuli mTlianoba da igi moicavs sazogadoebis politikuri 

cxovrebis yvela ZiriTad aspeqts, romlis farglebSic, Cvens konkretul SemTxvevaSi, 

saqarTvelos xelisuflebas warTmeuli aqvs umaRlesoba, rogorc suverenitetis aucilebeli 

niSani. saqarTvelos, iseve rogorc nebismier sxva saxelmwifos integraciis, globalizaciisa 

da transformaciis Tanamedrove epoqaSi, ar SeuZlia sxva saxelmwifoebisa da xalxebisagan 

damoukideblad gadawyvitos yvela problema, romelic saxelmwifosa da Tundac 

suverenitetTanaa dakavSirebuli. Tu am azris marTebulobas davuSvebT, sruliad naTeli 

gaxdeba evropasTan, konkretulad ki evrokavSirTan integraciis miznis aucilebloba. 

evropasTan gaerTianebis procesi sazogadoebrivi da saxelmwifoebrivi interesebis Sesabamisad 

xorcieldeba da adekvaturi mxardaWeriTac sargeblofs, xdeba imis gacnobiereba, rom 

momavalSi evrokavSirSi gaerTianebiT Cveni saxelmwifo xelisuflebis garkveul 

uflebamosilebaTa delegireba mogvixdeba kavSiris sasargeblod. es ki nakarnaxevi iqneba im 

garemoebiT, rom evrokavSiris wevri saxelmwifoebi valdebuli arian TavianTi konstituciebi 

evrokavSiris statusTan SesabamisobaSi moiyvanon. ufro metic, wevr saxelmwifoTa 

konstituciuri debulebebi unda Seicavdnen debulebebs, romlebic qmnian or aucilebel 

garantias:  

1. wevri saxelmwifoebis teritoriaze kavSiris samarTlis gamoyenebisa da  

2. erovnul samarTalTan mimarTebaSi kavSiris samarTlis prioritetulobis garantiebs.  

saxelmwifom SesaZlebelia gverdi auaros konstituciur cvlilebebs, amasTan, man unda 

uzrunvelyos evrokavSiris xelSekrulebaTa pirdapiri moqmedeba da, erovnuli samarTlis 

debulebebTan koliziis SemTxvevaSi, upiratesoba mianiWos evrokavSiris samarTlis normebs. 

es garemoeba bunebrivad svams kiTxvas saxelmwifo suverenitetisa da misi SesaZlo SezRudvis 

Sesaxeb. evrokavSiris farglebSi saxelmwifoTa mier TavianTi suverenitetis SezRudvis 

pirdapiri saxiT konstituciur reglamentacias bevri saxelmwifos ZiriTad kanonSi vxvdebiT. 

magaliTad, germaniis ZiriTadi kanonis 24-e muxlis pirvel punqtSi aRniSnulia, rom: `(1) 

federacias, kanonis Sesabamisad, SeuZlia saxelmwifoTaSoriso organizaciebs gadasces 

suverenuli uflebebi. (1a) ramdenadac landebi kompetenturni arian ganaxorcielon 

saxelmwifoebrivi davalebebi, maT SeuZliaT, federaluri mTavrobis TanxmobiT gadascen 

suverenuli uflebebi mezobel mosazRvre organizaciebs.~ 

saqarTvelos dRevandeli teritoriuli problemebi (anu qveynis mTlianobis problema) 

daregulirdeba, roca misi teritoriul-saxelmwifoebrivi organizaciis sakiTxi gadawydeba. 

amasTan, kvlav problemad rCeba suverenitetis SezRudvis sakiTxi. amitom normaluri, 

umtkivneulo integrirebisaTvis Tavidanve unda ganvsazRvroT suverenitetisadmi 

damokidebuleba. vfiqrob, amisaTvis saWiroa suvereniteti ganvixiloT, rogorc mudmiv 

ganviTarebadi, dinamiuri procesi. Tu erTmaneTs SevupirispirebT evropuli integraciis 
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saxelmwifoebriv mizans, Sesabamis ideologias da suverenitets, maSin davdgebiT 

aucileblobis winaSe - Tvali gadavavloT suverenitetis warmoSobisa da ganviTarebis 

istorias da vaRiaroT, rom suvereniteti, rogorc TandaTanobiT ganviTarebadi politikur-

samarTlebrivi movlena, sxvadasxva istoriul epoqaSi Sesatyvisi SinaarsiT ivseboda, rac 

ganpirobebuli iyo TviT epoqis politikuri cxovrebis SinaarsiT. 

saqarTvelos evrokavSirSi gaerTianeba, saxelmwifo suverenitetTan mimarTebiT, mraval 

kiTxvas warmoSobs: gamoiwvevs Tu ara integraciuli procesebi suverenitetis axali 

Sinaarsis Camoyalibebas? gulisxmobs Tu ara es axali Sinaarsi saqarTvelos saxelmwifo 

suverenitetis SezRudvas? ramdenad SesaZlebeli da mizanSewonili iqneboda igi Cvens 

konkretul SemTxvevaSi? ilaxeba Tu ara amgvari SezRudvisas erovnul-saxelmwifoebrivi 

interesebi? 

yovelive zemoaRniSnuli, dasmul pirvel or SekiTxvaze, vfiqrobT, dadebiT pasuxs 

iZleva. rac Seexeba SesaZleblobas, amis sailustraciod SeiZleba mivmarToT suverenitetis 

klasikur ganmartebas, romlis mixedviTac saxelmwifo suvereniteti gulisxmobs 

xelisuflebis umaRlesobas da damoukideblobas, mis SeuzRudaobas (`garda im saxelmwifos 

mier Tavisi suverenitetis aSkarad gamoxatuli da nebayoflobiTi SezRudvis SemTxvevisa,~ 

romlis konkretuli magaliTic gfr-s ZiriTadi kanonis Sesabamisi debulebis moxmobiT ukve 

vnaxeT). suverenitetis SezRudvis SesaZleblobaze dadebiTi pasuxi, aseve xelisuflebis 

legitimurobaSi, saxelmwifo da saxalxo suverenitetebis TanafardobaSi, maT maqsimalur 

erTianobaSi unda veZeboT. xolo mizanSewonilobasa da interesze pozitiuri pasuxi, Cveni 

azriT, erTi mxriv, evropis gaerTianebis miznebsa da miRwevebSi, xolo, meore mxriv, masSi 

gaerTianebisadmi Cveni sazogadoebis damokidebulebasa da misgan miRebul socialur, 

ekonomikur da politikur garantiebSi unda moinaxos. 

aRniSnulidan gamomdinare, SeiZleba davaskvnaT, rom Cveni qveynis suverenobis garantiebi 

mniSvnelovnad iqneba damokidebuli sxva saxelmwifoebsa da xalxebTan axal Rirebulebebze 

damyarebul Tanasworuflebian TanamSromlobaze. Sesabamisad, suvereniteti ar SeiZleba 

ganvixiloT Seuval cixe-simagred. igi TandaTanobiT ganviTarebadi procesia. 

globalizaciisa da transformaciis aRniSnul procesebs Sesabamisi samarTlebrivi 

Sedegebisaken mivyavarT gardaqmnebisa da cvlilebebis gziT. am procesebs, bunebrivia, 

regulireba sWirdeba. 

roca evropul gaerTianebasa da am procesSi samarTlis mniSvnelobaze vsaubrobT, 

aucilebelia gaviTvaliswinoT da gavaanalizoT erovnul - samarTlebrivi sistemis pozicia, 

radgan swored aRniSnulzea damokidebuli arsebuli specifikuri problemebisa da maTi 

mowesrigebis meqanizmebis Seqmna. evrogaerTianebasTan integrireba, evropuli samarTlisadmi 

erovnuli samarTlebrivi sistemis Sesabamisobis aRiareba (rogorc evrokavSiris wevri 

saxelmwifoebis ukve ganvlili praqtika migvaniSnebs), am qveynebSi evropuli samarTlis 

prioritetulobis aRiareba, srulebiTac ar gamoricxavs specifikuri, konkretuli 

problemebis arsebobas da, sxvaTa Soris, konstituciur donezec ki. aRniSnul problemaTa 

gadaWra damokidebulia TviT saxelmwifoTa nebaze. es kargad Cans, magaliTad, inglisis 

lordTa palatis poziciaSi, romlis mixedviT, `evrogaerTianebis samarTals yovelTvis 
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upiratesi iuridiuli Zala eqneba manam, sanam parlamenti Tavis aqtSi pirdapir da naTlad ar 

miuTiTebs, rom am aqts gaaCnia prioriteti evrogaerTianebis samarTlis mimarT.~ 

ar SeiZleba yuradRebis miRma dagvrCes is momentic, rom integraciisa da harmonizaciis 

procesi ukanasknel aTwleulSi kidev ufro dinamiuri gaxda, ramac maqsimalurad Seamcira 

aRniSnuli winaaRmdegobebi. am dinamikaSi wevr saxelmwifoTa Soris mWidro ekonomikurma 

TanamSromlobam ukve warmoSva maTi nebis, interesisa da miznis iseTi sinTezi, rom kavSiris 

miRwevebi ekonomikasa da socialur sferoSi daukavSirda politikasa da samarTalSi 

integraciul procesebs.  

erTi mxriv, wevri saxelmwifoebis neba - dauSvan evropuli samarTlis normebis 

upiratesoba Sidasaxelmwifoebriv samarTalTan mimarTebiT, da, meore mxriv, evrokavSiris 

samarTlis safrangeTi, niderlandebi, wevri saxelmwifoebis teritoriaze, Sedegia am 

saxelmwifoTa gulmodgine mcdelobisa, Seqmnan saerTo - evropuli samarTlebrivi standarti, 

rogorc erovnuli samarTlis organuli nawili. aseT viTarebaSi, nebis, interesisa da miznis 

erTianobis farglebSi wevrma saxelmwifoebma miaRwies transformaciisa da integraciis im 

dones, romliTac daiwyo iseTi organizaciul-samarTlebrivi meqanizmebis Camoyalibeba, 

romlebic perspeqtivaSi evrokavSirs saxelmwifod warmogviCenen. Sesabamisad, albaT 

damuSavdeba iseTi saerTo konstituciuri formulebi, romlebic axali formisa da Sinaarsis 

mimarTebebs gansazRvraven. yovelive aman, vfiqrobT, ar unda xelyos erovnul-

saxelmwifoebrivi problemebi. evropis mdidari saxelmwifoebrivi istoria da kultura mudam 

SeinarCunebs erTianobis farglebSi Tavis eTnikur, lingvistur, kulturul da istoriul 

Taviseburebebs. meore mxriv ki, ori msoflio omis iniciatori evropa axal formaSi kidev 

ufro met garantiebs Seqmnis mSvidobisa da stabilurobis SenarCunebisa da adamianis 

keTildReobis uzrunvelsayofad.  

 

 

 

 

$4. avtonomiuri respublikebis konstituciur–samarTlebrivi statusi 

saqarTvelos SemadgenlobaSi 

saxelmwifoebriv-teritoriuli mowyobis TvalsazrisiT, saqarTvelo sakmao sirTuliT 

gamoirCeva, rasac ganapirobebs mis SemadgenlobaSi avtonomiuri respublikebis arseboba. 

saqarTvelos SemadgenlobaSi Sedis ori - afxazeTisa da aWaris avtonomiuri respublika. 

am avtonomiuri respublikebis samarTlebrivi statusi gulisxmobs maT saxelmwifo 

samarTlebriv statuss erTiani saxelmwifos SemadgenlobaSi. ufro konkretulad, 

avtonomiuri respublikebis samarTlebrivi statusis Sinaarsi, erTi mxriv, maTi uflebebis, 

movaleobebisa da pasuxismgeblobis erTobliobas da, meore mxriv, maTi subieqtobis, rogorc 

avtonomiuri respublikis, saxes gansazRvravs. 
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saqarTvelos avtonomiuri respublikebi saqarTvelos SemadgenlobaSi. mas Semdeg, 

rac bolSevikurma ruseTma Zaladobis gziT saqarTveloSi sabWoTa xelisuflebis importi 

moaxdina, bolSevikuri erovnuli politikis meSveobiT Cvens qveyanaSi safuZveli Caeyara 

axali Sinaarsisa da daniSnulebis avtonomiebis Seqmnasa da ganviTarebas. (qarTuli 

saxelmwifoebrivi realiebidan gamomdinare, 1921 wlis konstituciac iTvaliswinebda soxumis, 

zaqaTalisa da baTumis avtonomiur olqebs). kerZod, 1921 wlis 4 marts daarsda afxazeTis 

avtonomiuri respublika, romlis Seqmna bolSevikuri ruseTis interesebiTa da misi 

xelSewyobiT moxda. afxazeTis avtonomiuri statusi Tavidanve Taviseburi da 

winaaRmdegobrivi iyo. misi ganviTarebis Taviseburebebi gulisxmobs Semdegs: afxazeTisa da 

aWaris partiuli organizaciebis warmomadgenelTa 1921 wlis 28 martis TaTbiris 

gadawyvetilebiT, 1921 wlis 28 dekembers, TbilisSi xeli moewera saqarTvelosa da afxazeTs 

Soris samokavSireo xelSekrulebas, romlis mixedviT, afxazeTi saqarTvelos SemadgenlobaSi 

Sevida. aqedan gamomdinare, saqarTvelos 1922 wlis pirvel sabWoTa konstituciaSi 

dafiqsirda, rom afxazeTis respublika dakavSirebulia saqarTvelosTan maT Soris dadebuli 

samokavSireo xelSekrulebis safuZvelze, xolo 1927 wlis konstituciaSi aRiniSna, rom 

afxazeTis sabWoTa socialisturi respublika, `gansakuTrebuli xelSekrulebis” gziT, Sedis 

saqarTvelos sabWoTa socialistur respublikaSi da misi meSveobiT - amierkavkasiis 

socialistur federaciul sabWoTa respublikaSi.  

1931 wels afxazeTis samarTlebrivi statusi saxes icvlis. amave wlis TebervalSi 

afxazeTis sabWoebis me-6 yrilobam daamtkica afxazeTis ssr centraluri komitetis 

dadgenileba afxazeTis mokavSire respublikis saqarTvelos ssr SemadgenlobaSi avtonomiuri 

respublikis statusiT Sesvlis Sesaxeb. Sesabamisi dadgenileba miRebul iqna sruliad 

saqarTvelos sabWoebis me-6 yrilobaze. afxazeTis, rogorc avtonomiuri respublikis, 

samarTlebrivi statusi gamocxadebuli da ganmtkicebuli iyo Semdgom konstituciebSic. 

kerZod, 1936 wlis sabWoTa kavSiris, 1937 wlis saqarTvelos ssr da afxazeTis assr 

konstituciebSi; 1977 wlis ssrk da 1978 wlis saqarTvelos ssr da afxazeTis assr 

konstituciebSi. 

rac Seexeba aWaris avtonomias, misi Camoyalibebac garkveul TaviseburebebTan iyo 

dakavSirebuli. unda iTqvas, rom igi saqarTvelos bedukuRmarTi istoriis nayofia. igi 

Seiqmna 1921 wlis 16 ivliss. aWara, rogorc dasabamidanve saqarTvelos ganuyofeli 

organuli nawili, XVI saukunis 70-ian wlebSi mitacebul iqna Turq-osmalTa mier da sami 

aseuli wlis manZilze gaTurqebisa da gamahmadianebis mZime tanjvas ganicdida.  

1918-1921 wlebis saqarTvelos demokratiuli respublikis damxobis Semdeg, TurqeTis 

jarebma daikaves qalaqi baTumi. 1921 wlis 16 marts ruseTsa da TurqeTs Soris daido 

xelSekruleba, romliTac TurqeTi uars acxadebda baTumsa da CrdiloeT aWaraze, xolo 

ruseTi kisrulobda valdebulebas aWara avtonomiur erTeulad gamoecxadebina. amis Semdeg 

Seiqmna aWaris samxedro-revoluciuri komiteti, romelmac 1921 wlis 18 marts gamoacxada 

sabWoTa xelisufleba, xolo 1921 wlis 16 ivlisis dekretiT - aWaris avtonomia.  

aWaram, rogorc avtonomiurma respublikam, Tavisi pirveli konstitucia mxolod 1937 

wels miiRo. 
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aqve unda movixsenioT yofili samxreT oseTis avtonomiuri olqic. es erTeulic gareSe 

Zalis xelSewyobiT saqarTvelos saxelmwifoebrivi da erovnuli dasustebis mizniT iyo 

Seqmnili. samxreT oseTis avtonomiuri olqi Seiqmna 1922 wlis 20 aprils, maSin, roca 

istoriulad samaCabloSi osebi umciresobas Seadgendnen. avtonomiuri erTeulis Seqmna 

gaformda ruseTis kompartiis centraluri komitetis kavkasiis biuros gadawyvetilebis 

safuZvelze, saqarTvelos ssr centraluri aRmasrulebeli komitetisa da saxalxo komisarTa 

sabWos mier miRebuli dekretiT `samxreT oseTis avtonomiuri olqis mowyobis Sesaxeb~. 

SemdgomSi osma separatistebma Tavis sasargeblod gamoiyenes es faqtobrivi garemoeba. 1990 

wels gamoacxades `samxreT oseTis sabWoTa respublika~. imave wlis 9 dekembers Caatares 

samxreT oseTis `saxelmwifos~ umaRlesi sabWos arCevnebi. samxreT oseTis avtonomiuri 

olqis separatistuli, TviTmarqvia xelisuflebis amgvar moqmedebaTa sapasuxod saqarTvelos 

respublikis uzenaesma sabWom 1990 wlis 11 dekembers miiRo kanoni “samxreT oseTis 

avtonomiuri olqis gauqmebis Sesaxeb”. 

saxelmwifos teritoriuli organizaciis srul sakanonmdeblo gadawyvetamde, 

saqarTvelos konstituciis im debulebebSi sadac aWara da afxazeTi moixsenieboda mxolod 

sakuTari saxelebiT `aWara~ da `afxazeTi~, Sevida cvlileba, romliTac ganisazRvra maTi 

konstituciur-samarTlebrivi statusi, rogorc avtonomiuri respublikebisa.  

rogorc avtonomiur respublikebs, maT gaaCniaT saxelmwifoebriobis mTeli rigi niSnebi 

da srulad axorcieleben saxelmwifo xelisuflebas TavianT teritoriaze sakuTari 

konstituciis farglebSi. 

Tavisi samarTlebrivi statusis farglebSi isini damfuZneblur xelisuflebas 

warmoadgenen, romlis Tanaxmadac Rebuloben da aqvT sakuTari konstitucia, TavianTi 

kanonmdebloba, teritoriuli umaRlesoba, romlis mixedviTac avtonomiuri respublikis 

teritoriuli farglebi ar SeiZleba Seicvalos maTi Tanxmobis gareSe. miuxedavad 

aRniSnulisa, saqarTvelos avtonomiuri erTeulebi ar arian saxelmwifoebi, radgan maTSi 

moqmed saxelisuflo organoebs ar  gaaCniaT saxelmwifos iseTi aucilebeli da 

umniSvnelovanesi Tviseba, rogoricaa suvereniteti. isini ar arian suverenuli saxelmwifoebi 

da mxolod saxelmwifos msgavs warmonaqmnebs warmoadgenen. Sesabamisad, maT ara aqvT ufleba 

gavidnen saqarTvelos saxelmwifos Semadgenlobidan, isini ar warmoadgenen saerTaSoriso 

sajaro samarTlis subieqtebs. saerTaSoriso urTierTobebisa da saerTaSoriso ekonomikuri 

urTierTobebis damyarebisas isini moqmedeben mxolod konstituciiTa da Sesabamisi kanonebiT 

gansazRvrul farglebSi. 

saqarTvelos saxelmwifoebriobis ganviTarebaSi gardatexis etapi mimdinareobs, romlis 

gaTvaliswinebiT ar SeiZleba ar SevexoT avtonomiuri respublikebis dRevandel samarTlebriv 

mdgomareobas. am TvalsazrisiT ki garkveuli problemebis winaSe aRmovCndebiT. problemebi 

gamoixateba avtonomiuri respublikebis konstituciebis saqarTvelos konstituciasTan 

SeusabamobaSi. 

aRniSnul problemas yvelaze naTlad warmoaCens afxazeTis magaliTi. afxazeTis 

iuridiuli statusis gaTvaliswinebiT misi faqtobrivi konstituciuri statusi 

SeuTavsebelia saqarTvelos erTian konstituciasTan. es garemoeba nakarnaxevia afxazeTis 
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separatistebis mier damoukideblobis arasamarTlebrivi gamocxadebiT, riTac ugulebelyofil 

iqna saqarTvelos mosaxleobis, kerZod, afxazeTis mosaxleobis umravlesobis neba, romelic 

gamovlinda 1991 wlis 31 martis referendumiT da rac aRniSnulia saqarTvelos 

konstituciis pirvel muxlSi.  

 

afxazeTis avtonomiuri respublika. de facto da  de iure  

afxazeTis separatistulma xelisuflebam avtonomiuri respublikis samarTlebrivi 

statusis sruli ugulebelyofiT, yovlad gaumarTleblad gverdi auara saqarTvelos 

konstituciis principebs. ugulebelyofa moxda konstituciis, rogorc uzenaesi kanonis, 

upiratesi iuridiuli Zalis Sesaxeb sxva Sidasaxelmwifoebrivi normatiuli aqtebis mimarT; 

garda amisa, dairRva konstituciuri debulebebi saxelmwifoebriv-teritoriuli mowyobis, 

TviTmmarTvelobis, uflebamosilebaTa gamijvnisa da sxvaTa Sesaxeb. yvelaferma aman, 

rasakvirvelia, ganapiroba afxazeTis faqtobrivi mdgomareobis SeuTavsebloba rogorc 

saqarTvelos konstituciasTan, ise TviT avtonomiuri respublikis statusTan. am 

SeuTavseblobas dRes asaxavs afxazeTis faqtiuri 1994 wlis noembris konstitucia. am 

konstituciis Sesabamisad, aRniSnuli Seusabamobani Semdegi ZiriTadi sakiTxebis saxiT 

SeiZleba CamovayaliboT: 

1. avtonomiuri respublikis statusi; 

2. moqalaqeobis sakiTxebi; 

3. saqarTvelos konstituciisa da kanonebis moqmedebis farglebi; 

4. saqarTvelosa da afxazeTis xelisuflebaTa Soris uflebamosilebaTa gamijvna; 

5. avtonomiuri respublikis xelisuflebisa da TviTmmarTvelobis organoTa 

sistema; 

6. adamianis ZiriTadi uflebebi da Tavisuflebebi. 

 

ramdenadac paradoqsuli ar unda gveCvenos, afxazeTis defaqto konstituciaSi igi 

daxasiaTebelia rogorc damoukidebeli, demokratiuli da samarTlebrivi saxelmwifo. 

formalurad afxazeTis samarTlebriv mdgomareobas ki gansazRvravs 1978 wlis 

konstitucia, romlis pirvelsave muxlSi aRniSnulia, rom afxazeTi aris saqarTvelos 

SemadgenlobaSi myofi avtonomiuri respublika. Tumca konstitucia aseve calke Seicavs 

meeqvse Tavs: `afxazeTi, rogorc saqarTvelos Semadgeneli nawili~. am TavSi mocemuli 

debulebebis mixedviT, afxazeTi uzrunvelyofs saqarTvelos uflebamosilebis aRsrulebasa 

da centraluri xelisuflebis organoTa fuqcionirebas mis teritoriaze. Tumca (isev 

teritoriuli problemebis gamo)  rogorc afxazeTis, ise saqarTvelos xelisufleba am 

debulebaTa realizebis SesaZleblobas moklebulia.  

afxazeTis konstituciis meTerTmete, meTormete da meTxuTmete Tavebi adgenen 

avtonomiur respublikaSi xelisuflebis organizaciis amsaxvel debulebebs. 

afxazeTis avtonomiuri respublikis xelisuflebis umaRlesi warmomadgenlobiTi 

organoa afxazeTis umaRlesi sabWo, romelic saqarTvelos da afxazeTis konstituciebiT 

misTvis mikuTvnebul sakiTxebs damoukideblad wyvets. afxazeTis umaRlesi 

warmomadgenlobiTi organos ganmgeblobas ganekuTvneba: afxazeTis konstituciis miReba da 
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masSi cvlilebebis Setana, afxazeTis kanonis miReba, avtonomiis saxelmwifo biujetis miReba 

da misi Sesrulebis angariSis damtkiceba, mis winaSe angariSvaldebuli organoebis Seqmna da 

gauqmeba, mis winaSe angariSvaldebuli Tanamdebobis pirebis arCeva, daniSvna da Tanamdebobidan 

ganTavisufleba (mux. 93.3). 

umaRlesi sabWos sesiebs Soris sakanonmdeblo organos funqciebs asrulebs misi 

prezidiumi, romelic sesiebs Soris periodSi mudmivmoqmed organos warmoadgens. 

afxazeTis saxelmwifo xelisuflebis umaRlesi aRmasrulebeli organoa afxazeTis 

ministrTa sabWo. ministrTa sabWo wyvets yvela im sakiTxs, rac Sedis afxazeTis antonomiis 

ganmgeblobaSi da amasTan ar Sedis umaRlesi sabWosa da misi prezidiumis uflebamosilebebSi. 

afxazeTis ministrTa sabWos SemadgenlobaSi Sedis ministrTa sabWos Tavmjdomare, 

Tavmjdomaris pirveli moadgile da moadgileebi, afxazeTis ministrebi, saxelmwifo 

departamentis Tavmjdomareebi, umaRlesi sabWos mier Seqmnili saxelmwifo mmarTvelobis sxva 

organoebis xelmZRvanelebi. 

saqarTvelosa da afxazeTis kanonebis, afxazeTis umaRlesi sabWos da misi prezidiumis 

dadgenilebebis safuZvelze da maT Sesasruleblad, afxazeTis ministrTa sabWo gamoscems 

dadgenilebebsa da gankargulebebs. 

konstituciis Sesabamisad, afxazeTis avtonomiur respublikaSi sasamarTlo 

xelisufleba xorcieldeba marTlmsajulebis da kanoniT dadgenili sxva formebiT. 

marTlmsajuleba xorcieldeba saerTo sasamarTloebis mier, romelTa sistema da 

samarTalwarmoebis wesi ganisazRvreba saqarTvelos kanonmdeblobiT.  

 

aWaris avtonomiuri respublika 

aWaris avtonomiur respublikis konstituciuri mSeneblobis sakiTxi SesabamisobaSia, an 

modis SesabamisobaSi saqarTvelos konstituciasTan, rac xels uwyobs saerTod saqarTvelos 

saxelmwifoebrivi aRmSeneblobis process. Tumca aslan abaSiZis mmarTvelobis periodSi 

suraTi radikalurad gansxvavebuli iyo da aWaris konstituciuri ganviTareba iuridiuli 

(magram ufro metad faqtobrivi) TvalsazrisiT separatistul xasiaTs atarebda. 2004 

wlisaTvis centralur da adgilobriv xelisuflebaTa Soris winaaRmdegobaTa gamwvavebam, 

Tavad aWaraSi avtonomiuri respublikis marTvis arademokratiulma meTodebma, adamianis 

ufleba- TavisuflebaTa darRvevis sistematurobam da aWaris erTiani saxelmwifoebrivi 

mTelisagan dezintegraciis xarisxma im kondicias miaRwia, rom Tbilisis Semdeg baTumi gaxda 

meore qalaqi, sadac xelisuflebis revoluciuri cvla moxda.  

am periodidan moyolebuli aWaris konstituciuri ganviTareba swori samarTlebriv-

politikuri logikiT mimdinareobs. 

amJamad aWaris avtonomiis samarTlebrivi statusi ganisazRvreba saqarTvelos 

konstituciuri kanoniT `aWaris avtonomiuri respublikis statusis Sesaxeb~, romelic 

saqarTvelos parlamentma miiRo 2004 wlis 1 ivliss. statusTan erTad aRniSnuli kanoni 

gansazRvravs avtonomiis xelisulflebis ganxorcielebis ZiriTad formebsa da principebs, 

avtonomiis uflebamosilebebsa da maTi ganxorcielebis wess. 
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 konstituciuri kanoni aWaris avtonomiur respublikas axasiaTebs rogorc 

`teritoriul erTeuls, romelic saqarTvelos ganuyofeli nawilia~. konstituciurma kanonma 

gaiTvaliswina wina, mankieri konstituciuri praqtika, roca a. abaSiZis mmarTvelobis dros 

saxelmwifo xelisuflebis organizaciaSi darRveuli iyo xelisuflebis danawilebis 

konstituciuri principi, amasTan dakavSirebiT konstituciur kanonSi kanonmdebelma Cawera, 

rom `aWaris avtonomiur respublikaSi saxelmwifo xelisufleba xorcieldeba saqarTvelos 

konstituciiT dadgenili principebis safuZvelze, aWaris avtonomiur respublikaSi dasaSvebia 

mxolod am kanoniT gaTvaliswinebuli xelisuflebis organoebis Seqmna~ (mux. 2.2.) kanoni 

CamoTvlis aWaris avtonomiis gansakuTrebul ganmgeblobas mikuTvnebul sakiTxebs, romelTa 

gansazRvris safuZvelia saqarTvelos konstituciis me-7 muxlSi mocemuli saqarTvelos 

saxelmwifo organoebis gansakuTrebul ganmgeblobas mikuTvnebuli sakiTxebi.  

aWaris konstituciur praqtikaSi arsebuli riskebis gaTvaliswinebiT, kanonmdebelma 

kursi aiRo konstituciur kanonSi pirdapiri formulirebis imperatiuli normebis 

dafiqsirebisaken. es normebi Tanabrad exeba rogorc sameurneo-politikuri cxovrebis, ise 

adamianis uflebaTa dacvis sferoebs. amis sailustraciod SeiZleba movitanoT 

konstituciuri kanonis me-9 muxli, romelSic Cawerilia: `1. aWaris avtonomiur respublikas 

ara aqvs ufleba, daadginos iseTi SezRudvebi an miiRos iseTi zomebi, romlebic pirdapir an 

iribad xels SeuSlis moqalaqis, saqonlis, momsaxurebis an kapitalis Tavisufal 

gadaadgilebas aWaris avtonomiuri respublikis teritoriaze an am teritoriis gavliT. 2. 

aWaris avtonomiur respublikas ara aqvs ufleba, normatiuli aqtiT moawesrigos 

saqarTvelos konstituciis meore TaviT gaTvaliswinebuli sakiTxebi~. 

amave xasiaTisaa debulebebi, romelic iTvaliswinebs saqarTvelos prezidentis 

uflebamosilebebs  aWaris ar umaRlesi warmomadgenlobiTi organos mimarT. konkretulad 

saqarTvelos prezidentia uflebamosili daiTxovos aWaris ar umaRlesi sabWo, Tu am 

ukanasknelis moqmedebiT safrTxe Seeqmna qveynis suverenitets, teritoriul mTlianobas, 

saxelmwifo xelisuflebis organoTa konstituciur uflebamosilebaTa ganxorcielebas, an 

roca Tavad uzenaesi sabWo ar an ver axorcielebs kanoniT misTvis miniWebul 

uflebamosilebebs. prezidents aRniSnuli uflebis gamoyenebis ufleba aqvs im SemTxvevaSic, 

Tu umaRlesi sabWo  zedized orjer ar daamtkicebs ar mTavrobis Tavmjdomares, romlis 

kandidaturasac prezidenti waradgens. am uflebis gamoyenebis SemTxvevaSi umaRlesi sabWos 

uflebamosilebebs axorcielebs saqarTvelos prezidentis mier daniSnuli droebiTi 

saprezidento sabWo. 

 aWaris avtonomiuri respublikis umaRlesi warmomadgenelobiTi organoa aWaris 

avtonomiuri respublikis umaRlesi sabWo, romelic airCeva sayovelTao, Tanaswori da 

pirdapiri arCevnebis safuZvelze, faruli kenWisyriT. aWaris ar umaRlesi sabWos arCevnebs 

kanoniT gansazRvruli wesiT niSnavs saqarTvelos prezidenti. 

kanoni aWaris avtonomiuri respublikis umaRlesi sabWos uflebamosilebebs miakuTvnebs: 

aWaris ar konstituciisa da kanonebis miReba; aWaris biujetis damtkiceba da Sesabamisi 

organoebis mier sabiujeto saxsrebis xarjvis kontroli; aWaris avtonomiuri respublikis 
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mTavrobis Tavmjdomaris da am ukanasknelis wardginebiT misi moadgileebis damtkiceba, ori 

mesamedis umravlesobiT undoblobas ucxadebs avtonomiuri respublikis mTavrobas. 

aWaris avtonomiuri respublikis umaRlesi aRmasrulebeli organoa aWaris avtonomiuri 

respublikis mTavroba. avtonomiuri respublikis mTavroba Sedgeba Sedgeba avtonomiuri 

respublikis mTavrobis Tavmjdomarisa da avtonomiuri respublikis ministrebisagan.  

aWaris avtonomiuri respublikis mTavroba angariSvaldebulia saqarTvelos prezidentisa 

da avtonomiuri respublikis umaRlesi sabWos winaSe. kanoni iTvaliswinebs saqarTvelos 

prezidentis mier avtonomiuri respublikis mTavrobis gadayenebis SesaZleblobas im 

SemTxvevaSi, Tu mTavrobis Tavmjdomaris saqmianoba, safrTxes uqmnis qveynis suverenitets, 

teritoriul mTlianobas, saxelmwifo organoTa mier maTi uflebamosilebebis 

ganxorcielebas, an Tu ver an ar axorcielebs masze dakisrebul ufelamosilebebs. 

konstituciuri kanonis me-20 muxli gansazRvravs im sferoebs romelTa marTvisaTvis 

dasaSvebia saministroebis Seqmna avtonomiur respublikaSi. es sferoebia: a) ekonomika, 

finansebi da turizmi; b) janmrTelobis dacva da socuzrunvelyofa; g) ganaTleba, kultura 

da sporti; d) soflis meurneoba. amasTan kanoni imperatiuli normis saxiT iZleva im 

saministroebis CamonaTvals, romelTa Seqmna aWaris avtonomiur respublikaSi dauSvebelia. am 

saministroebs ganekuTvneba: Sinagan saqmeTa, saxelmwifo uSiSroebisa da Tavdacvis 

saministroebi. dauSvebelia aseve sxva gasamxedroebuli organoebis Seqmna. 

konstituciuri kanoni aRiarebs aWaris avtonomiis finansur avtonomiurobas.   

yovelive zemoaRniSnulidan gamomdinare, konstituciuri cvlilebebis gaTvaliswinebiT, 

afxazeTisagan gansxvavebiT, aWaris dRevandeli, rogorc iuridiuli, ise faqtobrivi 

mdgomareoba ar qmnis iseT problemebs, rogoricaa: saqarTvelosa da avtonomiuri respublikis 

konstituciaTa Seusabamisoba; avtonomiuri respublikis statusis gansazRvra saqarTvelos 

SemadgenlobaSi; ar dgas problema moqalaqeobis, saxelmwifo enis, teritoriis Taobaze; 

saqarTvelosa da aWaris avtonomiuri respublikis konstituciebis iuridiuli Zalis Taobaze; 

uproblemoa sasamarTlo xelisuflebis sfero; konstituciaSi adamianisa da moqalaqis 

ufleba-TavisuflebaTa fiqsaciis TvalsazrisiT.  
 

sakontrolo kiTxvebi da davalebebi: 

1. ra aris saxelmwifos forma da ra igulisxmeba mis SinaarsSi? 

2. ra aris mmarTvelobis forma?; 

3. raSi gamoixateba marTvelobis praqtikul-politikuri mniSvneloba zogadad da 

saqarTvelos sinamdvileSi?; 

4. ra gansxvavebaa monarqiasa da respublikas Soris?; 

5. ra mizans isaxavs saprezidento da saparlamento respublikis niSnebis SeerTeba 

da mmarTvelobis ra saxes vRebulobT aseTi SeerTebiT?; 

6. davaxasiaTod saparlamento da Sereuli respublika. rogor ganvasxvavoT isini?; 

7. mmarTvelobis ra ideaa ganmtkicebuli saqarTvelos moqmedi konstituciiT?; 

8. ras gulisxmobs saxelmwifos teritoriuli organizaciis forma? 

9. daaxasiaTed da ganasxvaveT erTmaneTisagan unitarizmi, federalizmi da 

regionalizmi; 

10. gansazRvreT avtonomiis cneba da niSnebi; 
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11. romeli avtonomiuri erTeulebisagan Sedgeba saqarTvelo da rogoria maTi 

samarTlebrivi statusi?; 

12. rogor daaxasiaTebT saqarTvelos, rogorc erTian suverenul saxelmwifos?; 

13. ras gulisxmobs saxelmwifo rJimis cneba. mis ra saxeebs daasaxelbT?; 

14. saxelmwifoTa kavSiris ra formebs icnobT?; 

15. gansazRvreT konfederaciis cneba da daaxasiaTed misi niSnebi; 

      

     a) SeasruleT 15 gverdiani referati Temaze `saqarTvelos saxelmwifo suvereniteti 

da misi momavali globalizaciisa da transformaciis msoflio dinamikis fonze~, 

referatze muSaobisas gamoiyeneT SedarebiTobis meTodi da saqarTvelos saxelmwifo 

suvereniteti ganixileT evrokavSiris wevri saxelmwifoebis saxelmwifo suverenitetis 

konstituciuri reglamentaciis magaliTze. 

     b) Temis gavlis Semdeg Tqven unda axsnaT Tu ram ganapiroba saqarTveloSi 

saxelmwifo xelisuflebis organizaciis arsebuli sistemis Camoyalibeba. gansazRvreT 

misi dadebiTi da uaryofiTi mxareebi. 
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kari V. saarCevno sistema da saarCevno samarTali. 
saqarTvelos saarCevno samarTali 

Tavi meToTxmete. saarCevno samarTlisa da saarCevno sistemis 
zogadi daxasiaTeba 

 
$1. arCevnebis cneba da socialuri funqcia 
arCevnebi sazogadoebis erT-erTi institutia, romelic, uZvelesi 

droidan moyolebuli, met-naklebad mniSvnelovan rols asrulebda 
sazogadoebriv urTierTobebSi. burJuaziis aRmocenebis Semdeg, misi 
gavlenis gaZlierebasTan erTad, TandaTanobiT gaizarda am institutis 
roli, romelmac gansakuTrebuli mniSvneloba respublikuri formis 
mmarTvelobis mqone saxelmwifoebSi SeiZina. Tanamedrove saxelmwifoebSi 
arCevnebi sazogadoebriv-politikuri urTierTobis aucilebeli nawilia.  

konstituciur samarTalSi termini `arCevnebi~ aRniSnavs saxelmwifo 
da adgilobrivi xelisuflebis organoTa Seqmnisa da Tanamdebobis pirTa 
arCevis proceduras, romelsac kenWisyris meSveobiT asruleben 
uflebamosili pirebi; es procedura aucileblad unda iTvaliswinebdes 
yoveli mandatis misaRebad ori an meti kandidatis dadgenili wesiT 
wardgenis SesaZleblobas. 

`arCevnebi~ unda ganvasxvavoT kolegiuri organos mier kenWisyris 
meSvebiT xelisuflebis organoTa wevrebisa da Tanamdebobis pirTa 
`daniSvnisagan~. daniSvnisas kolegiur organos waredgineba mxolod erTi 
kandidatura (romelsac igi an daniSnavs, an _ ara), arCevnebisas ki _ erTze 
meti  (romelTaganac igi erT-erTs irCevs). 
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ufleba, airCios xelisufleba anu Tavisi warmomadgenlebis meSveobiT 
ganaxorcielos Zalaufleba, adamianis ZiriTad uflebebsa da 
Tavisuflebebs miekuTvneba. gaeros 1948 wlis adamianis uflebaTa 
sayovelTao deklaraciis Tanaxmad, `xelisuflebis safuZveli xalxis neba 
unda iyos; es neba unda gamovlindes periodul da gauyalbebel arCevnebSi, 
romelic unda gaimarTos sayovelTao da Tanaswori saarCevno uflebis 
safuZvelze, faruli kenWisyriT an xmis micemis Tavisuflebis 
uzrunvelmyofi sxva wesiT~. arCevnebiT xdeba xelisuflebis legitimireba, 
Tumca, ara yovelTvis (magaliTad, mTavrobis wevrebi iniSnebian, 
mosamarTleebic bevrgan iniSnebian. miuxedavad amisa, maTi xelisufleba 
legitimuria, Tu daniSvna konstituciis Sesabamisad moxda). magram 
aRiarebulia, rom sakanonmdeblo xelisufleba mxolod sayovelTao 
arCevnebiT unda Seiqmnas. es pirdapiraa aRniSnuli 1952 wlis adamianis 
ZiriTad uflebaTa da TavisuflebaTa dacvis evropuli konvenciis pirvel 
damatebiT oqmSi. 

arCevnebis meSveobiT xalxi irCevs Tavis warmomadgenlebs da aniWebs 
maT Tavis suverenul uflebaTa ganxorcielebis mandats. magram es 
srulebiTac ar niSnavs, rom xalxma maT gadasca Tavisi suvereniteti. 
saxalxo suvereniteti ganusxvisebelia. arCeul warmomadgenlebs gadaecema 
mxolod saxalxo suverenitetis ganxorcielebis ufleba da isic mxolod 
konstituciiT dadgenil farglebSi. 

mniSvnelovania arCevnebis socialuri funqcia. winasaarCevno periodSi 
yvelaze ufro mkafiod vlindeba politikur partiaTa da politikosTa 
Sexedulebani, ufro mkveTri xdeba gansxvavebul politikur platformebze 
mdgom partiaTa dapirispireba; amomrCevels saSualeba eZleva gaaanalizos 
partiaTa da politikosTa warsuli saqmianoba, Seafasos maTi samomavlo 
programebi da gaakeTos arCevani anu saxelmwifos marTvis ufleba gadasces 
maT, visac ufro endoba. arCevnebis Sedegi saSualebas iZleva SevafasoT 
qveyanaSi sxvadasxva partiis gavlenis done, amomrCevelTa ganwyoba, 
politikuri tendenciebi. saarCevno kanonmdebloba da arCevnebis periodSi 
misi moTxovnebis dacvis xarisxi saSualebas iZleva SevafasoT qveyanaSi 
demokratiis done. 

arCevnebi mxolod im SemTxvevaSi asrulebs Tavis socialur 
daniSnulebas, Tu daculia saarCevno samarTlis principebi. am 
principebidan pirobiTad ori jgufi SeiZleba gamoiyos: amomrCevlis 
statusis ganmsazRvreli principebi (e.w. subieqturi saarCevno samarTlis 
principebi) da arCevnebis organizaciis zogadi principebi. 

 
$2. arCevnebis saxeebi da perioduloba. gamowveva 
arCevnebis saxeebi. Tavisi saxis mixedviT, arCevnebi iyofa pirdapir 

da irib, sayovelTao da nawilobriv, morig da riggareSe arCevnebad, 
agreTve erovnul, regionul da adgilobriv arCevnebad. 

pirdapiria arCevnebi, rodesac amomrCevlebi uSualod irCeven 
saxelmwifo xelisuflebisa da adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoTa 
wevrebsa da sajaro xelisuflebis Tanamdebobis pirebs. pirdapiri 
arCevnebiT airCeva erTpalatiani parlamentebi da orpalatianis qveda 
palatebi (zogan _ zeda palatebic, mag., italiaSi, aSS-Si), prezidentebi 
saprezidento da Sereuli marTva-gamgeobis formis (naxevradsaprezidento) 
respublikebSi, adgilobrivi TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiTi 
organoebi, zogierT qveyanaSi _ mosamarTleebi, regionuli da adgilobrivi 
aRmasrulebeli xelisuflebis xelmZRvanelebi da sxv. 

iribia arCevnebi, rodesac arCevis sakiTxs wyveten ara uSualod 
moqalaqeni, aramed maT mier arCeuli pirebi _ deputatebi, amrCevebi da a.S. 
(irib arCevnebs miekuTvneba mravalsafexuriani arCevnebic). Cveulebriv, iribi 
arCevnebiT airCeva prezidentebi saparlamento respublikebSi (Tumca, aris 
gamonaklisebic, mag., avstria), mosamarTleebi (an mosamarTleTa korpusis 
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nawili), adgilobrivi TviTmmarTvelobis aRmasrulebeli organoebi da sxv. 
iribi arCevnebi SeiZleba ramdenimesafexuriani iyos. 

sayovelTaoa (saerToa) arCevnebi, romelSi monawileobis uflebac 
aqvs qveynis yvela amomrCevels. aseTia, magaliTad, erTpalatiani 
parlamentisa da orpalatiani parlamentis qveda palatis (zogan zeda 
palatisac), saprezidento da naxevradsaprezidento respublikebSi 
prezidentis arCevnebi. sayovelTao arCevnebs miekuTvneba regionis 
xelisuflebisa da adgilobrivi TviTmmarTvelobis arCevnebic, romlebSi 
monawileobis uflebac, Sesabamisad, regionisa da administraciuli 
erTeulis yvela amomrCevels aqvs. 

nawilobrivia arCevnebi, romelic imarTeba warmomadgenlobiTi 
organos nawilobrivi ganaxlebisaTvis (rotaciisaTvis) an misi 
Semadgenlobis Sesavsebad1 (rodesac am organos vadamde gamoakldeba erTi 
an ramdenime wevri). zogan `nawilobrivis~ nacvlad, gamoiyeneba termini 
`Sualeduri~. 

morigia arCevnebi, romelic imarTeba konstituciiT an kanoniT 
dadgenil vadaSi, anda Sesabamisi organos (sajaro xelisuflebis 
Tanamdebobis piris) uflebamosilebis vadis gasvlis gamo. 

riggareSea arCevnebi, romelic imarTeba warmomadgenlobiTi organos 
vadamde daTxovnis, arCeuli sajaro xelisuflebis Tanamdebobis piris 
Tanamdebobidan vadamde gadadgomis, gadayenebis an gardacvalebis 
SemTxvevaSi. 

arCevnebs ganasxvaveben agreTve im teritoriis mixedviT, romlebzec 
igi imarTeba. erovnulia arCevnebi, rodesac igi mTel qveyanaSi imarTeba 
qveynis xelisuflebis asarCevad, regionulia, rodesac igi mxolod qveynis 
regionebSi imarTeba regionis xelisuflebis asarCevad da adgilobrivia, 
rodesac igi qveynis administraciul erTeulebSi imarTeba adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis asarCevad. 

amboben, rom arCevnebi erT turad imarTeba, Tu arCevnebis saboloo 
Sedegi amomrCevelTa erTi kenWisyriT dgindeba, xolo Tu saboloo Sedegis 
dasadgenad ori an meti kenWisyra SeiZleba gaxdes saWiro, amboben, rom 
arCevnebi or an met turad imarTeba. 

Tu arCevnebi ar Sedga an misi Sedegi baTilad cnes, imarTeba 
xelaxali arCevnebi anu saarCevno procesi TiTqmis Tavidan (Cveulebriv, 
kandidatTa wardgeniT) iwyeba, xolo Tu kenWisyra baTilad cnes calkeul 
saarCevno ubnebSi, imarTeba ganmeorebiTi kenWisyra. 

 

arCevnebis perioduloba. zemoT aRvniSneT, rom saxalxo 
suverenitetis ganxorcielebis erT-erTi aucilebeli piroba arCevnebis 
periodulobaa. igi ganisazRvreba warmomadgenlobiTi organosa da sajaro 
xelisuflebis Tanamdebobis piris uflebamosilebis vadiT, romelic 
konstituciiT an kanoniTaa dadgenili. 

arCevnebis perioduloba arCeul pirebze zemoqmedebis qmediT iaraRs 
aZlevs amomrCevels. mas saSualeba eZleva zustad dadgenili periodulobiT 
ganaaxlos warmomadgenlobiTi organos Semadgenloba _ xelaxla airCios 
adre arCeuli piri, Tu kmayofilia misi saqmianobiT, an airCios sxva, Tu man 
misi ndoba dakarga. igive unda iTqvas, rodesac saqme exeba sajaro 
xelisuflebis Tanamdebobis piris arCevnebs. aseTi wesi aiZulebs 
politikur partiebsa da arCeul pirebs, mudmivi kavSiri hqondeT 
amomrCevlebTan, gaiTvaliswinon maTi moTxovnebi, daarwmunon isini Tavisi 
politikis sisworeSi da a.S. 

warmomadgenlobiTi organosa da sajaro xelisuflebis Tanamdebobis 
piris uflebamosilebis vadebi sxvadasxva qveyanaSi sxvadasxvaa. parlamentis 
uflebamosilebis vada, Cveulebriv, 4-5 welia, prezidentisa _ 4-7 weli, 

                                                 
1 zogan amas damatebiT arCevnebs uwodeben. 



                                                                              158 

xolo adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebisa _ ufro mokle. 
unda aRiniSnos, rom, Cveulebriv, ar ikrZaleba erTi da imave piris 

mravaljer arCeva parlamentis an adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
warmomadgenlobiT organoSi, prezidentad arCevis SesaZlebloba ki, 
rogorc wesi, ori vadiT izRudeba. amis umTavresi mizezi erTi piris _ 
prezidentis _ xelSi Tavmoyrili didi Zalaufleba (saprezidento da 
Sereuli marTva-gamgeobis formis mqone respublikebSi) da, maSasadame, misi 
aramarTlzomierad gamoyenebis saSiSroebaa. 

iSviaTi gamonaklisis garda, parlaments ufleba ar eZleva 
gaigrZelos Tavisi uflebamosilebis vada, prezidentis uflebamosilebis 
vadis gagrZelebas ki arc erTi demokratiuli qveynis konstitucia ar 
iTvaliswinebs. Tumca, unda aRiniSnos, rom zogierTi konstitucia 
SesaZleblad miiCnevs parlamentis uflebamosilebis vadis gagrZelebas an 
pirdapir krZalavs arCevnebis gamarTvas omianobisa da qveyanaSi sagangebo 
mdgomareobis dros. rac Seexeba uflebamosilebis vadamde Sewyvetas, 
saprezidento respublikebis konstituciebi, rogorc wesi, ar 
iTvaliswineben arc parlamentis TviTdaTxovnas da arc mis daTxovnas 
prezidentis mier, konstituciuri monarqia, parlamenturi da Sereuli 
marTva-gamgeobis formis (naxevradsaprezidento) respublikebi ki 
iTvaliswineben saxelmwifos meTauris mier parlamentis an mxolod misi 
qveda palatis vadamde daTxovnis SesaZleblobas; TviTdaTxovna, Cveulebriv, 
aqac ar xdeba. prezidentis uflebamosilebis vadamde Sewyvetas, rogorc 
wesi, yvela konstitucia iTvaliswinebs, Tumca misi gadayenebis procedura 
Zalian rTulia da iSviaTad gamoiyeneba. 

 
gamowveva. saWiroa aRvweroT gamowvevis institutic. am sakiTxis 

arsebiT mxareze me-7 TavSi gveqneba saubari (ix. $38), axla ki mxolod imas 
aRvniSnavT, rom gamowveva arCevnebis sapirispiro procesia da niSnavs 
arCeuli pirisTvis misi mandatis vadamde CamorTmevas kenWisyris meSveobiT 
imave pirTa (anu amomrCevelTa) mier, visac aqvs am mandatis miniWebis 
ufleba. demokratiul saxelmwifoebSi es instituti ar arsebobs, igi arc 
saqarTveloSia da amitom misi proceduris aRweras ar SevudgebiT. 

 
$3. saarCevno sistema da saarCevno samarTali 
saarCevno sistema. termini `saarCevno sistema~ ori mniSvnelobiT 

gamoiyeneba _ farTo da viwro gagebiT. 
saarCevno sistema, farTo gagebiT, aris sajaro xelisuflebis anu 

saxelmwifo xelisuflebisa da adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoTa 
Seqmnis wesi. 

saarCevno sistemas awesrigebs saarCevno samarTali. Tumca, saarCevno 
samarTlebriv normaTa garda, saarCevno sistemis mowesrigebaSi sxva 
samarTlebrivi (samoqalaqo, Sromis, sisxlis, administraciuli da 
saproceso samarTlis calkeuli normebi) da arasamarTlebrivi normebic 
(politikur partiaTa da saarCevno blokTa wesdebebi, politikuri da 
profesiuli moralisa da eTikis normebi, tradicia da sxv.) monawileobs. 

saarCevno sistema, viwro gagebiT, aris amomrCevelTa (an sxva 
uflebamosil pirTa) kenWisyris Sedegebis mixedviT sajaro xelisuflebis 
organoSi asarCev kandidatTa Soris mandatTa ganawilebisa da sajaro 
xelisuflebis Tanamdebobis pirTa arCevis wesi. 

 
saarCevno samarTali. saarCevno samarTali aris samarTlebriv 

normaTa erToblioba, romelic awesrigebs sajaro xelisuflebis organoTa 
da Tanamdebobis pirTa arCevnebTan dakavSirebul sazogadoebriv 
urTierTobebs, uzrunvelyofs piris uflebas, monawileoba miiRos sajaro 
xelisuflebis arCevnebSi da adgens am organoTa da Tanamdebobis pirTa 
arCevis wess. saarCevno samarTali konstituciuri samarTlis Semadgeneli 
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nawilia. 
arCevnebSi monawileobis ufleba warmoadgens mTel rig konkretul 

uflebaTa erTobliobas, romelTagan gansakuTrebiT mniSvnelovania aqtiuri 
da pasiuri saarCevno uflebebi, romlebic adamianis politikur uflebebs 
miekuTvneba, da maTi SemzRudveli pirobebi _ saarCevno cenzebi. 

aqtiuri saarCevno ufleba aris moqalaqis ufleba, xmis micemis 
meSveobiT monawileoba miiRos sajaro xelisuflebis warmomadgenlobiT 
organoSi xalxis warmomadgenelTa arCevaSi, sajaro xelisuflebis 
Tanamdebobis piris arCevasa da referendumSi. 

pasiuri saarCevno ufleba aris moqalaqis ufleba, kenWi iyaros 
sajaro xelisuflebis warmomadgenlobiT organoSi asarCevad da sajaro 
xelisuflebis Tanamdebobis dasakaveblad. 

sxvagvarad rom vTqvaT, pasiuri saarCevno ufleba aris moqalaqis 
ufleba, waradginos Tavisi Tavi an Tanxmoba misces Tavisi Tavis 
warsadgenad sajaro xelisuflebis organoSi asarCevad. pasiur saarCevno 
uflebas SeiZleba mivakuTvnoT kandidatebis wardgenis ufleba, acilebis 
ufleba, arCevnebis Sedegebis gasaCivrebis ufleba da sxv. 

 
saarCevno samarTlis wyaroebi. saarCevno samarTlis wyaroebs 

miekuTvneba saxelmwifos saTanado normatiuli aqtebi da saerTaSoriso 
xelSekrulebebiT dadgenili saTanado normebi. amaTgan, upirveles yovlisa, 
unda aRiniSnos saxelmwifos konstitucia, saarCevno kanonmdebloba 
(saarCevno kodeqsi an calkeuli saarCevno kanonebi), sakonstitucio 
sasamarTlos Sesabamisi gadawyvetilebani, gaeros adamianis uflebaTa 
sayovelTao deklaracia (1948 w.), adamianis uflebaTa da ZiriTad 
TavisuflebaTa dacvis evropis konvencia (1950) da misi oqmi #1, muxli 3 
(1954 w.), saerTaSoriso paqti samoqalaqo da politikuri uflebebis Sesaxeb 
(1966 w.), saerTaSoriso konvencia rasobrivi diskriminaciis yvela formis 
aRmofxvris Sesaxeb, muxli 5 (1965 w.), konvencia qalTa diskriminaciis yvela 
formis likvidaciis Sesaxeb, muxli 7 (1979 w.), deklaracia religiis an 
rwmenis safuZvelze Seuwynareblobisa da diskriminaciis yvela formis 
likvidaciis Sesaxeb, muxli 4 (1981 w.), evropuli qartia adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis Sesaxeb (1985 w.), parizis qartia axali evropisaTvis (1990 
w.), adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlos Sesabamisi gadawyvetilebani. 

 
$4. saarCevno samarTlis principebi 
saarCevno samarTlis principebia sayovelTao, Tanaswori da pirdapiri 

an iribi saarCevno uflebis, faruli kenWisyrisa da nebis Tavisufali 
gamovlinebis principebi. swored am principebis dacvis done gansazRvravs 
arCevnebis demokratiulobis xarisxs. 

 

sayovelTao saarCevno ufleba. es principi exeba rogorc aqtiur, 
aseve pasiur saarCevno uflebas. 

zogadad, yvelaze farTo gagebiT, es ufleba gulisxmobs, rom 
saarCevno ufleba anu arCevnebSi monawileobis ufleba aqvs qveynis yvela 
zrdasrul, fsiqikurad janmrTel mcxovrebs. magram ase farTod es ufleba 
arsad ar xorcieldeba. igi SezRudulia sxvadasxvagvari saarCevno 
cenzebiT. rogorc zemoT aRvniSneT, saarCevno cenzi an konstituciiT unda 
dawesdes, an konstituciiT unda moxdes misi dawesebis uflebis delegireba. 
swored am uflebisa da cenzebis erTobliobiT ganisazRvreba amomrCevelTa 
anu im pirTa wre, visac konstituciiTa da kanoniT eniWeba saarCevno 
ufleba. am pirTa wres saarCevno korpuss an eleqtoratsac uwodeben. 
ganasxvaveben sami saxis saarCevno korpuss: 

 iuridiuli saarCevno korpusi _ registrirebul (amomrCevelTa siebSi 
Seyvanil) amomrCevelTa erToblioba; 

 faqtobrivi saarCevno korpusi _ im amomrCevelTa erToblioba, vinc 
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monawileoba miiRo arCevnebSi; 

 potenciuri saarCevno korpusi _ yvela amomrCevlis (rogorc 
registrirebulis, aseve araregistrirebulis) erToblioba. 

saarCevno cenzi aris konstituciiTa da kanoniT dadgenili 
SemzRudveli pirobebi, romlebic gansazRvraven saarCevno uflebis mqone 
adamianTa wres. 

saarCevno cenzis kanoniT daweseba SeiZleba mxolod im SemTxvevaSi, 
Tu amas iTvaliswinebs konstitucia. sxvadasxva qveyanaSi sxvadasxvagvari 
saarCevno cenzebia dawesebuli: moqalaqeobis, asakobrivi, binadrobis, 
qonebrivi, ganaTlebis, religiuri, enobrivi, rasobrivi, sqesobrivi. cxadia, 
rom qonebrivi, religiuri, rasobrivi da sqesobrivi cenzebi 
diskriminaciulia da SeuTavsebelia demokratiis principebTan; dRes isini 
iSviaTad Tu gvxvdeba. 

garda zemoaRniSnuli cenzebisa, Cveulebriv, saarCevno uflebas 
kargaven is pirebi, romlebic sasamarTlos ganaCeniT sasjelis aRsrulebis 
dawesebulebaSi imyofebian. zogierT qveyanaSi sasamarTlos ganaCeniT pirs 
SeiZleba SeuCerdes an CamoerTvas saarCevno ufleba. 

aq aRwerili cenzebi exeba rogorc aqtiur, aseve pasiur saarCevno 
uflebas. magram, Cveulebriv, pasiuri saarCevno ufleba ufro metad, zogjer 
ki bevrad metad aris SezRuduli, vidre aqtiuri saarCevno ufleba. 

asakobrivi cenzi _ aqtiuri saarCevno ufleba saxelmwifoTa udides 
nawilSi pirs 18 wlis asakidan aqvs, zogierT qveyanaSi _ 19-21 wlis asakidan 
da sul ramdenimeSi _ 16 wlis asakidan. rac Seexeba asakobriv cenzs 
pasiuri saarCevno uflebisTvis, igi, rogorc wesi, ufro maRalia, zogan ki 
_ Zalian maRali (mag., italiis prezidentad arCevisTvis asakobrivi cenzi 50 
welia). erTi da imave qveyanaSic ki asakobrivi cenzi sajaro xelisuflebis 
sxvadasxva organoSi arCevisTvis sxvadasxvaa, kerZod, igi yvelaze maRalia 
prezidentad arCevisTvis, ufro dabalia parlamentSi arCevisTvis da kidev 
ufro dabali _ adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebSi arCevisTvis. 
Cveulebriv, sakmaod maRalia asakobrivi cenzi mosamarTlis Tanamdebobis 
dakavebisTvis. 

demokratiul qveynebSi asakis zeda zRvari sajaro xelisuflebis 
warmomadgenlobiT organoSi asarCevad da sajaro xelisuflebis arCeviTi 
Tanamdebobis dasakaveblad, Cveulebriv, dadgenili ar aris (gamonaklisia 
mosamarTleebi, romlebisTvisac wesdeba asakis zeda zRvari _ 70-75 weli). 

aSkaraa asakobrivi cenzis SemoRebis azri _ adamians gacnobierebuli 

unda hqondes Tavisi moqmedebis mniSvneloba da mzad unda iyos qveynisTvis 

mniSvnelovani gadawyvetilebis misaRebad, miT ufro, rodesac saqme 

saxelmwifos marTvasa da marTlmsajulebis ganxorcielebas exeba _ amas 

codna, ganaTleba da, cxadia, cxovrebiseuli gamocdileba sWirdeba. 

vfiqrobT, am TvalsazrisiT saintereso iqneba moviyvanoT 1705-1708 wlebSi 

qarTlis gamgeblis vaxtang VI-is `samarTlis wignTa krebuliT~ dadgenili 

moTxovnebi, romelic savaldebuloa mosamarTlis Tanamdebobis misaRebad: 

`pirvel ese, rome mosamarTle didad mCxrekeli, mimxudari, gamomeZiebeli, 

gonebaauCqarebeli, dawynarebuli, gamgone . . . unda iyos. . . ormoc weliwads 

iqiT iyos da arc, diaR, siRaribe awuxebdes, Torem motyuvdeba. . .~ 

moqalaqeobis cenzi _ saarCevno ufleba, rogorc wesi, mxolod 
mocemuli saxelmwifos moqalaqes aqvs. zogan am uflebis (Cveulebriv, 
pasiuri saarCevno uflebis) misaRebad moqalaqed yofnis savalebulo 
minimumia dadgenili, iSviaTad es ufleba saerTod ar eZleva 
naturalizebul moqalaqes, zogan ki adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
arCevnebSi monawileobis ufleba eZleva Sesabamisi administraciuli 
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erTeulis yvela mcxovrebs, miuxedavad misi moqalaqeobisa. magaliTad, aSS-
Si warmomadgenelTa palatis wevrobisTvis savaldebuloa moqalaqeobis 
sul cota 7-wliani staJi, senatis wevrobisTvis _ 9-wliani staJi, xolo 
prezidentad SeiZleba airCes mxolod dabadebiT aSS-is moqalaqe; 
argentinaSi naturalizebuli moqalaqe saarCevno uflebas moqalaqeobis 
miRebidan 3, xolo tunisSi 5 wlis Semdeg iRebs. 

binadrobis cenzi aris saxelmwifoSi an mis administraciul 
erTeulSi cxovrebis minimaluri dro, romlis Semdegac piri iRebs 
saarCevno uflebas. Cveulebriv, pasiuri saarCevno uflebisTvis es dro 
ufro metia, vidre aqtiuri saarCevno uflebisTvis, zogan ki sakmaod 
maRalia (mag., aSS-is prezidentobis kandidatisTvis es dro 14 welia). 
cxadia binadrobis cenzis SemoRebis azri _ adamiani cotaTi mainc unda 
erkveodes adgilobriv problemebSi. 

ganaTlebis cenzi (saarCevno uflebis misaRebad kanoniT dadgenili 
moculobis ganaTlebis qona) dRes TiTqmis arsad ar arsebobs, Tumca, jer 
kidev xSirad gvxvdeba saxelmwifo enaze wera-kiTxvis codnis cenzi pasiuri 
saarCevno uflebisTvis (rogorc wesi, im qveynebSi, sadac aris uwignurobis 
problema). gamonaklisia mosamarTlis Tanamdeboba _ mosamarTled SeiZleba 
airCes mxolod umaRlesi iuridiuli ganaTlebis mqone piri. 

qonebrivi, rasobrivi, sqesobrivi da religiuri cenzebi ukve karga 
xania TiTqmis arsad aRar aris. 

qmeduunarobis cenzi _ pirs, romelic sasamarTlom qmeduunarod cno, 
ar eZleva saarCevno ufleba. 

moralur cenzs miekuTvneba saarCevno uflebis CamorTmeva im 
pirebisTvis, romlebic sasamarTlos gadawyvetilebiT sasjels ixdian 
Tavisuflebis aRkveTis adgilebSi (aseTi SezRudva TiTqmis yvelganaa), 
bankrotebisTvis (did britaneTSi), narkomanebis, mawanwalebisa da 
loTebisTvis (meqsikaSi), mSoblobis uflebaCamorTmeuli pirebisTvis 
(niderlandebSi). 

garda pasiuri saarCevno uflebis SezRudvis ufro maRali xarisxisa, 
misTvis bevrgan dawesebulia specifikuri cenzebi _ SeuTavseblobisa da 
aurCevlobis cenzebi.  

SeuTavseblobis cenzis arsi is aris, rom ar SeiZleba im piris arCeva 
sajaro xelisuflebis organoSi, romelic sxva warmomadgenlobiTi organos 
wevria (Tu apirebs am organos wevrad darCenas), romelic raime 
gansazRvrul saqmianobas eweva (Tu apirebs mis gagrZelebas), an romelsac 
ukavia zogierTi Tanamdeboba (Tu igi ar apirebs mis datovebas). 

aurCevlobis cenzis arsi is aris, rom kanoniT gansazRvrul 
Tanamdebobis pirebs ufleba ara aqvT kenWi iyaron ama Tu im sajaro 
xelisuflebis organoSi, Tu arCevnebamde dadgenili droiT adre ar 
gadadgebian Tanamdebobidan, an Tu arCevnebamde bolo drois ganmavlobaSi 
(es dro kanoniT ganisazRvreba) ekavaT garkveuli Tanamdeboba, xolo misi 
mizani is aris, rom Tanamdebobis pirebma Tavisi Tanamdebobrivi mdgomareoba 
ar gamoiyenon Tavis sasargeblod arCevnebze zegavlenis mosaxdenad. 

 
Tanaswori saarCevno ufleba. am uflebis arsi is aris, rom yovel 

amomrCevels, iseve rogorc yovel  kandidats, arCevnebis Sedegebze 
zemoqmedebis erTnairi SesaZlebloba unda hqondes. 

saarCevno uflebis Tanasworobis uzrunvelsayofad, upirveles 
yovlisa, aucilebelia, rom yvela amomrCevels xmaTa Tanabari raodenoba 
hqondes. garda amisa, aucilebelia, rom yvela xmas erTnairi wona hqondes. 
es imiT miiRweva, rom yovel deputats mcxovrebTa an amomrCevelTa 
daaxloebiT erTnairi raodenoba unda irCevdes. swored amis 
gaTvaliswinebiT unda iqmnebodes saarCevno olqebi. 

 
pirdapiri saarCevno ufleba aris amomrCevlis ufleba, uSualod 
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airCios sajaro xelisuflebis warmomadgenlobiT organoTa wevrebi da 
sajaro xelisuflebis Tanamdebobis pirebi da Tavad iqnes arCeuli 
uSualod amomrCevelTaA mier. aqve unda vaxsenoT iribi saarCevno ufleba _ 
amomrCevlis ufleba, airCios saarCevno kolegiis wevrebi, romlebic 
airCeven warmomadgenlobiT organos an Tanamdebobis pirs (irib arCevnebs 
miekuTvneba mravalsafexuriani arCevnebic). aseTi saarCevno kolegia 
SeiZleba iyos parlamenti, an parlamenti da, masTan erTad, regionuli 
warmomadgenlobiTi organoebis mier arCeuli kolegiis wevrebi, an 
TviTmmarTvelobis organo, an amrCevTa kolegia, romelsac uSualod 
amomrCevlebi irCeven da a.S. 

 
faruli kenWisyris principi. es principi gulisxmobs, rom aravis ar 

unda mieces SesaZlebloba, daakvirdes, gaakontrolos da, miT ufro, 
zemoqmedeba moaxdinos amomrCevlis nebis gamoxatvaze. garda amisa, 
kenWisyris farulobis dacva amomrCevlis valdebulebacaa da Tu igi 
daarRvevs farulobas da sxvas aCvenebs Sevsebul saarCevno biuletens, es 
biuleteni unda gauqmdes. kenWisyris farulobis mizani amomrCevlis nebis 
Tavisufali gamovlenis uzrunvelyofaa. kenWisyris procedura imgvarad 
unda iqnes reglamentirebuli, rom SeuZlebeli gaxdes farulobis principis 
darRveva. 

 
amomrCevlis nebis Tavisufali gamovlinebisa da savaldebulo 

votumis principebi. es principebi mxolod aqtiur saarCevno uflebas exeba. 
amomrCevlis nebis gamovlinebis Tavisufleba imas niSnavs, rom 

amomrCeveli Tavad wyvets, miiRos Tu ara monawileoba arCevnebSi, rogori 
formiT miiRos monawileoba da vis misces xma; es imas niSnavs, rom aravis 
ara aqvs ufleba daavaldebulos da, miT ufro, aiZulos igi, rom 
monawileoba miiRos arCevnebSi. maSasadame, arCevnebis Sedegebis 
dadgenisTvis aranairi mniSvneloba ar unda hqondes imas, Tu ramdenma 
amomrCevelma miiRo monawileoba arCevnebSi. umetes qveynebSi swored asea, 
Tumca, zogan, arCevnebis Catarebulad cnobisTvis dadgenilia monawileobis 
savaldebulo minimumi. 

arCevnebs uSualod ukavSirdeba absentizmis movlena _ amomrCevelTa 
nebayoflobiTi armonawileoba arCevnebSi an referendumSi. absentizmis 
mizezi SeiZleba iyos rogorc apolitikuri (Cveulebrivi yofa-cxovrebiTi 
problemebi an arCevnebiT dauinteresebloba) da am dros absentizmis done 
SedarebiT dabalia, aseve politikuri, rodesac amomrCevels ar sjera, rom 
arCevnebi kanonierad gaimarTeba da fiqrobs, rom misi Sedegi winaswarvea 
gansazRvruli da igi ar Seicvleba, miuxedavad arCevnebSi misi 
monawileobisa, an maSin, rodesac amomrCevlis azriT asarCevi mxolod cudi 
an uaresia anu rodesac amomrCeveli ndobas kargavs ara konkretuli 
partiisadmi, aramed zogadad xelisuflebisadmi _ am dros absentizmis done 
sakmaod maRalia xolme. 

absentizmis maRalma donem SeiZleba eWvqveS daayenos arCeuli 
xelisuflebis organos legitimuroba, anda gamoiwvios misi aurCevloba, Tu 
kanoniT dawesebulia arCevnebSi monawileobis savaldebulo minimumi. 

absentizmis Sesamcireblad zogierT qveyanaSi SemoRebulia 
savaldebulo votumi _ arCevnebSi amomrCevlis monawileobis valdebuleba. 
zogan es mxolod moraluri valdebulebaa, zogan ki misi darRvevisTvis 
sxvadasxva sanqciaa dawesebuli. magaliTad, avstraliaSi amomrCeveli 
jarimdeba, belgiaSi jer sayvedurs ucxadeben an mcire TanxiT ajarimeben, 
meored ki ufro didi TanxiT ajarimeben, argentinaSi ajarimeben da 3 wliT 
ukrZalaven saxelmwifo Tanamdebobis dakavebas, saberZneTsa da TurqTSi ki 
Tavisuflebis aRkveTasac usjian. 

unda aRiniSnos, rom iq, sadac dawesebulia savaldebulo votumi, 
arCevnebSi amomrCevelTa monawileobis done Zalian maRalia da, erTi 
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SexedviT, es uzrunvelyofs xelisuflebis legitimurobis maRal dones, 
magram cxadia, rom es maRali done sakmaod xelovnuria _ amomrCevelTa 
nawili arCevnebSi monawileobs ara imitom, rom aseTia misi neba (icis, vis 
da ratom aZlevs xmas), aramed _ sanqciis SiSiT. aseT SemTxvevaSi igi, 
rogorc wesi, sxvisi karnaxiT moqmedebs, es ki amaxinjebs realur 
politikur suraTs. 

cxadia, savaldebulo votumis principi sawinaaRmdegoa amomrCevlis 
nebis Tavisufali gamovlinebis principisa (mxolod im nawilSi, romelic 
exeba arCevnebSi monawileobas). 

 
$5. saarCevno procesi da arCevnebis dafinanseba 
saarCevno procesi aris kanonmdeblobiT mowesrigebuli saqmianoba, 

romelsac ewevian moqalaqeni, politikuri partiebi, sajaro xelisuflebis 
organoebi, sazogadoebrivi gaerTianebani da sxvadasxva droebiTi 
organizebuli jgufebi sajaro xelisuflebis organoTa arCevnebis 
mosamzadeblad da gasamarTavad. 

kanonmdeblobis normebi unda Seesabamebodes saarCevno samarTlis 
principebs da uzrunvelyofdes maT dacvas. cxadia, es procesi miT ufro 
ukeT iqneba mowesrigebuli, miT ufro metad iqneba daculi SesaZlo 
gayalbebisagan da, maSasadame, miT ufro obieqturi iqneba arCevnebis Sedegi, 
rac ufro srulad da dawvrilebiT aRwers kanoni am process da rac ufro 
calsaxa iqneba Sesabamisi normebi. isic sruliad aSkaraa, rom saarCevno 
procesis samarTlianad warmarTvisTvis gadamwyveti mniSvneloba aqvs 
sazogadoebis cnobierebas, mis ganwyobas da Sinagan moTxovnilebas, rom 
arCevnebi kanonis moTxovnaTa sruli dacviT gaimarTos. es pirobebi 
samarTlebriv kategorias ar miekuTvneba, magram maT gareSe SeuZlebelia 
arCevnebis samarTlianad gamarTva, rogori daxvewilic ar unda iyos 
kanonmdebloba. 

saarCevno procesi erTimeoris momdevno stadiebad SeiZleba daiyos, 
Tumca maTi calkeuli nawilebi SeiZleba erTimeores faravdes: 

1. arCevnebis daniSvna; 
2. saarCevno olqebisa da saarCevno ubnebis Seqmna; 
3. saarCevno administraciis Seqmna; 
4. amomrCevelTa registracia; 
5. kandidatebis wardgena; 
6. saarCevno kampania; 
7. kenWisyra; 
8. kenWisyrisa da arCevnebis Sedegebis dadgena; 
9. ganmeorebiTi kenWisyra, arCevnebis meore turi, xelaxali arCevnebi; 
10. arCevnebis Sedegebis dadgena da gamoqveyneba. 
cxadia, yvela es stadia mxolod maSin gvaqvs, rodesac arCevnebi 

pirdapiria. iribi arCevnebisas zogierTi stadia mTlianad gamotovebulia, 
zogierTi ki Zalian Sekvecilia. 

TiToeuli stadia cal-calke ganvixiloT. 
 

arCevnebis daniSvna. arCevnebis daniSvna niSnavs kenWisyris (ufro 
zustad, arCevnebis pirveli turis) TariRis dadgenas. zogan es TariRi 
konstituciiT an kanoniT zustadaa gansazRvruli, ufro xSirad ki 
gansazRvrulia mxolod drois Sualedi, romelSic unda gaimarTos 
arCevnebi da subieqti, vinc unda daniSnos arCevnebis TariRi. 

morigi arCevnebisas drois es Sualedi, Cveulebriv, win uswrebs 
asarCevi organosa da Tanamdebobis piris uflebamosilebis vadis gasvlas 
da arCevnebis TariRi ise SeirCeva, rom misi Sedegebis Sejameba am vadis 
gasvlamde moeswros. riggareSe arCevnebi parlamentis an misi palatis 
daTxovnidan da prezidentis uflebamosilebis vadamde Sewyvetidan 45-60 
dReSi imarTeba xolme. parlamentis arCevnebis TariRs, rogorc wesi, qveynis 
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prezidenti niSnavs, prezidentis arCevnebis TariRs _ parlamenti an 
mTavroba, xolo nawilobrivi (Sualeduri) arCevnebis TariRs _ zogan 
prezidenti, zogan mTavroba, zogan ki saarCevno administracia. 

 
saarCevno olqebi da saarCevno ubnebi. saarCevno olqebi 

teritoriuli erTeulebia, romlebic iqmneba sajaro xelisuflebis 
organoebSi moqalaqeTa warmomadgenelTa asarCevad. saarCevno olqebi 
SeiZleba iyos erTmandatiani, anu iseTi, romlebSic TiTo deputati airCeva, 
da mravalmandatiani, anu iseTi, rodesac TiToeulSi ramdenime deputati 
airCeva. 

sazogadod, saarCevno olqebi ise unda Seiqmnas, rom 

uzrunvelyofil iqnes amomrCevelTa xmebis Tanabari wona anu 

dacul iqnes saarCevno uflebis Tanasworobis principi. maSasadame, 

erTmandatian saarCevno olqebSi mcxovrebTa an amomrCevelTa 

daaxloebiT Tanabari raodenoba unda iyos, xolo mravalmandatian 

saarCevno olqebSi mandatebis raodenoba mcxovrebTa an 

amomrCevelTa raodenobis proporciuli unda iyos. saarCevno 

olqebi zogan sagangebod iqmneba (zemoaRniSnuli principis dacviT), 

zogan ki isini administraciul-teritoriul an istoriul 

teritoriul erTeulebs emTxveva. aseT SemTxvevaSi sxvadasxva 

erTeulebSi amomrCevelTa xmebis wona SeiZleba mkveTrad 

gansxvavebuli aRmoCndes. 

saarCevno olqebad dayofa Zalian mniSvnelovania, vinaidan aman 
SesaZloa sagrZnobi gavlena moaxdinos arCevnebis Sedegebze. amitom sakmaod 
xSirad maTi Seqmnis principebi kanoniT an konstituciiT ganisazRvreba. 
zogierT qveyanaSi ara mxolod es principebi, aramed saarCevno olqebis 
sazRvrebic ki kanoniT ganisazRvreba da maTi gadasinjva 10-15 weliwadSi 
erTxel xdeba. 

saarCevno ubnebi yvelaze mcire teritoriuli erTeulebia, romlebic 
iqmneba saarCevno olqSi kenWisyris gamarTvisa da xmebis daTvlisaTvis. 
saarCevno ubans ZiriTadad teqnikuri daniSnuleba aqvs. saarCevno ubnebi, 
Cveulebriv, ise iqmneba, rom TiToeul maTganSi amomrCevelTa raodenoba 800-
2000 amomrCevels ar aRematebodes. 

 
saarCevno administracia. saarCevno administracia (komisiebi, 

biuroebi da sxv.) aris is organo, romelic organizaciulad uzrunvelyofs 
arCevnebis gamarTvasa da misi Sedegebis Sejamebas. 

saarCevno administracia sam- an oTxdoniania: centraluri, saolqo da 

saubno, zogan ki teritoriuli saarCevno organoebic. 

saubno saarCevno organos daniSnuleba, amomrCevelTa registracia an/da 

amomrCevelTa siebis dazusteba, xmis micemis proceduris teqnikuri 

uzrunvelyofa da saarCevno ubnis mixedviT kenWisyris Sedegebis 

Sejamebaa. 

saolqo saarCevno organos ZiriTadi daniSnulebaa saarCevno olqSi 

wardgenil kandidatTa registracia, winasaarCevno kampaniis msvlelobis 

uzrunvelyofa da saarCevno olqis mixedviT arCevnebis Sedegebis 

Sejameba, zogan ki, agreTve, mis qvemdebare teritoriaze moqmedi saubno 



                                                                              165 

saarCevno organoebis saqmianobis kontroli da teqnikuri uzrunvelyofa 

da saarCevno ubnebSi warmoSobili zogierTi saxis davis gadawyveta. 

teritoriuli saarCevno organos ZiriTadi daniSnulebaa mis qvemdebare 

teritoriaze gamarTuli arCevnebis Sedegebis ganzogadeba da gamoqveyneba. 

centraluri saarCevno organos ZiriTadi daniSnulebaa saarCevno 

administraciis mTeli sistemis saqmianobis organizeba, uzrunvelyofa da 

kontroli, winasaarCevno kampaniis msvlelobis uzrunvelyofa da misi 

kanonierebis kontroli, arCevnebisas warmoSobili zogierTi saxis davis 

gadawyveta, qveyanaSi gamarTuli arCevnebis Sedegebis Sejameba da 

gamoqveyneba. 

tradiciul demokratiul qveynebSi saarCevno organoebs, rogorc wesi, 

SeTavsebiT xelmZRvaneloben sajaro xelisuflebis garkveuli 

Tanamdebobis pirebi (zogan mTeli Semadgenloba aseTi pirebisgan 

Sedgeba), Tumca, zogan am organoTa SemadgenlobaSi Sedis arCevnebis 

monawile politikuri partiebis TiTo warmomadgenelic. gansxvavebuli 

mdgomareobaa `axali demokratiis~ qveynebSi, sadac demokratiuli 

tradiciebis uqonlobis gamo dabalia ndobis xarisxi (arcTu 

usafuZvlod) mmarTveli partiisa da, Sesabamisad, xelisuflebis mimarT. 

amitom aseT qveynebSi upiratesoba xSirad saarCevno organoebis Seqmnis 

iseT wess eZleva, rodesac isini TiTqmis mTlianad arCevnebis monawile 

politikuri partiebis warmomadgenlebisagan kompleqtdeba, rac 

uzrunvelyofs urTierTkontrolis SesaZleblobas da, Sesabamisad, zrdis 

arCevnebis Sedegebisadmi ndobis xarisxs. 

am sakiTxTan dakavSirebiT yuradsaRebia veneciis komisiis 51-e da 52-e 

plenaruli sesiebis mier 2002 wels miRebuli `arCevnebis saxelmZRvanelo 

principebi~ da misi `ganmartebiTi moxseneba~. am dokumentebSi aRniSnulia, 

rom didi demokratiuli tradiciebis qveynebSi, sadac administraciuli 

organoebi politikuri xelisuflebisagan tradiciulad damoukidebelia, 

arCevnebs SeiZleba atarebdnen administraciuli organoebi, oRond 

politikur partiebs unda hqondeT maTi saqmianobis meTvalyureobis 

ufleba; rac Seexeba qveynebs, romelTac ara aqvT pluralistuli 

arCevnebis Catarebis didi gamocdileba, Zalian didia politikuri an, 

Tundac, adgilobrivi xelisuflebis mxridan administraciuli 

organoebis iZulebis safrTxe, imoqmedon maTi survilis Sesabamisad. 

amitom aucilebelia damoukidebeli da miukerZoebeli saarCevno 

komisiebis Seqmna, xolo amis uzrunvelsayofad komisiis SemadgenlobaSi, 

rogorc wesi, unda Sediodnen: mosamarTle an iuristi, parlamentSi 

warmodgenil partiaTa an im partiaTa warmomadgenlebi, romlebmac bolo 

arCevnebSi xmaTa gansazRvrul procentze meti miiRes; im teritoriaze, 

sadac sagrZnobia erovnul umciresobaTa raodenoba, sasurvelia Sesabamis 

komisiaSi maTi warmomadgenlebis Seyvana. garda amisa, rekomendebulia, 

rom komisia gadawyvetilebas iRebdes xmaTa kvalificiuri umravlesobiT 
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(mag., 2/3-iT) an, sulac, konsensusiT, raTa moxdes diskusiis stimulireba 

umravlesobasa da, ukidures SemTxvevaSi, umciresobaSi myof erT partias 

Soris. 

 

amomrCevelTa registracia. amomrCevelTa registracia da amomrCevelTa 

siebis Sedgena saarCevno procesis erT-erTi umniSvnelovanesi elementia, 

vinaidan maszea damokidebuli amomrCevlis saarCevno uflebis 

ganxorcieleba da arCevnebis obieqturi Sedegis dadgena _ Tu 

amomrCeveli siaSi ar iqna Seyvanili, igi ver miscems xmas, xolo Tu siaSi 

e.w. `mkvdari sulebi~ iqnen Seyvanili, gaCndeba arCevnebis gayalbebis 

realuri SesaZlebloba. 

ganasxvaveben ori saxis _ sajaro (savaldebulo) da pirad 

(nebayoflobiT) _ registracias. 

sajaro registraciac, Tavis mxriv, ori saxisaa. im qveynebSi, sadac xdeba 

mosaxleobisa da misi migraciis aRricxva (mag., germaniaSi, SvedeTSi), 

amomrCevelTa siebs adgenen mosaxleobis aRmricxveli organoebi da 

praqtikulad uwyvetad xdeba am siebis ganaxleba, xolo im qveynebSi, 

sadac mosaxleobis migraciis savaldebulo aRricxva ar xdeba (mag., 

kanadaSi, did britaneTSi), amomrCevelTa siebs kardakar Camovlis 

meTodiT adgenen yovelwliurad an yoveli arCevnebis win. aseT 

SemTxvevaSi amomrCevelTa siebis Sedgena mTavrdeba kanoniT dadgenili 

TariRisTvis, ris Semdegac siebSi cvlileba aRar Seitaneba da Tu amis 

Semdeg amomrCevelma Seicvala sacxovrebeli adgili, xmis micemis ufleba 

mas mxolod Zveli sacxovrebeli adgilis mixedviT eqneba. 

piradi registraciis SemTxvevaSi amomrCeveli TviTon midis kanoniT 

gansazRvrul saxelmwifo dawesebulebaSi da saTanado sabuTebis 

wardgenis safuZvelze registrirdeba arCevnebSi monawileobis misaRebad. 

piradi registracia, rogorc wesi, nebayoflobiTia. aseTi wesi imas 

iwvevs, rom registrirebul amomrCevelTa raodenoba zogjer 

mniSvnelovnad naklebia potenciur amomrCevelTa raodenobaze. unda 

aRiniSnos, rom aseTi mdgomareoba, Cveulebriv, ar miiCneva am sistemis 

naklad, vinaidan Tu amomrCevels surs arCevnebSi monawileoba, mas 

problema ar eqmneba, xolo miiRos Tu ara monawileoba, misi nebaa. 

amomrCevelTa registraciis safuZvelze Seqmnili amomrCevelTa siebi, 

rogorc wesi, mudmivia da periodulad xdeba maTi koreqtireba 

(yovelwliurad an arCevnebis win). zogierT qveyanaSi siebi sajaro 

informacias miekuTvneba (mag., safrangeTSi) da nebismier amomrCevels 

SeuZlia misTvis saintereso informaciis miReba, ufro metic, zogan 

savaldebuloa amomrCevelTa siebis gamoqveyneba. zogierT qveyanaSi ki 

siebSi arsebuli informacia daxurulia (mag., espaneTSi) da mxolod 

registrirebul kandidatTa warmdgenebsa da warmomadgenlebs eZlevaT es 
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informacia, isic mxolod Sesabamisi saarCevno olqis amomrCevelTa 

Sesaxeb. 

am sakiTxTan dakavSirebiT aucilebelia aRiniSnos veneciis komisiis 

zemoxsenebuli dokumentebi. am dokumentebSi aRniSnulia, rom: 

 amomrCevelTa siebi mudmivi unda iyos; 

 maTi ganaxleba mudmivad, weliwadSi erTxel mainc, unda xdebodes; 

 siebi unda qveyndebodes; 

 unda arsebobdes administraciuli procedura (romelic eqvemdebareba 

sasamarTlo kontrols), an sasamarTlo procedura, romelic siaSi 

Seuyvanel amomrCevels miscems daregistrirebis SesaZleblobas. SeiZleba 

dadgindes, rom damatebiT siebSi amomrCevelTa Seyvana unda Sewydes, 

magaliTad, arCevnebamde 15 dRiT adre an arCevnebis dRes (es ukanaskneli 

SeiZleba ganxorcieldes mxolod sasamarTlos gadawyvetilebiT da 

seriozul organizaciul problemebTanaa dakavSirebuli). uSualod 

arCevnebis dRes saarCevno komisias ar unda hqondes siebSi amomrCevelTa 

Seyvanis ufleba; 

 imisaTvis, rom im pirebma, vinc sacxovrebeli adgili Seicvala an 

amomrCevlis asaks miaRwia amomrCevelTa mudmivi siis gamoqveynebis Semdeg, 

SeZlon arCevnebSi monawileoba, unda iyos damatebiT siebSi maTi 

registrirebis SesaZlebloba. 

 

kandidatebis wardgena. kandidatebis wardgena saarCevno procesis erT-

erTi umniSvnelovanesi stadiaa. am dros yalibdeba im pirTa wre, visganac 

Semdgom airCeva parlamentisa Tu TviTmmarTvelobis organos wevri, 

qveynis prezidenti, gubernatori Tu qalaqis meri da sxv. 

kandidatTa wardgena sxvadasxvagvarad xdeba. qvemoT moviyvanT kandidatTa 

wardgenis wesebs, amasTan, SevniSnavT, rom zogan am wesebis sxvadasxva 

kombinacia gamoiyeneba: 

 TviTwardgena. es wesi yvelaze metadaa gavrcelebuli. am dros piri, 

romelsac surs kenWi iyaros warmomadgenlobiT organoSi an sajaro 

Tanamdebobis dasakaveblad, saTanado gancxadebiT mimarTavs 

uflebamosil organos (Cveulebriv, Sesabamis saolqo saarCevno organos) 

da waradgens kanoniT gansazRvrul informaciasa da sabuTebs; 

 wardgena amomrCevelTa jgufis mier. aseT SemTxvevaSi, rogorc wesi, 

iqmneba amomrCevelTa sainiciativo jgufi, romelic dadgenili wesiT 

registrirdeba da saarCevno administraciis Sesabamis organos warudgens 

kandidatis Sesaxeb kanoniT gansazRvrul informaciasa da sabuTebs; 

 wardgena politikuri partiebisa da partiebis saarCevno blokebis mier. 

es wesi gamoiyeneba yovelTvis, rodesac arCevnebi proporciuli sistemiT 

imarTeba (aseT SemTxvevaSi partia/saarCevno bloki saarCevno 

administraciis Sesabamis organos warudgens e.w. partiul sias), Tumca, 
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zogan nebismieri sxva sistemiT arCevnebis drosac gamoiyeneba. am wesis 

specifikuri gamovlinebaa kandidatebis wardgena pirveladi arCevnebis 

(praimerizis) meSveobiT (es wesi aSS-Si gamoiyeneba). am dros konkretuli 

partiis amomrCevlebi winaswari kenWisyriT (arCevnebamde) adgenen, am 

partiis ramdenime kandidatisagan romelma unda iyaros kenWi, rogorc 

misma kandidatma. 

pirveli da meore wesiT kandidatis wardgenisas, rogorc wesi, 

savaldebuloa mis mxardamWerTa xelmowerebis wardgenac (iSviaTad es 

savaldebuloa partiis mier kandidatis wardgenis SemTxvevaSic). 

mxardamWerebi imave saarCevno olqis amomrCevlebi unda iyvnen, romelSic 

kandidatia wardgenili da maTi raodenoba kanoniT dadgenil ricxvs unda 

aRematebodes. es ricxvi sxvadasxva qveyanaSi sxvadasxvaa da ramdenime 

aTeulidan ramdenime aTasamde meryeobs (mag., daniaSi es ricxvi 25-ia, 

espaneTSi _ 500, xolo poloneTSi _ 3000). am dros zogan e.w. saarCevno 

giraos1 Setanac moiTxoveba. 

prezidentobis kandidatis warsadgenadac, rodesac igi pirdapiri 

arCevnebiT irCeva, zemoT aRwerili wesebi gamoiyeneba, oRond, 

garTulebulia pirobebi, romelsac unda akmayofilebdes mxardamWerTa 

jgufi. magaliTad, poloneTis prezidentobis kandidatis mxardamWerTa 

raodenoba 100 aTas amomrCevelze naklebi ar unda iyos, xolo 

safrangeTis prezidentobis kandidats mxars unda uWerdes aranakleb 500 

pirisa, romlebic arian parlamentis, regionuli sabWoebis, generaluri 

sabWoebis, zRvisiqiTa teritoriebis teritoriuli krebebis wevrebi an 

merebi. amasTan, maT Soris unda iyos sul cota 30 departamentis an 

zRvisiqiTa teritoriis warmomadgeneli da erTi departamentis an 

zRvisiqiTa teritoriisagan mxardamWerTa raodenoba maTi saerTo 

raodenobis erT meaTeds ar unda aRematebodes. 

saarCevno kampania. saarCevno kampania saarCevno procesis is nawilia, 
romlis ganmavlobaSic arCevnebis monawile politikuri partiebi da 
asarCevi kandidatebi amomrCevlebs acnoben Tav-Tavis politikur 
platformebsa da samoqmedo programebs da cdiloben, moipovon maTi 
mxardaWera. saarCevno kampania did gavlenas axdens arCevnebis Sedegze, 
xolo Tu arCevnebi kanonis sruli dacviT tardeba (cxadia, im pirobiT, rom 
Tavad kanoni akmayofilebs saarCevno samarTlis principebs), arCevnebis 
SedegisTvis gadamwyvet mniSvnelobas swored igi iZens. miuxedavad saarCevno 
kampaniis aseTi mniSvnelobisa, saarCevno procesis es stadia samarTlebrivi 
TvalsazrisiT, rogorc wesi, yvelaze naklebad aris reglamentirebuli da, 
ukeTes SemTxvevaSi, Cveulebasa da dauwerel wesebs eyrdnoba, xolo uares 
SemTxvevaSi yovelgvari wesebis gareSe mimdinareobs. 

cxadia, saarCevno kampaniaSi did rols asrulebs fuli da is 
berketebi, romlebic xelisuflebas gaaCnia da es roli miT ufro didia, 
rac ufro naklebad demokratiulia saxelmwifo da rac ufro sustia 
samoqalaqo sazogadoeba. yvelaze saxifaToa amomrCevelTa mosyidva, 

                                                 
1 saarCevno girao _ Tanxa, romelic kandidatma an misma warmdgenma (partiam/sainiciativo jgufma) unda 
Seitanos registraciisas da romelic mas daubrundeba, Tu igi miiRebs arCevnebis monawileTa xmebis 
kanoniT dadgenil raodenobaze mets (rogorc wesi, 3-5%-ze mets). es Tanxa, Cveulebriv didi araa, magram 
mainc daafiqrebs iseT partiebsa da kandidatebs, romelTac amdeni xmis mogrovebis Sansic ki ara aqvT. 
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iZuleba, SantaJi, televiziis, radiosa da presis monopolizacia (aseTi ram 
sakmaod xSirad dRemde gvxvdeba postkomunistur qveynebSi). amitom 
aucilebeli xdeba, rom kanoniT aikrZalos da adekvaturi sanqciebi 
dawesdes amgvari moqmedebisTvis. magram miiCneva, rom mxolod aseTi 
akrZalva sakmarisi ar aris da, Cveulebriv, damatebiTi SezRudvebi wesdeba, 
magaliTad, arCevnebis subieqtebs saeTero dro Tanabrad an bolo arCevnebis 
Sedegebis gaTvaliswinebiT unawildeba, ganisazRvreba teledebatebis 
reglamenti, izRudeba saarCevno plakatebis raodenoba da maTi ganTavsebis 
adgilebi zustad ganisazRvreba da sxv. 

 
kenWisyra. kenWisyra (xmis micema) saarCevno procesis umniSvnelovanesi 

nawilia, vinaidan swored kenWisyris meSveobiT xdeba xalxis nebis uSualo 
gamovlena _ sajaro xelisuflebis organoebSi mis warmomadgenelTa da 
sajaro xelisuflebis Tanamdebobis pirTa arCeva. amitom sasurveli Sedegis 
miRwevis mizniT saarCevno kanonmdeblobis darRvevis mcdelobaTa lomis 
wili swored kenWisyris stadiaze modis. gayalbebis SesaZleblobis 
minimumamde dasayvanad saarCevno kanonmdebloba, rogorc wesi, uaRresad 
dawvrilebiT aRwers kenWisyris proceduras. 

kenWisyra specialurad gamoyofil da kanonis moTxovnaTa Sesabamisad 
mowyobil SenobaSi imarTeba. pasuxismgebloba Senobis mowyobaze, kenWisyris 
proceduris dacvasa da, saerTod, saarCevno ubanSi kanonis dacvaze, 
rogorc wesi, saubno saarCevno organos ekisreba. 

kenWisyra tradiciulad saarCevno biuletenebiT imarTeba, Tumca am 
mizniT zogan specialuri manqanebi gamoiyeneba, rac garkveulwilad 
uzrunvelyofs dacvas kenWisyris Sedegebis daTvlis dros SesaZlo 
Secdomisa da Segnebuli gayalbebisagan. magram esec ar iZleva srul 
garantias, vinaidan gamoricxuli araa manqanis muSaobaSi 
arakeTilsindisieri adamianis ukanono Careva. bolo dros, eleqtronuli 
teqnologiebis ganviTarebam SesaZlebeli gaxada kenWisyris iseTi 
eleqtronuli mowyobilobebis Seqmna, romlebic praqtikulad mTlianad 
gamoricxaven gareSe Carevis SesaZleblobas. marTalia nela, magram 
TandaTanobiT xdeba aseTi sistemebiT tradiciuli saarCevno biuletenebiT 
kenWisyris Canacvleba. aqve unda aRvniSnoT, rom eleqtronuli sistema 
iZleva amomrCevelTa identificirebis SesaZleblobasac da misi danergva 
ara marto gamoricxavs e.w. `saarCevno karuselebs~ (rac esoded 
gavrcelebulia postkomunistur qveynebSi), aramed moxsnis kenWisyris 
problemas im amomrCevlisTvis, romelic arCevnebis dRes sxva saarCevno 
olqSi an sulac sxva qveyanaSi imyofeba. 

arCevnebSi monawileobis ufleba mxolod saarCevno siaSi Seyvanil 
amomrCevels eZleva. saarCevno ubanSi misvlisas man unda waradginos 
piradobis damadasturebeli sabuTi, zogan ki _ amomrCevlis mowmobac. 
saarCevno biuletenis miRebisas am mowmobaSi keTdeba saTanado aRniSvna, 
raTa amomrCevelma veRar SeZlos imave arCevnebSi xelmeored xmis micema. 
amomrCevelma xma piradad unda misces (iSviaTad, magaliTad, safrangeTSi, 
nebadarTulia mindobilobiT xmis micema, magram mxolod gamonaklis 
SemTxvevebSi). zogan, magaliTad, germaniaSi, xmis micema SeiZleba fostis 
meSveobiT. yvela es procedura kanoniT zustad da dawvrilebiT 
ganisazRvreba. 

 
arCevnebis dafinanseba. gansakuTrebiT mniSvnelovania arCevnebis 

dafinansebis sakiTxi, vinaidan dafinansebis odenoba ganapirobebs ara marto 
savaldebulo RonisZiebaTa Sesrulebis xarisxs (yvela im samuSaos 
Sesruleba, romelic saarCevno administracias evaleba), aramed partiebisa 
da kandidatebis mier saarCevno kampaniis gamarTvis sisrulesa da xarisxs 
(aqve SevniSnavT, rom maTi xarjis udidesi nawili saagitacio kampanias 
xmardeba). 
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saarCevno administraciis saqmianobas da mis xarjs mTlianad 
saxelmwifo afinansebs. bevrgan saxelmwifo faravs partiebis (zogan, 
agreTve, damoukidebeli kandidatebis) mier gaweuli saarCevno xarjis 
nawils, zogan avansad, zogan ki arCevnebis damTavrebis Semdeg (mag., 
germaniaSi saxelmwifos mier gamoyofili dafinanseba partiebs Soris 
nawildeba maTi kandidatebis mier miRebuli xmebis proporciulad, 
safrangeTSi saxelmwifo faravs im partiebis saagitacio masalebis 
damzadebisa da gavrcelebis xarjs, romlebic xmebis 5%-s mainc miiReben, 
zogan saxelmwifo ufasod gamouyofs partiebs Senobebs saarCevno 
Sexvedrebis gasamarTavad da saeTero dros sajaro (an saxelmwifo) 
radiosa da televiziaSi). danarCen saxsrebs partiebi da kandidatebi, 
rogorc wesi, kerZo SemowirulobebiT agroveben da maT ekrZalebaT 
Semowirulobis miReba sxva saxelmwifosagan, ucxoeTis fizikuri da 
iuridiuli pirisagan. 

vinaidan fulis raodenobam SesaZloa, mniSvnelovani gavlena moaxdinos 

arCevnebis Sedegebze, rogorc wesi, izRudeba calkeul kerZo 

SemowirulobaTa odenoba, zogan ki wesdeba im Tanxis zRvruli odenoba, 

romelic arCevnebis subieqtma SeiZleba daxarjos arCevnebis dros. 

bevrgan, arCevnebis dasrulebis Semdeg, partiebi da kandidatebi 

valdebulni arian gamoaqveynon angariSi miRebuli Semowirulobebisa da 

gaweuli xarjis Sesaxeb. dadgenili wesis darRvevis SemTxvevaSi maT 

sxvadasxva sanqcia ekisrebaT, zogan ki, Tu partia an kandidati 

gadaaWarbebs xarjis nebadarTul zRvrul odenobas, uqmdeba mis mier 

miRebuli mandati (mandatebi) an ekrZaleba momdevno arCevnebSi 

monawileoba. 

 

kenWisyrisa da arCevnebis Sedegebis dadgena. arCevnebis Sedegebis dadgena 

saarCevno ubnebSi kenWisyris Sedegebis SejamebiT iwyeba. es etapi Zalian 

mniSvnelovania da aucilebelia misi dawvrilebiT reglamentireba, raTa 

Tavi davizRvioT SesaZlo Secdomebisa da gayalbebisagan. procedura 

TiTqmis yvelgan erTnairia da mas saqarTvelos magaliTze aRvwerT. aq 

mxolod imas aRvniSnavT, rom biuletenebis daTvla, rogorc wesi, 

kenWisyris dasrulebisTanave iwyeba, daTvlis procesi sajaroa da mas 

eswrebian partiebisa da kandidatebis warmomadgenlebi da arCevnebis 

monitoringis ganmaxorcielebeli organizaciebis mier daniSnuli 

meTvalyureebi. kenWisyris Sedegebis Sejamebis Semdeg dgeba oqmi, 

romelSic aisaxeba yvela monacemi da igi dauyovnebliv gadaecema saolqo 

saarCevno organos. rogorc wesi, oqmis aslebi gadaecema zemoxsenebul 

warmomadgenlebsa da meTvalyureebs. 

saolqo saarCevno organo, mas Semdeg, rac gadawyvets saarCevno ubnebSi 

warmoqmnil davebs, miRebuli oqmebis mixedviT adgens arCevnebis Sedegebs, 

maT Soris, imas, Sedga Tu ara arCevnebi, saWiroa Tu ara saarCevno ubanSi 

ganmeorebiTi kenWisyris daniSvna, vin gaimarjva, saWiroa Tu ara meore 

turis daniSvna, adgens oqms da gadascems mas zemdgom (teritoriul an 
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centralur) saarCevno organos, xolo oqmis asls _ zemoxsenebul 

warmomadgenlebsa da meTvalyureebsac. 

Tu saWiro gaxda ganmeorebiTi kenWisyris, meore turis an xelaxali 

arCevnebis gamarTva, pirveli ori, Cveulebriv, orkvirian vadaSi, xolo 

xelaxali arCevnebi _ orTvian vadaSi imarTeba. 

Tu arCevnebi erovnuli an regionulia da proporciuli sistemiT 

imarTeba, saolqo saarCevno organo mxolod kenWisyris Sedegebs ajamebs 

(Tavisi saarCevno ubnebis mixedviT), arCevnebis Sedegebs ki, Sesabamisad, 

adgens centraluri an teritoriuli saarCevno organo. 

arCevnebis saboloo Sedegebs adgens an amtkicebs da oficialurad 

aqveynebs centraluri an teritoriuli (regionuli arCevnebis 

SemTxvevaSi) saarCevno organo. 

 

saarCevno procesis kontroli da saarCevno dava. saarCevno procesSi, mis 

monawileTa Soris SeiZleba warmoiqmnas araerTi dava, romelTa mizezic 

SeiZleba iyos SecdomiT an winaswari ganzraxviT kanonis darRveva, anda 

savsebiT kanonieri moqmedeba, romelic modaves ukanonod miaCnia. zogad 

kontrols saarCevno procesis kanonierad warmarTvaze saarCevno 

administracia axorcielebs. saarCevno organo uflebamosilia Seamowmos 

da, darRvevis gamovlenis SemTxvevaSi, gaauqmos da Secvalos qvemdgomi 

saarCevno organos zogierTi saxis gadawyvetileba, agreTve gadawyvitos 

zogierTi saxis dava rogorc arCevnebis subieqtebs, aseve qvemdgom 

saarCevno organosa da arCevnebis subieqts Soris. saarCevno organos 

nebismieri gadawyvetileba, iseve, rogorc gadawyvetilebis miuRebloba 

SeiZleba gasaCivrdes sasamarTloSi, xolo zogierTi saxis dava _ 

sakonstitucio sasamarTloSi, romelic saqmes ukiduresad SemWidroebul 

vadaSi ganixilavs, Sesabamisad, administraciuli an sakonstitucio 

samarTalwarmoebis wesiT. 

zogan saarCevno procesis mimdinareobisa da saarCevno administraciis 

saqmianobis kanonierebis kontrolis mizniT iqmneba damatebiTi 

makontrolebeli komisiebi. 

garda amisa, saxelmwifoTa umetes nawilSi parlamentis wevrTa arCevis 

kanonierebas amowmebs parlamentis komisia (samandato an saproceduro). 

 
$6. saarCevno sistemebi 
amjerad visaubrebT saarCevno sistemebze viwro gagebiT anu sajaro 

xelisuflebis arCeviT organoSi amomrCevelTa (an sxva uflebamosil pirTa) 
kenWisyris Sedegis mixedviT asarCev kandidatTa Soris mandatTa 
ganawilebis wesze. 

obieqturad idealuri saarCevno sistema ar arsebobs da ama Tu im 
sistemis arCeva, Cveulebriv, qveyanasa da parlamentSi politikur ZalTa 
Tanafardobazea damokidebuli. erTi sistema Zlier politikur partiebs 
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aZlevs gadamwyvet upiratesobas da sxvas aranair Sanss ar utovebs, meore 
sistema Zlier partiebTan erTad saSualo Zalis partiebsac aZlevs 
parlamentSi Tavisi warmomadgenlebis gayvanis SesaZleblobas, mesame sust 
partiebsac utovebs garkveul Sanss da a.S. sxvagvarad rom vTqvaT, erTi da 
imave qveyanaSi, erTi da imave partiebis monawileobiT, magram sxvadasxva 
saarCevno sistemiT, erTdroulad rom gavmarToT arCevnebi da erTi da imave 
amomrCevelma yvela sistemaSi erTsa da imave partias rom misces xma, 
sruliad gansxvavebul Sedegs miviRebT _ SeiZleba yvela mandati erT 
partias ergos, Tundac mis mxardamWerTa raodenoba ociode procents ar 
aRematebodes da SeiZleba imave partiam mandatebis naxevaric ki ver miiRos. 

da mainc, arsebobs Tu ara saarCevno sistemebi, romlebic met-
naklebad samarTlian Sedegs iZleva? am kiTxvaze pasuxis gasacemad unda 
vupasuxoT kiTxvas: ra aris is mizani, romlis miRwevac unda uzrunvelyos 
saarCevno sistemam? erTi SexedviT, pasuxi martivia: mizania sxvadasxva 
politikuri Sexedulebis mosaxleobis jgufTa samarTliani 
warmomadgenlobis arCevis uzrunvelyofa. samarTlianad ki miCneulia iseTi 
Sedegi, rodesac gamarjvebulad cxaddeba is, vinc met xmas miiRebs 
(maJoritaruli principi), an rodesac partiis mier miRebul mandatTa 
raodenoba miRebul xmaTa raodenobis proporciulia (proporciuli 
principi). amis Sesabamisad, saarCevno sistemebic pirobiTad or ZiriTad 
jgufad _ maJoritarul da proporciul sistemebad _ iyofa. TiToeul 
sistemas mravali saxesxvaoba aqvs (mag., mxolod proporciuli sistemis 150-
ze meti modifikaciaa cnobili), Tav-Tavisi dadebiTi da uaryofiTi 
mxareebiT. jer mokled da zogadad davaxasiaToT es sistemebi, Semdeg ki 
aRvweroT zogierTi tipuri sistema. 

 
maJoritaruli saarCevno sistema: 

 dadebiTi mxareebi: 

 gasagebad ufro martivia (amomrCeveli xmas konkretul kandidats 

aZlevs da naTlad Cans, sxvebs vin ajoba); 

 SedarebiT mcirea imis albaToba, rom arCeuli organo politikurad 

`Wreli~ aRmoCndes; 

 uaryofiTi mxareebi: 

 e.w. `dakarguli~ xmebis raodenoba (im amomrCevelTa raodenoba, vinc 

sxva kandidatebs, anu gamarjvebulis winaaRmdeg, misca xma) SeiZleba 

didi aRmoCndes, imaze metic ki, vidre gamarjvebulis mier miRebuli 

xmebia (es damokidebulia sistemis modifikaciaze); 

 qveyanaSi mxardamWerTa raodenobiT meore partiam, Tundac es 

raodenoba odnav CamorCebodes pirvel adgilze myofi partiis 

mxardamWerTa raodenobas, SeiZleba verc erTi an Zalian cota mandati 

miiRos, Tu orive partiis mxardamWerebi Tanabrad arian ganawilebuli 

saarCevno olqebSi; 

 qveyanaSi mxardamWerTa raodenobiT pirvelma partiam SeiZleba ufro 

naklebi mandati miiRos, vidre gavleniT meore partiam, Tu mis 

mxardamWerTa raodenoba zogierT saarCevno olqSi mkveTrad aRemateba 

meore partiis mxardamWerTa raodenobas, ufro met saarCevno olqSi 

ki odnav CamorCeba mas; 

 amrigad, SeiZleba ise moxdes, rom arCeul organoSi umravlesoba 

mosaxleobis umciresobis (da, SesaZloa, didi umciresobis) 
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warmomadgenelTa xelSi aRmoCndes. es ki ewinaaRmdegeba demokratiis 

erT-erT mTavar princips _ xalxis umravlesobis mmarTvelobis 

princips; 

 sakmaod didia imis albaToba, rom gaimarjvos gaurkveveli 

politikuri Sexedulebebis, magram saarCevno olqis amomrCevlebisTvis 

kargad cnobilma an didi finansuri SesaZleblobis pirma, Tundac mas 

arc saTanado ganaTleba, gamocdileba da unari hqondes da, Tanac, 

mxolod piradi interesebi amoZravebdes (aseTi mdgomareoba 

damaxasiaTebelia e.w. `axali demokratiis~ qveynebisTvis); 

 

proporciuli saarCevno sistema: 

 dadebiTi mxareebi: 

 uzrunvelyofilia sxvadasxva politikuri Sexedulebis mosaxleobis 

jgufTa samarTliani warmomadgenlobis arCeva. saxeldobr, partiis 

mier miRebul mandatTa raodenoba miRebul xmaTa raodenobis 

proporciulia; 

 Zalian mcirea `dakarguli~ xmebis raodenoba; 

 partias SeuZlia partiuli siis meSveobiT uzrunvelyos saTanado 

ganaTlebis, gamocdilebisa da unaris mqone, magram amomrCevlebisTvis 

naklebad cnobili piris arCeva; 

 uaryofiTi mxareebi: 

 amomrCevlisTvis rTulia partiuli siebiT wardgenili kandidatebis 

vinaobaSi garkveva da gadawyvetilebas igi, Cveulebriv, liderTa 

mimarT Tavisi damokidebulebis mixedviT iRebs. amis gamo ki, arcTu 

iSviaTad, arCeul pirTa Soris iseTebic xvdebian, romelTa funqciac, 

faqtobrivad, mxolod kvorumis Seqmna da kenWisyraSi monawileobaa 

(aseTi mdgomareoba damaxasiaTebelia e.w. `axali demokratiis~ 

qveynebisTvis); 

 im pirobebSi, rodesac partiebis Siga mowyoba sakmaod xSirad 

arademokratiulia, partiul siebs mxolod partiis xelmZRvaneloba 

(da ara partiis wevrebi) adgens da gamoricxuli araa, rom siebi 

piradi erTgulebis principiT Seadginon (Tumca, es Sidapartiuli 

problemaa da demokratiul sazogadoebaSi aseTi ram iSviaTad xdeba); 

 Tu qveyanaSi politikuri siWrelea, warmomadgenlobiTi organoc 

Zalian `Wreli~ gamova, rac, rogorc wesi, politikur 

arastabilurobas iwvevs. Tumca, arsebobs meTodi, romliTac xdeba 

`siWrelis~ Tavidan acileba. es keTdeba e.w. saarCevno zRurblis 

SemoRebiT. 

aucileblad unda aRiniSnos saarCevno zRurblis mniSvneloba. 

saarCevno zRurbli aris partiuli siis mier miRebul xmaTa minimaluri 

procentuli raodenoba (arCevnebis an kenWisyris monawileTa 

raodenobidan), romelic mis warmdgen partias/saarCevno bloks uflebas 
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aZlevs, monawileoba miiRos mandatebis ganawilebaSi. misi daweseba 

saSualebas iZleva, rom warmomadgenlobiT organoSi ver moxvdnen Zalian 

susti partiebis warmomadgenlebi, romlebic, cxadia, am organoSi `aminds~ 

ver Seqmnian, magram SeiZleba problemebi Seuqmnan ara marto 

umravlesobis Camoyalibebas, mTavrobis Seqmnas da, Semdgom, 

gadawyvetilebaTa miRebas, aramed Zlieri opoziciis Camoyalibebasac. 

oRond, saarCevno zRurblis dawesebisas didi sifrTxilis dacvaa saWiro, 

vinaidan maRali zRurblis SemTxvevaSi SeiZleba ise moxdes, rom 

zRurblgadalaxul partiaTa mier miRebuli xmebis jamuri raodenoba maT 

mowinaaRmdegeTa raodenobaze naklebi aRmoCndes da arCeul organoSi 

mxolod umciresobis (da, SesaZloa, didi umciresobis) warmomadgenlebi 

aRmoCndnen. es rom ar moxdes, saarCevno zRurblis sidide 3-5%-s ar unda 

aRematebodes. 

 
fardobiTi umravlesobis maJoritaruli sistema. am sistemaSi 

arCeulad iTvleba is kandidati, romelic sxvebze met xmas miiRebs. Sedegis 
dasadgenad sakmarisia erTi turis gamarTva (erTaderTi SemTxveva, rodesac 
gamarjvebuli pirdapir ver vlindeba, is SemTxvevaa, rodesac ori an meti 
kandidati sxvebze met, magram erTnairi raodenobis xmebs iRebs. aseTi ram 
iSviaTad xdeba da aseT SemTxvevaSi gamarjvebuli, Cveulebriv, wilisyriT 
vlindeba). es aris yvelaze martivi, magram sxva sistemebTan SedarebiT, 
yvelaze usamarTlo sistema. 

es rom marTlac asea, martivi magaliTiTac Cans. warmovidginoT, rom 
romelime erTmandatian saarCevno olqSi arCevnebSi monawileoba miiRo 40000 
amomrCevelma da A kandidatma 13000 xma miiRo, B kandidatma _ 12000, C 
kandidatma _ 9000, xolo D kandidatma _ 6000. arCeulad CaiTvleba A, 
miuxedavad imisa, rom mis winaaRmdeg xma misca 27 aTasma amomrCevelma anu 
orjer metma, vidre mis mxardamWerTa raodenoba iyo. cxadia, rom igi 
umciresobis (daaxloebiT 1/3-is) warmomadgenelia. isic aSkaraa, arCevnebis 
me-2 turi rom gamarTuliyo da masSi monawileoba A da B kandidatebs rom 
mieRoT, B-s Tavisuflad SeiZleba mieRo C da D kandidatebis mxardamWerTa 
xmebis meti wili da moego A-sTvis, rac imas miuTiTebda, rom amomrCevelTa 
met nawils B-s arCeva urCevnia da ara A-si, romelic arCeulad CaiTvala. 
aseTi ram Tu bevr olqSi moxda (ris albaTobac sakmaod didia, rodesac 
qveyanaSi orze meti partia moqmedebs), amomrCevelTa umravlesobis xmebic 
daikargeba da saparlamento umravlesobaSic aRmoCndeba partia, romelsac 
umciresoba uWers mxars. SeiZleba iseTi magaliTic moviyvanoT, rodesac 
erTma partiam mTlianobaSi meti xma miiRo, vidre meorem, magram ufro 
naklebi mandati ergo (magaliTad, aseTi ram moxda didi britaneTis 
saparlamento arCevnebSi 1951 da 1974 wlebSi). 

gacilebiT usamarTloa Sedegi, rodesac es sistema mravalmandatian 
saarCevno olqebSi gamoiyeneba (am SemTxvevaSi erT amomrCevels imdeni xma 
aqvs, ramdenmandatianicaa olqi da erT kandidats mxolod erTi xma SeuZlia 
misces), xolo Tu aseT olqebSi xmas aZleven partiul sias da ara calkeul 
kandidats, Sedegis usamarTlobis done mravaljer izrdeba. 

miuxedavad amisa, es sistema ormocze met saxelmwifoSi gamoiyeneba, 
oRond am sistemiT arCevnebi, rogorc wesi, erTmandatian saarCevno olqebSi 
imarTeba, iSviaTad _ mravalmandatianSi, partiuli siebis mixedviT ki _ 
TiTqmis arsad. amis mizezi is aris, rom igi xelsayrelia Zlieri da 
tradiciuli, agreTve e.w. saxelisuflebo partiisTvis, romelTac 
SesaZlebloba eZlevaT, moipovon umravlesoba im SemTxvevaSic ki, rodesac 
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maT mxars uWers amomrCevelTa umciresoba. 
 
absoluturi umravlesobis maJoritaruli sistema. am sistemaSi 

arCeulad iTvleba is kandidati, romelic xmaTa absolutur umravlesobas 
anu xmaTa saerTo raodenobis1 naxevarze mets miiRebs. es sistema, 
Cveulebriv, erTmandatian saarCevno olqebSi gamoiyeneba. zemoT ganxilul 
sistemasTan SedarebiT, am sistemis upiratesoba is aris, rom gamarjvebulad 
iTvleba is, visac marTlac amomrCevelTa umravlesoba uWers mxars (yvela 
sxva kandidatis mier miRebuli xmebis jami gamarjvebulis mier miRebul 
xmaTa raodenobaze naklebia). magram am sistemaSic didia dakarguli xmebis 
raodenoba (SeiZleba 50 %-mde iyos), garda amisa, iseve, rogorc fardobiTi 
umravlesobis maJoritarul sistemaSi, aqac SeiZleba ise moxdes, rom 
umravlesobaSi aRmoCndes partia, romelsac umciresoba uWers mxars. 
miuxedavad amisa, cxadia, rom es sistema ufro samarTliania, vidre 
fardobiTi umravlesobis maJoritaruli sistema. am sistemaSi Tu verc 
erTma kandidatma ver moipova xmaTa absoluturi umravlesoba, 
gamarjvebulis gamosavlenad gamoiyeneba xolme an meore turi an 
alternatiuli xmis micemis meTodi. 

meore turSi, Cveulebriv, kenWi eyreba ori saukeTeso Sedegis mqone 
kandidats, maT Soris gamarjvebuli ki fardobiTi umravlesobiT 
ganisazRvreba. 

alternatiuli xmis micemis meTodis gamoyenebisas meore turis 

gamarTva saWiro ar aris, vinaidan amomrCeveli pirvelive 

kenWisyrisas gansazRvravs, vis gadaeces misi xma (amisaTvis igi 

kandidatebs uwers ricxvebs: 1, 2, 3 da a.S.), Tu verc erTma 

kandidatma ver miiRo xmaTa absoluturi umravlesoba, misTvis 

sasurvelma kandidatma ki sxvebze naklebi xma miiRo. aseT 

SemTxvevaSi im kandidatis biuletenebs, romelmac yvelaze naklebi 

xma miiRo, gadaunawileben im kandidatebs, romlebic am 

biuletenebSi 2-iT iyvnen aRniSnulni. Tu amis Semdegac verc erT 

kandidats xmaTa raodenoba naxevarze meti ver gauxda, 

gadanawildeba am momentisTvis yvelaze uaresi Sedegis mqone 

kandidatis biuletenebi (Tavidan rac hqonda miRebuli _ 2-ebis, 

xolo pirveli gadanawilebis Sedegad miRebuli _ 3-ebis mixedviT). 

aseTi gadanawileba gagrZeldeba manam, sanam romelime kandidats 

biuletenebis naxevarze meti ar daugrovdeba. 

                                                 
1 xmaTa saerTo raodenobad, rogorc wesi, arCevnebis monawileTa (vinc mivida), kenWisyris monawileTa 
(vinc Caagdo biuleteni) an namdvil biuletenTa (romlebic ar gabaTilda) raodenoba iTvleba. 
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kumulatiuri votumis maJoritaruli sistema. es sistema 
mravalmandatian saarCevno olqebSi gamoiyeneba. erT amomrCevels imdeni xma 
aqvs, ramdenmandatianicaa olqi da es xmebi SeuZlia erT kandidats misces 
an sxvadasxva kandidatebs Soris gaanawilos. arCeulad ki is kandidatebi 
iTvlebian, romlebic sxvebze met xmas miiReben. aseTi sistema xels uwyobs 
popularuli kandidatebisa da umciresobis (rogorc politikuri, aseve 
nebismieri sxva umciresobis) warmomadgenelTa arCevas. 

 
proporciuli saarCevno sistemebi erTimeorisagan imis mixedviT 

gansxvavdeba, mTeli qveyana erT mravalmandatian saarCevno olqs 
warmoadgens Tu dayofilia ramdenime mravalmandatian olqad, rogori wesiT 
aZlevs xmas amomrCeveli da rogori wesiT nawildeba mandatebi partiebs 
Soris. saarCevno biuletenis Sevsebisas amomrCeveli SeiZleba mxolod erT 
partiul sias aZlevdes xmas (aseT siebs bmuls uwodeben), an xmas aZlevdes 
partiul sias da imavdroulad am siaSi aRniSnavdes kandidats an 
kandidatebs, romelsac (romlebsac) aZlevs upiratesobas sxvebis winaSe 
(aseT siebs Tavisufals uwodeben, xolo kenWisyras _ preferenciuls), an 
xmas aZlevdes sxvadasxva partiul siebSi Seyvanil kandidatebs (aseT wess 
panaSirebas uwodeben). mandatebis ganawilebisTvis gamoiyeneba saarCevno 
kvotisa da gamyofTa meTodebi, saarCevno zRurbli, partiuli siebis 
SeerTeba. 

 
erTaderTi gadasacemi xmis sistema. am sistemas, romelsac 

proporciul sistemas miakuTvneben, gansakuTrebuli adgili ukavia saarCevno 
sistemebSi. igi amomrCevels saSualebas aZlevs Tavisi damokidebuleba 
gamoxatos rogorc partiis, aseve konkretuli kandidatis mimarT. es sistema 
aerTianebs rogorc proporciuli, aseve maJoritaruli sistemis bevr 
dadebiT Tvisebas, magram xmebis daTvla SedarebiT rTulia. es sistema 
mxolod mravalmandatian saarCevno olqebSi gamoiyeneba. 

 
Sereuli saarCevno sistemebi. sxvadasxva sistemis dadebiT mxareTa 

gaerTianebisa da naklovanebaTa Semcirebis mizniT mTel rig qveynebSi 
Sereuli sistemebi gamoiyeneba, romlebic maJoritaruli da proporciuli 
sistemebis ubralo gaerTianebiT an am sistemaTa calkeuli elementebis 
gaerTianebiT miiReba. 

 
Tavi meTxuTmete. arCevnebis samarTlebrivi regulireba 

saqarTveloSi 
 

$1. saqarTvelos saarCevno samarTali 
mokle istoria. saqarTvelos saarCevno samarTlis istoria 1918 

wlidan iwyeba, rodesac saqarTvelos erovnulma sabWom da saqarTvelos 
respublikis mTavrobam miiRes `debuleba damfuZnebeli krebis arCevnebisa~ 
da `debuleba qalaqTa sabWoebis xmosanTa arCevnebisa~. unda aRiniSnos, rom 
es debulebebi mTlianad akmayofilebda saarCevno samarTlis Tanamedrove 
principebs (Semdgom es principebi 1921 wlis `saqarTvelos konstituciiT~ 
ganmtkicda). damfuZnebeli krebis arCevnebs safuZvlad proporciuli 
saarCevno sistema edo. saqarTvelo erT saarCevno olqs warmoadgenda, 
yovel amomrCevels erTi xma hqonda da am xmas erT-erT partiul sias 
aZlevda. saarCevno zRurbli dawesebuli ar iyo, mandatebis ganawilebisTvis 
gamyofTa meTodi (e.w. d’ondtis wesi) gamoiyeneboda da gaTvaliswinebuli 
iyo partiul siaTa SeerTebis SesaZlebloba. qalaqTa sabWoebic 
proporciuli saarCevno sistemis safuZvelze airCeoda. 
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1921 wlis TebervalSi sabWoTa ruseTis mier saqarTvelos aneqsiis 
Semdeg TiTqmis 70 wlis ganmavlobaSi saqarTveloSi Tavisufali arCevnebi 
ar gamarTula. im procesis Sedegi, romelsac mxolod pirobiTad Tu 
SeiZleba ewodos `arCevnebi~, winaswar igegmeboda komunisturi partiis 
umaRles organoebSi. `arCevnebi~ ualternativo iyo da mxolod demokratiis 
iluzias qmnida. 

1990 wlis agvistoSi, erovnul-ganmaTavisuflebeli moZraobis mkveTri 
aRmavlobis fonze, sabWoTa saqarTvelos xelisufleba iZulebuli gaxda 
mieRo mravalpartiuli arCevnebis kanoni, romelic, SeiZleba iTqvas, 
safuZvlad daedo saqarTvelos Tanamedrove saarCevno samarTals. arCevnebi 
Sereuli saarCevno sistemiT imarTeboda _ 125 deputati proporciuli 
sistemis safuZvelze airCeoda (mandatebi imave wesiT nawildeboda, 
rogoriTac pirveli parlamentis arCevnebisas da SemoRebuli iyo 4%-iani 
saarCevno zRurbli), 125 _ erTmandatiani saarCevno olqebis mixedviT, 
absoluturi umravlesobis maJoritaruli sistemiT; yovel amomrCevels 2 
xma hqonda _ erTs aZlevda partiul sias, meores _ erTmandatian olqSi 
wardgenil kandidats. 1991 wels miRebul iqna kanoni adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis organoTa _ sakrebuloTa _ arCevnebis Sesaxeb, romelsac 
safuZvlad erTaderTi gadasacemi xmis sistema daedo. 

1992 wels miRebul iqna parlamentis arCevnebis mesame kanoni. sistema 
kvlav Sereuli, oRond, 1990 wlis sistemisgan gansxvavebuli iyo. 150 
deputati 10 mravalmandatiani saarCevno olqis mixedviT, proporciuli 
sistemis safuZvelze airCeoda (saarCevno zRurbli dawesebuli ar iyo; 
amomrCevels hqonda partiul siebs Soris sami preferenciis gakeTebis 
ufleba, romelTagan 1-li preferencia 5 quliT fasdeboda, me-2 _ 3-iT, 
xolo me-3 _ 2-iT da mandatebis ganawilebisTvis saarCevno kvotis meTodi 
gamoiyeneboda; darCenili mandatebi d’ondtis wesiT e.w. sakompensacio siebis 
mixedviT nawildeboda), xolo 85 _ erTmandatiani saarCevno olqebis 
mixedviT fardobiTi umravlesobis maJoritaruli sistemiT airCeoda. 

1995 wlidan parlamentis proporciuli sistemiT arCevnebisTvis 
saqarTvelo kvlav erTi saarCevno olqia, saarCevno zRurbli 5%-ia (1999 
wlidan _ 7%); mandatebis ganawilebisTvis saarCevno kvotis meTodi 
gamoiyeneba. 

 
saqarTvelos saarCevno samarTlis wyaroebia saqarTvelos 

konstitucia, saqarTvelos organuli kanonebi: `saqarTvelos saarCevno 
kodeqsi~, `moqalaqeTa politikuri gaerTianebebis Sesaxeb~ da `referendumis 
Sesaxeb~, saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos gadawyvetilebebi da, 
cxadia, $26-Si aRniSnuli saerTaSoriso aqtebi. 

 
saarCevno samarTlis principebi. saqarTvelos saarCevno samarTlis 

principebi gansazRvrulia saqarTvelos konstituciiT [muxlebi: 28, 49-54, 70, 
72, 74, 76]. es principebia: arCevnebis sayovelTaoba, Tavisufleba, 
Tanasworoba, pirdapiroba da faruloba. maTi dacva, ufro zustad ki 
dacvis xarisxi, ganapirobebs arCevnebisa da, maSasadame, sajaro 
xelisuflebis arCeviTi organoebis legitimurobis xarisxs. TiToeul 
maTgans cal-calke ganvixilavT, oRond ar gavimeorebT $27-Si naTqvams da 
mxolod saqarTveloSi moqmed konkretul normebs moviyvanT. 

 
sayovelTao saarCevno ufleba. aqtiuri saarCevno ufleba 

umniSvnelod, pasiuri saarCevno ufleba ki araerTi cenziTaa SezRuduli. 
moqalaqeobis cenzi _ saarCevno ufleba mxolod saqarTvelos 

moqalaqes aqvs. mis misaRebad moqalaqed yofnis raime vadas kanoni ar 
iTvaliswinebs, garda erTi gamonaklisisa _ saqarTvelos prezidentad 
SeiZleba airCes mxolod dabadebiT saqarTvelos moqalaqe. 

binadrobis cenzi _ parlamentis wevrad ar SeiZleba airCes piri, 
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romelsac saqarTveloSi mudmivad 10 welze naklebi ucxovria da bolo 2 
wlis ganmavlobaSi arc saqarTveloSi ucxovria da arc sxva qveyanaSi 
sakonsulo aRricxvaze ara dgas. saqarTvelos prezidentad ar SeiZleba 
airCes piri, romelsac saqarTveloSi 15 welze naklebi ucxovria, arCevnebis 
daniSvnis dRes ar cxovrobs saqarTveloSi da bolo 2 wlis ganmavlobaSi 
arc saqarTveloSi ucxovria da arc sxva qveyanaSi sakonsulo aRricxvaze 
ara dgas. sakrebulos wevrad ar SeiZleba airCes piri, romelic Sesabamisi 
sakrebulos teritoriaze ar aris registrirebuli da romelsac 
saqarTveloSi mudmivad 5 welze naklebi ucxovria. garda amisa, sakrebulos 
arCevnebSi monawileobis ufleba ara aqvs arCevnebis dRisTvis sazRvargareT 
mudmivad an droebiT mcxovreb moqalaqes (amis mizezi arCevnebSi maTi 
monawileobis uzrunvelyofis teqnikuri sirTulea da ara raime principuli 
mosazreba), xolo samxedro mosamsaxureni arCevnebSi monawileoben 
Sesabamisi samxedro nawilis ganlagebis adgilis mixedviT. 

asakobrivi cenzi _ aqtiuri saarCevno ufleba moqalaqes 18 wlis 
asakidan aqvs, xolo pasiuri saarCevno ufleba sajaro xelisuflebis 
sxvadasxva organoSi arCevisTvis sxvadasxvaa. saxeldobr, parlamentis 
wevrad SeiZleba airCes moqalaqe 25 wlis asakidan, prezidentad _ 35 wlis 
asakidan, mosamarTled _ 30 wlis asakidan, sakonstitucio sasamarTlos 
wevrad _ 35 wlis asakidan, sakrebulos wevrad, qalaqis merad, gamgeblad _ 
21 wlis asakidan. 

ganaTlebis cenzi _ ganaTlebis cenzs saqarTvelos kanonmdebloba ar 
iTvaliswinebs. gamonaklisia mosamarTlis Tanamdeboba, romelzec SeiZleba 
airCes an dainiSnos mxolod umaRlesi iuridiuli ganaTlebis mqone piri. 
parlamentis wevrad arCevisTvis ki dawesebulia enobrivi cenzi _ 
parlamentis wevrobis kandidatma unda icodes saxelmwifo ena _ qarTuli 
ena. 

SeuTavseblobis cenzi _ konstituciis Tanaxmad, `parlamentis wevrs 
ufleba ara aqvs ekavos raime Tanamdeboba saxelmwifo samsaxurSi an 
eweodes samewarmeo saqmianobas. SeuTavseblobis SemTxvevebs gansazRvravs 
kanoni~ [muxli 53]. am kanoniT (kanoni `saqarTvelos parlamentis wevris 
statusis Sesaxeb~) zustadaa gansazRvruli, ra aris akrZaluli da ra ara; 
SeuTavsebeli Tanamdeboba/saqmianoba axalarCeulma parlamentis wevrma 
parlamentis mier misi uflebamosilebis cnobis momentidan unda 
datovos/Sewyvitos. 

`saqarTvelos prezidents ufleba ara aqvs ekavos sxva Tanamdeboba, 
garda partiulisa, eweodes samewarmeo saqmianobas, iRebdes xelfass an 
sxvagvar mudmiv anazRaurebas raime sxva saqmianobisaTvis~ [konstitucia, 
muxli 72]. 

`mosamarTlis Tanamdeboba SeuTavsebelia nebismier sxva 
TanamdebobasTan da anazRaurebad saqmianobasTan, garda pedagogiuri 
moRvaweobisa. mosamarTle ar SeiZleba iyos politikuri partiis wevri, 
monawileobes politikur saqmianobaSi~ [konstitucia, muxli 86]. 

sakrebulos wevrs ufleba ara aqvs ekavos Tanamdeboba, romelzec 
daniSvna, arCeva an damtkiceba xdeba parlamentis, prezidentis an 
avtonomiuri respublikis umaRlesi sabWos mier, agreTve Tanamdeboba, 
romelic gaTvaliswinebulia prokuraturis, kontrolis palatis, Sinagan 
saqmeTa da Tavdacvis saministroebis, saxelmwifo sazRvris dacvis 
saxelmwifo departamentisa da adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
(mmarTvelobis) aRmasrulebeli organos StatiT, garda soflis, Temis, 
dabis, qalaqis gamgeblisa. 

SeuTavseblobis cenzis dawesebis azri is aris, rom ar moxdes 

sakanonmdeblo, aRmasrulebel da sasamarTlo xelisuflebaTa 
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aRreva, rom xelisuflebis warmomadgenelma Tavisi mdgomareoba 

piradi miznebisTvis ar gamoiyenos, rom mTeli Tavisi dro im 

saqmianobas moaxmaros, risTvisac igi airCia amomrCevelma. 

SeuTavsebloba ar vrceldeba pedagogiur, samecniero da 

saxelovnebo saqmianobaze, Tu igi ar iTvaliswinebs 

administraciuli funqciebis Sesrulebas. esec gasagebia _ ar 

ivargebda, rom didi codnisa da gamocdilebis mqone pirebs 

aekrZaloT momavali Taobis aRzrda-ganaTleba. 

aurCevlobis cenzi _ sakmaod didia im Tanamdebobis pirTa 
CamonaTvali, romlebic Tanamdebobidan unda gadadgnen parlamentis 
wevrobis kandidatad wardgenamde (arCevnebamde sul cota 42 dRiT adre). es 
pirebia: saqarTvelos prezidenti, ministrebi, uSiSroebis sabWosa da 
erovnuli bankis sabWos wevrebi; kontrolis palatis Tavmjdomare, saxalxo 
damcveli, samTavrobo da saxelmwifo saqveuwyebo dawesebulebaTa 
xelmZRvanelebi, prezidentis rwmunebuli, raionis, qalaqis, qalaqis raionis 
adgilobrivi TviTmmarTvelobisa da mmarTvelobis organoTa 
xelmZRvanelebi da maTi moadgileebi; oficrebi, mosamarTleebi, 
prokurorebi, gamomZieblebi da sxv. 

am Tanamdebobis pirebs samsaxurebrivi uflebamosileba SeuCerdebaT 
sakrebulos wevrobis, gamgeblobis an merobis kandidatad dasaxelebis 
SemTxvevaSi. 

qmeduunarobisa da moraluri cenzebi _ saarCevno ufleba ara aqvT im 
pirebs, romlebic sasamarTlom qmeduunarod cno an romlebic sasamarTlos 
ganaCeniT sasjelis aRsrulebis dawesebulebaSi imyofebian. 

 
arCevnebSi monawileobis Tavisufleba da savaldebulo votumi. 

saqarTvelos konstituciis Tanaxmad, `uzrunvelyofilia amomrCevelTa nebis 
Tavisufali gamovlineba~ [muxli 28] da arCevnebSi monawileobis 
valdebuleba amomrCevels ar ekisreba (ar arsebobs savaldebulo votumi). 
aqedan gamomdinare, rogorc zemoT aRvniSneT, araviTari mniSvneloba ar 
unda hqondes arCevnebSi amomrCevelTa monawileobis procents imis 
dasadgenad, arCevnebi Catarebulad CaiTvalos Tu ara. winaaRmdeg 
SemTxvevaSi, SesaZlebelia iseTi mdgomareoba Seiqmnas, rom arCevnebi 
saerTod verasodes CaiTvalos Catarebulad. saqarTvelos konstituciiT 
arCevnebis Catarebulad cnobisTvis aranairi kvorumi araa dawesebuli (2004 
wlamde kvorumi arsebobda mxolod saqarTvelos prezidentis 
arCevnebisTvis), Tumca saarCevno kodeqsiT kvorumi dawesebulia yvela 
arCevnebisTvis, garda parlamentis Sualeduri arCevnebisa: prezidentis 
arCevnebis Catarebulad cnobisTvis pirvel turSi masSi monawileoba unda 
miiRos amomrCevelTa saerTo raodenobis umravlesobam, xolo meore turSi 
_ sul cota erTma mesamedma, parlamentis, sakrebulos, merisa da gamgeblis 
arCevnebis Catarebulad cnobisTvis ki maTSi monawileoba unda miiRos 
Sesabamisi saarCevno olqis amomrCevelTa saerTo raodenobis 1/3-ma mainc 
(proporciuli sistemiT parlamentis arCevnebisTvis _ saqarTvelos 
amomrCevelTa saerTo raodenobis 1/3-ma). 
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Tanaswori saarCevno ufleba. saarCevno uflebis Tanasworobis 
uzrunvelsayofad, upirveles yovlisa, aucilebelia, rom yovel 
amomrCevels xmaTa Tanabari raodenoba hqondes. saqarTvelos saparlamento 
arCevnebSi yovel amomrCevels ori xma aqvs _ igi xmas aZlevs 
partias/saarCevno bloks da erTmandatian saarCevno olqSi wardgenil 
kandidats. saprezidento arCevnebSi, iseve rogorc merebisa da gamgeblebis 
arCevnebSi, yovel amomrCevels erTi xma aqvs, xolo sakrebuloTa arCevnebSi 
amomrCevels imdeni xma aqvs, ramdeni wevric irCeva sakrebuloSi. 

saarCevno uflebis TanasworobisTvis agreTve aucilebelia, rom 
yvela xmas erTnairi wona hqondes. es piroba saparlamento arCevnebis dros 
darRveulia _ saqarTveloSi gvaqvs saarCevno olqebi, romelTagan erTSi 
daaxloebiT 3000 amomrCevelia, xolo meoreSi _ 100 aTasze meti. aseTi 
mdgomareobis umTavresi mizezi administraciul-teritoriuli dayofis 
Tavisebureba, tradicia da TiToeuli raionis mier parlamentSi sakuTari 
warmomadgenlis yolis survilia. 

 
pirdapiri da iribi saarCevno ufleba. saqarTvelos prezidents, 

saqarTvelos parlamentis wevrebs, sakrebuloTa wevrebsa da im qalaqebis 
gamgeblebsa da merebs, romlebSic 5000-ze meti amomrCevelia (garda 
Tbilisisa da foTisa), amomrCevlebi uSualod anu pirdapiri kenWisyriT 
irCeven. 

iribia saqarTvelos saxalxo damcvelis, uzenaesi sasamarTlos 
Tavmjdomarisa da uzenaesi sasamarTlos mosamarTleebis, sakonstitucio 
sasamarTlos 3 wevris, erovnuli bankis sabWos wevrTa arCevnebi _ maT 
saqarTvelos parlamenti irCevs. 

 
faruli kenWisyra. saqarTvelos konstituciisa da saarCevno kodeqsis 

Tanaxmad, yvela pirdapiri arCevnebi faruli kenWisyriT imarTeba. 
 
$2. saqarTveloSi moqmedi saarCevno sistemebi 
saqarTvelos prezidentis arCevnebi. saqarTvelos prezidentis 

arCevnebis pirvel turSi gamoiyeneba absoluturi umravlesobis 
maJoritaruli sistema, xolo meore turSi _ fardobiTi umravlesobis 
maJoritaruli sistema, oRond, saarCevno kodeqsiT dawesebulia miRebul 
xmaTa savaldebulo minimumi _ amomrCevelTa saerTo raodenobis 1/5. 

 
saqarTvelos parlamentis arCevnebi. saarCevno sistema Sereulia. 150 

parlamentari proporciuli saarCevno sistemis safuZvelze airCeva (mTeli 
saqarTvelo erTi 150-mandatiani saarCevno olqia), xolo 85 _ erTmandatiani 
saarCevno olqebis mixedviT, fardobiTi umravlesobis maJoritaruli 
sistemiT (2005 wlis konstituciuri cvlilebis Sesabamisad, parlamentis 
momdevno arCevnebisas proporciuli sistemiT 100, xolo maJoritaruliT 50 
parlamentari airCeva). ufro konkretulad: 

 partiuli siebis mixedviT parlamentis wevrTa mandatebi nawildeba 
mxolod im partiebsa da saarCevno blokebs Soris, romlebic 
proporciuli sistemiT gamarTul arCevnebSi monawile amomrCevelTa 
xmebis 7 procents mainc miiReben. yoveli amomrCeveli xmas mxolod erT 
partiul sias aZlevs. partiuli siebi bmulia. kandidatTa rigiTobas 
Tavad partiebi da saarCevno blokebi adgenen). partiis mier miRebul 
mandatTa raodenoba saarCevno kvotis meTodiT dgindeba: partiuli siis 
mier miRebul xmaTa raodenoba 150-ze (momavalSi _ 100-ze) unda 
gamravldes da im partiaTa (saarCevno blokTa) mier miRebul xmaTa 
raodenobis jamze unda gaiyos, romelTac 7-procentiani zRurbli 
gadalaxes. miRebuli ricxvis mTeli nawili warmoadgens 
partiis/saarCevno blokis mier miRebuli mandatebis raodenobas. Tu 
amgvarad ganawilebuli mandatebis raodenobaTa jami 150-ze (momavalSi _ 
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100-ze) naklebi aRmoCnda, gaunawilebel mandatTagan TiTo mandati 
miekuTvnebaT im partiebs/saarCevno blokebs, romlebmac xmaTa meti 
raodenoba miiRes; Tu ramdenime partiis mier miRebul xmaTa raodenoba 
toli aRmoCnda, mandati mas miekuTvneba, romelmac ufro adre gaiara 
saarCevno registracia; 

 erTmandatian saarCevno olqSi arCeulad is kandidati iTvleba, romelic 
xmaTa met raodenobas miiRebs, oRond aranakleb arCevnebis monawileTa 
erTi mesamedisa. Tu gamarjvebuli pirvel turSi ver gamovlinda, 
imarTeba meore turi, romelSi gamarjvebisTvisac sakmarisia xmaTa 
ubralo umravlesoba; 

 Tu kandidati arCeulad gamocxadda rogorc partiuli siiT, aseve 
erTmandatian saarCevno olqSi, igi saarCevno olqSi arCeulad iTvleba, 
partiuli siidan amoiReba da siaSi mis adgils misi momdevno kandidati 
daikavebs; 

 partiuli siiT arCeuli parlamentis wevris uflebamosilebis vadamde 
Sewyvetis SemTxvevaSi parlamentSi mis adgils imave siaSi rigiT pirveli 
kandidati ikavebs. Tu sia amowuruli aRmoCnda, parlamentis wevris es 
mandati uqmdeba. 

 
sakrebuloTa arCevnebi. Tbilisis sakrebulos arCevnebi 4-

procentiani saarCevno zRurbliT proporciuli sistemis safuZvelze 
imarTeba (zustad ise, rogorc parlamentis arCevnebi), xolo sxva 
sakrebuloTa arCevnebi _ mravalmandatiani saarCevno olqebis mixedviT, 
fardobiTi umravlesobis maJoritaruli sistemis safuZvelze. orive 
SemTxvevaSi sakrebulos mTeli teritoria erT mravalmandatian saarCevno 
olqs warmoadgens. 

 
gamgeblebisa da merebis arCevnebi fardobiTi umravlesobis 

maJoritaruli sistemis safuZvelze imarTeba. 
 
$3. saarCevno procesi saqarTveloSi 
saqarTveloSi saarCevno procesi zemoT aRwerili standartuli 

stadiebisagan Sedgeba. saarCevno procesTan dakavSirebuli yvela sakiTxi 
aRwerili da mowesrigebulia saarCevno kodeqsiTa da, am kodeqsiT 
delegirebuli uflebis safuZvelze, saqarTvelos centraluri saarCevno 
komisiis normatiuli aqtebiT _ dadgenilebebiT. es samarTlebrivi aqtebi 
mxolod pirdapir arCevnebs exeba. irib arCevnebTan dakavSirebuli sakiTxebi 
Sesabamisi normatiuli aqtebiT wesrigdeba, magaliTad, saqarTvelos 
parlamentis reglamentiT, organuli kanoniT `saqarTvelos saxalxo 
damcvelis Sesaxeb~ da sxv. 

qvemoT ganvixilavT saarCevno procesis stadiebs mxolod pirdapiri 
arCevnebisaTvis. oRond, manamde moviyvanoT zogierTi terminis ganmarteba, 
romlebic naxsenebi ar iyo $25-Si: 
xelaxali arCevnebi _ arCevnebi, romelic xelaxla imarTeba: saqarTvelos 
mTel teritoriaze parlamentis proporciuli saarCevno sistemiT asarCevi 
nawilis asarCevad, Tu arCevnebis es nawili arCatarebulad gamocxadda da 
kanoni aRar iTvaliswinebs ganmeorebiTi kenWisyris gamarTvis 
SesaZleblobas; mTel saarCevno olqSi, Tu maJoritaruli saarCevno 
sistemiT gamarTuli arCevnebi arCatarebulad gamocxadda an Sedga, magram 
asarCevi piri/pirebi ver airCa da kanoni aRar iTvaliswinebs arCevnebis 
meore turis an ganmeorebiTi kenWisyris gamarTvis SesaZleblobas; Tu 
arCeulma pirma saarCevno kodeqsiT dadgenil vadaSi ar waradgina 
narkologiuri Semowmebis cnoba da amis gamo arCevnebis Sedegebi baTilad 
gamocxadda saqarTvelos centraluri saarCevno komisiis mier; Tu 
arCevnebis Sedegebi baTilad iqna cnobili sasamarTlos gadawyvetilebiT; 
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ganmeorebiTi kenWisyra _ kenWisyra, romelic ganmeorebiT imarTeba im 
saarCevno ubanSi (ubnebSi), romelSic (romlebSic) baTilad iqna cnobili 
kenWisyris Sedegi, an mTel mravalmandatian saarCevno olqSi partiuli 
siebis mixedviT, rodesac mandati arc erT partias/saarCevno bloks ar 
miekuTvna. 

 
arCevnebis daniSvna. saqarTvelos prezidentis morigi arCevnebis 

pirveli turis TariRi konstituciiTaa dadgenili _ igi imarTeba wina 
arCevnebis Catarebidan mexuTe wlis aprilis meore kvira dRes. saWiroebis 
SemTxvevaSi arCevnebis meore turi ori kviris Tavze imarTeba. Tu arCevnebi 
ar Sedga, an Sedga, magram prezidenti verc pirvel da verc meore turSi 
airCa, an arCevnebis Sedegi baTilad iqna cnobili (am gadawyvetilebebs 
saqarTvelos centraluri saarCevno komisia iRebs), parlamentma unda 
daniSnos xelaxali arCevnebi, romelic saerTo arCevnebidan ori Tvis 
vadaSi unda gaimarTos. arc konstituciiT da arc saarCevno kodeqsiT 
xelaxali arCevnebis TariRi ufro zustad ar aris gansazRvruli. 
prezidentis uflebamosilebis vadamde Sewyvetis SemTxvevaSi riggareSe 
arCevnebi imarTeba uflebamosilebis Sewyvetidan 45 dRis ganmavlobaSi da 
arCevnebis TariRs uflebamosilebis Sewyvetis momentidan 72 saaTSi niSnavs 
parlamenti. 

parlamentis morig da riggareSe arCevnebs, agreTve nebismier sxva 
morig arCevnebs niSnavs saqarTvelos prezidenti. 

parlamentis morigi arCevnebi oTx weliwadSi erTxel, misi 
uflebamosilebis vadis gasvlamde sul cota 15 dRiT adre imarTeba. 
arCevnebis TariRi saqarTvelos prezidentma arCevnebamde sul cota 60 dRiT 
adre unda daniSnos. parlamentis daTxovnis SemTxvevaSi misi riggareSe 
arCevnebi prezidentma daTxovnisTanave unda daniSnos da igi unda 
gaimarTos daTxovnidan ara uadres 45 da ara ugvianes 60 dRisa. parlamentis 
Sualeduri arCevnebi (gamoklebuli deputatis nacvlad) weliwadSi orjer 
imarTeba _ mais-ivnissa da oqtomber-noemberSi (parlamentis 
uflebamosilebis vadis gasvlamde 6 TviT adre Sualeduri arCevnebi ar 
imarTeba) da misi TariRi arCevnebamde sul cota 2 TviT adre unda 
dainiSnos (arCevnebi zemoaRniSnuli ori vadidan uaxloesSi unda 
gaimarTos). parlamentis xelaxali arCevnebi saerTo arCevnebidan 2 Tvis 
vadaSi imarTeba. arCevnebis meore turi da ganmeorebiTi kenWisyra Sesabamisi 
kenWisyridan 2 kviris vadaSi imarTeba. Sualeduri da xelaxali arCevnebis, 
agreTve  meore turisa da ganmeorebiTi kenWisyris TariRs niSnavs 
saqarTvelos centraluri saarCevno komisia (SemoklebiT _ cesko). 

sakrebuloTa, gamgeblebisa da merebis morigi arCevnebi oTx 
weliwadSi erTxel imarTeba. morigi arCevnebis TariRs niSnavs saqarTvelos 
prezidenti maTi uflebamosilebis vadis gasvlamde sul cota 2 TviT adre, 
xolo xelaxali da riggareSe arCevnebis TariRs _ komisia. magram saarCevno 
kodeqsiT gansazRvruli ar aris, rodis unda dainiSnos da ra vadaSi unda 
gaimarTos es arCevnebi (es kanonmdeblobis mniSvnelovani xarvezia). 

sagangebo an saomari mdgomareobis dros aranairi arCevnebi ar 
imarTeba. arCevnebi imarTeba mxolod am mdgomareobis gauqmebis Semdeg, 
magram misi gamarTvis vada saarCevno kodeqsiT mxolod parlamentis 
arCevnebisTvis aris dadgenili _ sagangebo/saomari mdgomareobis 
gauqmebidan ara ugvianes 60 dRe. sxva arCevnebisTvis aRniSnuli vadis 
ganusazRvreloba kanonmdeblobis xarvezia. 

 
saarCevno komisiebis Seqmna. yvela arCevnebsa da referendums 

marTavs saarCevno administracia, romelic centralizebuli sistemaa da 
Sedgeba saqarTvelos centraluri saarCevno komisiis (cesko), afxazeTisa da 
aWaris avtonomiuri respublikebis umaRlesi saarCevno komisiebis, maTi 
aparatebis, saolqo da saubno saarCevno komisiebisagan. 
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saarCevno komisiebis sistemaSi, misi farTo uflebamosilebis gamo, 
gansakuTrebiT mniSvnelovan rols cesko asrulebs. aRvniSnoT maTgan 
mTavari: cesko Tavisi kompetenciis farglebSi saqarTvelos mTel 
teritoriaze akontrolebs konstituciis, saarCevno kodeqsisa da 
referendumis Sesaxeb kanonebis Sesrulebas da uzrunvelyofs maT 
erTgvarovan gamoyenebas; iRebs kanonqvemdebare normatiul aqtebs saarCevno 
kodeqsiT pirdapir gansazRvrul SemTxvevebSi da arCevnebis CatarebisTvis 
aucilebeli da saarCevno kodeqsiT ganusazRvreli sakiTxebis 
gadasaWrelad; qmnis saarCevno olqebs; amowmebs qvemdgomi saarCevno 
komisiebis gadawyvetilebaTa kanonierebas, darRvevis SemTxvevaSi auqmebs 
maT da iRebs saboloo gadawyvetilebas; sagangebo SemTxvevaSi 
uflebamosilebas Seuwyvets qvemdgom saarCevno komisiebs; gansazRvravs 
saarCevno kampaniaSi masobrivi informaciis saSualebaTa monawileobisa da 
maTi gamoyenebis wess kanonmdeblobis Sesabamisad da akontrolebs mis 
Sesrulebas; gansazRvravs saxelmwifo uwyebaTa valdebulebebs arCevnebis 
gamarTvasTan dakavSirebiT; niSnavs ganmeorebiT kenWisyras; adgens 
saparlamento (partiuli siebis mixedviT), saprezidento da Tbilisis 
sakrebulos arCevnebisa da referendumis Sedegebs; amtkicebs saparlamento 
(erTmandatiani saarCevno olqebis mixedviT), sakrebuloTa, merebisa da 
gamgeblebis arCevnebis Sedegebs. 

saqarTveloSi iqmneba 85 saolqo saarCevno komisia (2005 wlis 
konstituciuri cvlilebis safuZvelze maTi raodenoba 50-mde unda 
Semcirdes). yoveli komisia moqmedebs mxolod Tavisi saarCevno olqis 
teritoriaze da Tavisi kompetenciis farglebSi akontrolebs konstituciis, 
saarCevno kodeqsisa da referendumis Sesaxeb kanonebis Sesrulebas da 
uzrunvelyofs maT erTgvarovan gamoyenebas; qmnis saarCevno ubnebs; 
ganixilavs gancxadebebsa da saCivrebs saubno saarCevno komisiebis 
gadawyvetilebisa da moqmedebis Taobaze da iRebs saTanado 
gadawyvetilebas; Tvalyurs adevnebs masobrivi informaciis adgilobriv 
saSualebaTa mier kanonmdeblobis moTxovnaTa Sesrulebas; ismens sajaro 
xelisuflebis adgilobriv organoTa da saxelmwifo dawesebulebaTa 
xelmZRvanelTa informacias arCevnebis gamarTvasTan dakavSirebiT; wyvets 
saarCevno ubansa da saarCevno olqSi sakrebulos arCevnebis baTilad 
cnobis sakiTxs; adgens saparlamento arCevnebis Sedegs erTmandatian 
saarCevno olqSi, prezidentobis kandidatTa mier am olqSi miRebul xmaTa 
raodenobas, sakrebuloTa arCevnebis Sedegs Sesabamis mravalmandatian 
olqebSi; niSnavs xelaxal kenWisyras (sakrebuloTa arCevnebisas) da 
sakrebulos xelaxal arCevnebs. 

saubno saarCevno komisia amowmebs saarCevno ubnis amomrCevelTa siebs; 
amomrCevlebs urigebs amomrCevlis baraTs; uzrunvelyofs kenWisyris 
gasamarTavi Senobis, saarCevno yuTebisa da kabinebis, sainformacio 
stendebis momzadebas, arCevnebis dRes _ kenWisyris gamarTvas; adgens 
saarCevno ubanSi amomrCevelTa, arCevnebis monawileTa da kenWisyris 
monawileTa raodenobas, yoveli kandidatisa da partiuli siisTvis micemul 
xmaTa raodenobas. 

saqarTveloSi saarCevno komisiebi 2005 wlamde (1918_1921 wlebSi da 
1990 wlidan) xelisuflebisa da arCevnebis monawile politikuri 
partiebis/saarCevno blokebis mier daniSnul wevrTagan Sedgeboda. Tumca, 
xelisuflebis mier daniSnul wevrTa da partiebis mier daniSnul wevrTa 
raodenobrivi Tanafardoba sxvadasxva dros gansxvavebuli iyo. saxeldobr, 
1918 wlis debulebis Tanaxmad, saqarTvelos parlamenti irCevda ceskos 21 
wevrs, misi qvemdgomi komisiebi ki iqmneboda Sesabamisi teritoriuli 
erTeulis TviTmmarTvelobis organos mier mis SemadgenlobaSi myofi 
politikuri partiebis warmomadgenlobis mixedviT. garda amisa, yoveli 
komisiis TiTo wevris daniSvnis ufleba hqondaT partiuli siebis warmdgen 
politikur partiebsa da jgufebs. 1990 da 1992 wlebSi saqarTvelos 



                                                                              184 

parlamenti irCevda ceskos 5 wevrs, maT Soris Tavmjdomares, TiTo wevrs 
niSnavdnen afxazeTisa da aWaris avtonomiuri respublikebis umaRlesi 
sabWoebi, saolqo saarCevno komisiebis xuT-xuT wevrs irCevda cesko, xolo 
saubno saarCevno komisiebis sam-sam wevrs _ saolqo saarCevno komisia. 
garda amisa, yoveli komisiis TiTo wevris daniSvnis ufleba hqondaT 
parlamentis arCevnebis monawile partiebs. 1995 wlis kanoniT saarCevno 
komisiebSi partiaTa warmomadgenloba Semcirda. 1999 wlis kanoniT mkveTrad 
gaizarda mmarTveli partiis warmomadgenloba da Semcirda sxva partiaTa 
warmomadgenloba. aman saarCevno komisiebisadmi ndobis xarisxi aSkarad 
daaqveiTa. 2003 wlis kanoniT paritetuli gaxda partiaTa warmomadgenloba 
da mkveTrad Semcirda xelisuflebis mier daniSnul wevrTa raodenoba 
(aseTi wesiT komisia ar Seqmnila). 2005 wels miRebul iqna axali wesi, 
romlis Tanaxmadac, saarCevno komisiebi (garda saubnosi) iqmneba 6 wlis 
vadiT, maTi Seqmna ki mTlianad prezidentisa da saparlamento umravlesobis 
xelSia: 

 ceskos Svidive wevrs, maT Soris, Tavmjdomares, saqarTvelos 
prezidentis wardginebiT, siiTi Semadgenlobis umravlesobiT, 
saxelobiTi kenWisyriT irCevs parlamenti (parlaments waredgineba 
Tavmjdomareobis erTi da wevrobis 12 kandidati); 

 saolqo saarCevno komisiebis xuTive wevrs, konkursis safuZvelze, 
saxelobiTi kenWisyriT irCevs cesko; 

 saubno saarCevno komisiebi iqmneba 5_9 wevrisagan, romelTagan 3 wevrs 
saxelobiTi kenWisyriT irCevs zemdgomi saolqo saarCevno komisia, xolo 
or-or wevrs niSnaven bolo saparlamento arCevnebSi pirvel sam adgilze 
gasuli partiebi. 

 
saarCevno olqebis Seqmna. saqarTveloSi iqmneba 85 erTmandatiani 

saarCevno olqi (75 olqi moicavs saqarTvelos 75 raionsa da qalaqs, xolo 
10 Seqmnilia TbilisSi, misi yofili 10 raionis mixedviT, mcxovrebTa 
raodenoba am olqebSi ki mkveTrad gansxvavebulia). 2005 wlis 
konstituciuri cvlilebis safuZvelze maTi raodenoba 50-mde unda 
Semcirdes. 

sakrebuloTa arCevnebisTvis TiToeuli sakrebulos teritoriaze, 
garda ukve arsebuli saarCevno olqebisa, damatebiT iqmneba TiTo 
mravalmandatiani saarCevno olqi (am damatebiT olqebSi saarCevno komisiebi 
ar iqmneba). 

saarCevno olqebs qmnis da maT sazRvrebs adgens cesko parlamentis 
uflebamosilebis vadis gasvlamde ara ugvianes 105 dRisa. 

 
saarCevno ubnebis Seqmna. saarCevno ubnebi iqmneba aranakleb 20 da 

ara umetes 2000 amomrCevlisTvis parlamentis uflebamosilebis vadis 
gasvlamde ara ugvianes 75-e dRisa, saarCevno kodeqsiT gansazRvrul 
gamonaklis SemTxvevebSi _ kenWisyramde ara ugvianes me-15 dRisa, xolo sxva 
saxelmwifoebSi _ arCevnebis dRemde ara ugvianes 30-e dRisa. 

 
politikuri partiebisa da saarCevno blokebis registracia. 

arCevnebSi monawileobis uflebis misaRebad registrirebulma politikurma 
partiebma ceskoSi saarCevno registracia unda gaiaron. amisaTvis im partiam, 
romelsac arCevnebis daniSvnis droisaTvis hyavs warmomadgeneli 
parlamentSi, mxolod saTanado gancxadebiT unda mimarTos ceskos, xolo 
partiam, romelsac aseTi warmomadgeneli ara hyavs, damatebiT 50000 
amomrCevlis xelmowera unda waradginos, riTac dasturdeba, rom isini 
mxars uWeren arCevnebSi partiis monawileobas. kandidatTa partiuli siebis 
wardgenamde partiebs ufleba aqvT gaerTiandnen saarCevno blokebad. 
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kandidatebis wardgena. saqarTvelos prezidentobis kandidatis 
wardgenis ufleba aqvT politikur partiebsa da amomrCevelTa sainiciativo 
jgufebs. ceskoSi prezidentobis kandidatis wardgenis Semdeg warmdgeni 
iZens Tavisi kandidatis mxardamWerTa xelmowerebis Segrovebis uflebas. 
yovelma warmdgenma kanoniT dadgenil vadaSi ceskos sul cota 50000 
amomrCevlis xelmowera unda warudginos. 

parlamentisa da sakrebulos wevrobis kandidatTa wardgenis ufleba 
aqvT ceskoSi registrirebul partiebsa da am partiaTa saarCevno blokebs, 
agreTve amomrCevelTa xuTkacian sainiciativo jgufebs. 

parlamentis arCevnebSi damoukideblad monawile yovel partiasa da 
saarCevno bloks ufleba aqvs waradginos TiTo partiuli sia, romelSic 
kandidatTa raodenoba 100-ze naklebi da 235-ze meti ar unda iyos. garda 
amisa, TiToeul maTgans ufleba aqvs Tavisi partiuli siidan TiTo 
kandidati waradginos yovel erTmandatian saarCevno olqSi. erTmandatian 
saarCevno olqSi TiTo kandidatis wardgenis ufleba aqvT amomrCevelTa 
sainiciativo jgufebsac (aseT kandidats damoukidebeli ewodeba). amasTan, 
yovel kandidats ufleba aqvs kenWi iyaros mxolod erTi partiuli siiT da 
mxolod erT saarCevno olqSi, Tanac, akrZalulia erTi da imave piris 
wardgena partiuli siiTa da sainiciativo jgufis mier, agreTve partiul 
siaSi im pirTa Seyvana, romlebic arCevnebis monawile sxva partiis wevrebi 
arian, garda erT saarCevno blokSi gaerTianebuli partiebisa. erTmandatian 
saarCevno olqSi kandidatis wardgenis Semdeg warmdgeni iZens Tavisi 
kandidatis mxardamWerTa xelmowerebis Segrovebis uflebas. yovelma 
warmdgenma saolqo saarCevno komisias kanoniT dadgenil vadaSi Sesabamisi 
saarCevno olqis sul cota 1000 amomrCevlis xelmowera unda warudginos 
(mxardamWerTa xelmowerebis wardgena ar sWirdeba pirs, romelic bolo 
arCevnebiT parlamentis wevri iyo). 

sakrebuloTa arCevnebSi damoukideblad monawile yovel partiasa da 
saarCevno bloks ufleba aqvs yovel sakrebuloSi asarCevad waradginos 
TiTo partiuli sia (sia Sesabamis saolqo saarCevno komisias waredgineba), 
Tu Sesabamis sakrebuloSi arCevnebi proporciuli saarCevno sistemis 
safuZvelze imarTeba, da waradginos kandidatebi, Tu arCevnebi 
maJoritaruli saarCevno sistemis safuZvelze imarTeba. am ukanasknel 
SemTxvevaSi TiTo kandidatis wardgenis ufleba aqvT amomrCevelTa 
sainiciativo jgufebsac. kandidatTa wardgenis sxva pirobebi igivea, rac 
saparlamento arCevnebisTvis zemoT aris aRwerili, garda mxardamWerTa 
raodenobisa _ soflis, Temisa da dabis sakrebuloTa arCevnebSi kandidatis 
warsadgenad sakmarisia 10, qalaqis sakrebulos arCevnebSi _ 100, xolo im 
qalaqis sakrebulos arCevnebSi, romelic ar Sedis raionis SemadgenlobaSi 
_ 200 amomrCevlis mxardaWera. 

mxardamWerTa xelmowerebis wardgenis Semdeg cesko da saolqo 
saarCevno komisiebi amowmeben xelmoweraTa namdvilobas, wardgenili 
dokumentaciis sisrulesa da siswores da Tu kanoniT dadgenili yvela 
moTxovna Sesrulebulia, registraciaSi atareben partiul siebsa da 
kandidatebs. 

 
amomrCevelTa registracia. arCevnebSi monawileobis ufleba 

mxolod registrirebul anu amomrCevelTa siaSi Seyvanil amomrCevels aqvs. 
saqarTveloSi amomrCevelTa registracia savaldebuloa. amomrCevelTa siebs 
adgenen saarCevno komisiebi im monacemTa safuZvelze, romlebic maT unda 
gadascen saxelmwifo aRmasrulebeli xelisuflebis, adgilobrivi 
TviTmmarTvelobisa da mmarTvelobis organoebma. amomrCevelTa erTiani siis 
ganaxleba weliwadSi orjer xdeba. saubno saarCevno komisiebma 
amomrCevelTa siebi arCevnebamde 45 dRiT adre unda gamoaqveynon. siebis 
dazustebis Taobaze pretenziaTa miReba da ganxilva saarCevno komisiebma 
arCevnebamde 20 dRiT adre, xolo sasamarTloebma 13 dRiT adre unda 
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daasrulon. dazustebuli siebi arCevnebamde 10 dRiT adre unda 
gamoqveyndes. 

saarCevno ubnis amomrCevelTa siaSi SehyavT saarCevno uflebis mqone 
yvela piri, vinc siis Sedgenis momentisTvis mcxovrebad registrirebulia 
am ubnis teritoriaze (ucxoeTSi mcxovrebi saqarTvelos moqalaqeni 
amomrCevelTa siaSi SehyavT iq, sadac isini sakonsulo aRricxvaze 
imyofebian). amomrCeveli mxolod erT siaSi unda Seiyvanon. 

garkveuli kategoriis amomrCevlebi, saxeldobr, amomrCevlebi, 
romlebic imyofebian ucxoeTSi, naosnobaSi an winaswar patimrobaSi, 
samkurnalod wvanan samkurnalo dawesebulebaSi, samxedro mosamsaxureebi 
da saubno saarCevno komisiis is wevrebi, romlebic sxva ubnis amomrCevlebs 
miekuTvnebian, SehyavT amomrCevelTa specialur siaSi, erTian siaSi ki 
keTdeba saTanado aRniSvna. 

 
winasaarCevno kampania. winasaarCevno kampaniasTan dakavSirebuli 

sakiTxebi reglamentirebulia saqarTvelos saarCevno kodeqsiT, xolo maTi 
darRvevisTvis dawesebulia administraciuli an sisxlissamarTlebrivi 
pasuxismgebloba. 

winasaarCevno kampania iwyeba arCevnebis daniSvnis momentidan da am 
droidan arCevnebis yvela subieqts aqvs winasaarCevno kampaniaSi Tanaswori 
monawileobis ufleba (kampania kenWisyris wina dRis 24 saaTze mTavrdeba). 
arCevnebis meore turis, ganmeorebiTi kenWisyris, Sualeduri an xelaxali 
arCevnebis daniSvnis momentidan ganaxldeba winasaarCevno kampaniis 
gamarTvis ufleba. winasaarCevno kampaniis dawyebis Semdeg arCevnebis 
subieqtebs ufleba aqvT daamzadon da gaavrcelon saagitacio masala. 
arCevnebis dRemde sul cota bolo 15 dRis ganmavlobaSi saxelmwifo 
teleradiomauwyeblebi valdebulni arian usasyidlon gamoyon 
yoveldRiurad or-ori saaTi saeTero dro, romelic Tanabrad nawildeba 
saarCevno subieqtebs Soris. kerZo tele- da radiokompaniebis mier 
nebayoflobiT gamoyofili saeTero dro, ufasoc da fasianic, Tanabrad 
unda ganawildes am subieqtebs Soris; drois fass yoveli kompania TviTon 
adgens, oRond igi yvelasTvis erTnairi unda iyos. aseTive pirobebia 
dadgenili erTmandatian saarCevno olqebSi wardgenili kandidatebisTvisac. 
saarCevno komisiebi, xelisuflebis, TviTmmarTvelobisa da mmarTvelobis 
adgilobrivi organoebi valdebulni arian xeli Seuwyon winasaarCevno 
SexvedraTa gamarTvas. saarCevno komisiebi valdebulni arian uzrunvelyon 
saarCevno subieqtebis siebisa da saarCevno programebis gamokvra saarCevno 
komisiebis SenobebSi. 

imisaTvis, rom xelisuflebis warmomadgenlebma Tavisi Tanamdebobrivi 
mdgomareoba ar gamoiyenon zemoaRniSnuli Tanabari SesaZleblobis 
dasarRvevad, winasaarCevno agitaciaSi monawileoba saerTod ekrZalebaT 
saarCevno komisiebis wevrebs, aRmasrulebeli xelisuflebisa da 
adgilobrivi mmarTvelobis organoTa xelmZRvanel pirebs, mosamarTleebs, 
prokuraturis, saqarTvelos Sinagan saqmeTa da Tavdacvis saministroTa, 
saxelmwifo sazRvris dacvis saxelmwifo departamentisa da saxelmwifo 
dacvis specialuri samsaxuris sajaro moxeleebs, xolo saxelmwifo da 
adgilobrivi mmarTvelobis organoTa sajaro moxeleebs _ samsaxurebriv 
movaleobaTa Sesrulebis dros. winasaarCevno agitaciaSi monawileoba 
ekrZalebaT agreTve ucxo qveynis moqalaqeebsa da organizaciebs, 
saqvelmoqmedo da religiur organizaciebs. 

arCevnebis daniSvnidan saboloo Sedegis gamoqveynebamde kanoni 
krZalavs arCevnebis subieqtTa da maT warmomadgenelTa mier 
amomrCevlebisTvis fuladi saxsrebis, saCuqrebisa da sxva materialur 
faseulobaTa gadacemas, SeRavaTian fasebSi saqonlis miyidvasa da 
materialur faseulobaTa gadacemis dapirebas. sasamarTlos mier aseTi 
faqtis dadasturebis SemTxvevaSi misive gadawyvetilebiT uqmdeba am 
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akrZalvis damrRvevis saarCevno registracia. 
 
winasaarCevno kampaniis dafinanseba. winasaarCevno kampaniis 

dafinansebis ufleba aqvT (aq ar vexebiT saarCevno komisiebis dafinansebas, 
rac saxelmwifo biujetis Sesaxeb kanonis Sesabamisad xdeba) saqarTvelos 
politikur partiebs, saqarTvelos fizikur da iuridiul pirebs (garda 
arasamewarmeo iuridiuli pirebisa, religiuri organizaciebisa da 
sawarmoebisa, romlebSic aris saxelmwifos wili). winasaarCevno kampaniis 
gamarTvisTvis daxarjuli nebismieri Tanxa mxolod am mizniT Seqmnili 
saarCevno kampaniis fondidan unda daixarjos. fondSi Caricxuli Tanxis 
odenoba araa SezRuduli. 

arCevnebis Sedegebis gamoqveynebis Semdeg arCevnebis subieqtebma 
kanoniT dadgenil vadaSi ceskos unda warudginon arCevnebisTvis 
gamoyenebuli saxsrebis angariSi fondSi Caricxuli fuladi saxsrebis 
wyaros miTiTebiT. 

 
kenWisyra. saarCevno kodeqsi uaRresad dawvrilebiT aRwers 

kenWisyris proceduras. kenWisyra imarTeba specialurad gamoyofil da 
kanonis moTxovnaTa Sesabamisad mowyobil SenobaSi arCevnebis/kenWisyris 
dRis 8-dan 20 saaTamde. 

kenWisyraSi monawileobis ufleba aqvT mxolod im pirebs, romlebic 
Seyvanilni arian amomrCevelTa siaSi. Tu amomrCevels SezRuduli 
SesaZleblobis an janmrTelobis mdgomareobis gamo ar SeuZlia kenWisyris 
SenobaSi misvla, saubno saarCevno komisia misi TxovniT, romelic arCevnebis 
wina dRis 18 saaTamde unda ecnobos komisias da aRiricxos gancxadebaTa 
JurnalSi, komisiis sul cota or wevrs avalebs kenWisyris mowyobas 
amomrCevelTa yofnis adgilas amomrCevelTa siis danarTis safuZvelze. aseT 
SemTxvevaSi kenWisyrisTvis gamoiyeneba erTi gadasatani saarCevno yuTi. 
aseTive wesiT ewyoba kenWisyra im SemTxvevaSic, rodesac amomrCeveli 
Tavisuflebis aRkveTis adgilas imyofeba sasamarTlos ganaCenis gareSe. 

specialur siaSi Seyvanili amomrCeveli monawileobs: saqarTvelos 
prezidentisa da parlamentis proporciuli sistemiT Catarebul arCevnebsa 
da referendumSi, miuxedavad misi adgilsamyofelisa; parlamentis 
maJoritaruli sistemiT Catarebul arCevnebSi, Tu adgilsamyofels icvlis 
mxolod Tavisi saarCevno olqis farglebSi; adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis arCevnebSi, Tu adgilsamyofels icvlis mxolod Tavisi 
adgilobrivi saarCevno olqis farglebSi. 

saarCevno biuletens misi gacemisas xels aweren registratori da 
biuletenebis dammowmebeli, ris Semdegac amomrCeveli faruli kenWisyris 
kabinaSi an oTaxSi avsebs mas. akrZalulia am dros vinmes daswreba. Tu 
amomrCevels damoukideblad ar SeuZlia biuletenis Sevseba, mas ufleba 
aqvs dasaxmareblad miiwvios nebismieri piri, garda komisiis wevrisa, 
kandidatis ndobiT aRWurvili pirisa, partiis/saarCevno blokis 
rwmunebulisa da damkvirveblisa. 

Sevsebul da dakecil biuletens specialuri beWdiT daamowmebs 
komisiis wevri, amomrCevels miscems specialur konverts da specialuri 
uxilavi saRebaviT moaxdens mis markirebas (markireba imisaTvis keTdeba, 
rom amomrCevelma ver SesZlos xelmeored kenWisyraSi monawileoba). 
amomrCevelma Sevsebuli da damowmebuli biuleteni am konvertSi unda Cados 
da CauSvas saarCevno yuTSi. 

rogorc ki amoiwureba kanoniT dadgenili kenWisyris dro, Senoba 
iketeba da xmis micemas mxolod am droisTvis SenobaSi myofi amomrCevlebi 
agrZeleben. 

 
arCevnebis Sedegebis Sejameba. arCevnebis Sedegebis Sejameba 

saarCevno ubnebSi kenWisyris Sedegebis SejamebiT iwyeba. es procedura 
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Zalian mniSvnelovania da igi dawvrilebiTaa reglamentirebuli. Sejamebis 
procedura sajaroa, yoveli Sedegi xmamaRla cxaddeba da Seitaneba 
sademonstracio oqmSi. 

aRvweroT am proceduris is nawili, romelic biuletenebis daTvlas 
exeba. biuletenebs Tvlian komisiis wevrebi, romlebic wilisyriT 
SeirCevian. daTvlisas gamoiyofa daudgeneli nimuSisa da baTilad cnobili 
biuletenebi (biuleteni baTilad unda iqnes cnobili, Tu SeuZlebelia 
dadgindes, romel subieqts misca xma amomrCevelma (ra pasuxi gasca 
sareferendumo SekiTxvas). saeWvo SemTxvevaSi sakiTxs kenWisyriT wyvets 
saubno saarCevno komisia. komisiis mdivans kenWisyris Sejamebis Sedegebi 
Seaqvs oqmSi, romlis mixedviTac avsebs amave oqmis 10 egzemplars, 
romlTagan 6-s gadascems arCevnebis subieqtTa warmomadgenlebs, 2-s _ 
damkvirvebeli organizaciebis damkvirveblebs, xolo or calsa da yvela 
biuletens dauyovnebliv ugzavnis saolqo saarCevno komisias. 

saolqo saarCevno komisia miRebuli oqmebis safuZvelze ajamebs 
arCevnebis Sedegebs saarCevno olqSi (gamonaklisia saparlamento 
arCevnebisas partiuli siebisTvis micemul xmaTa Sejameba _ saolqo komisia 
Sedegebis Seujameblad gadascems ceskos saubno saarCevno komisiaTa oqmebs) 
da adgens saTanado oqms, romlis TiTo cals gadascems arCevnebis 
subieqtTa warmomadgenlebs, xolo erT cals saubno saarCevno komisiebis 
oqmebis TiTo calTan erTad kanoniT dadgenil vadaSi ugzavnis ceskos. 

saolqo saarCevno komisia adgens arCevnebis saboloo Sedegebs Tavisi 
erTmandatiani saarCevno olqis mixedviT _ saparlamento arCevnebisas da 
mravalmandatiani saarCevno olqebis mixedviT _ sakrebuloTa arCevnebisas. 
garda amisa, ganixilavs gancxadebebs saarCevno ubanSi kenWisyris baTilad 
cnobis Sesaxeb da Tavis mosazrebas dauyovnebliv warudgens ceskos 
saboloo gadawyvetilebis misaRebad. 

cesko, saolqo saarCevno komisiebisagan miRebuli oqmebis safuZvelze, 
kenWisyris Catarebidan 18 dReSi ajamebs arCevnebisa da referendumis 
Sedegebs da dauyovnebliv aqveynebs maT. 

 
ganmeorebiTi kenWisyra, arCevnebis meore turi, xelaxali da 

Sualeduri arCevnebi. ganmeorebiTi kenWisyris sakiTxi sxvadasxva 
arCevnebisTvis sxvadasxvagvaradaa gadawyvetili. saxeldobr: 

a) parlamentis arCevnebisas ganmeorebiTi kenWisyra im saarCevno 
ubnebSi imarTeba, romlebSic kenWisyra baTilad iqna cnobili da mxolod 
im SemTxvevaSi, Tu am ubnebSi amomrCevelTa saerTo raodenoba saqarTvelos 
amomrCevelTa saerTo raodenobis 10 procentze metia (proporciuli 
sistemiT gamarTuli arCevnebisas) an Tu am ubnebSi amomrCevelTa saerTo 
raodenoba metia Sesabamis erTmandatian saarCevno olqSi ori saukeTeso 
Sedegis mqone kandidatTa mier miRebul xmaTa raodenobaTa sxvaobaze. garda 
amisa, Tu proporciuli sistemiT gamarTuli arCevnebi Catarebulad 
gamocxadda, magram verc erTma subieqtma ver gadalaxa saarCevno zRurbli, 
ceskos gankargulebiT imarTeba ganmeorebiTi kenWisyra, romelSi 
monawileobis uflebac mxolod im subieqtebs aqvT, vinc saerTo arCevnebSi 
xmebis 2% mainc miiRo. 

b) sakrebulos arCevnebisas ganmeorebiTi kenWisyra im saarCevno 
ubnebSi imarTeba, romlebSic kenWisyra baTilad iqna cnobili da mxolod 
im SemTxvevaSi, Tu am ubnebSi amomrCevelTa saerTo raodenoba metia im ori 
kandidatis mier miRebul xmaTa sxvaobaze, romelTagan erTs arCeulTagan 
yvelaze dabali, meores ki misi momdevno Sedegi aqvs; 

g) saprezidento arCevnebisas ganmeorebiTi kenWisyris gamarTvas 
kanoni ar iTvaliswinebs da es misi xarvezia. 

arCevnebis meore turis gamarTva gaTvaliswinebulia mxolod 
saprezidento da saparlamento (mxolod maJoritaruli sistemiT) 
arCevnebisas. Tu arCevnebi Catarebulad CaiTvala, wardgenili iyo erTze 
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meti kandidati, magram verc erTi ver airCa, gaimarTeba arCevnebis meore 
turi, romelSic kenWi eyreba pirvel turSi ukeTesi Sedegis mqone or 
kandidats. Tu saukeTeso Sedegi orze met kandidats erTnairi aRmoaCnda an 
pirvel adgilze erTi kandidati gavida, xolo meore adgilze erTnairi 
SedegiT _ erTze meti, meore turSi kenWi yvela am kandidats eyreba. 

xelaxali arCevnebi imarTeba: Tu arCevnebi Catarebulad ar CaiTvala 
an arCevnebis Sedegi baTilad iqna cnobili (Tu am dros kanoni ar 
iTvaliswinebs ganmeorebiTi kenWisyris gamarTvas); Tu prezidentis arCevnebi 
Catarebulad CaiTvala, pirvel turSi monawileobda mxolod erTi 
kandidati da man arCevnebis monawileTa xmebis naxevarze meti ver miiRo, an 
Tu arCevnebis meore turi Catarebulad CaiTvala, magram prezidenti ver 
airCa. 

Sualeduri arCevnebi imarTeba parlamentis Semadgenlobis Sesavsebad 
im SemTxvevaSi, Tu erTmandatian saarCevno olqSi arCeuli parlamentis 
wevris uflebamosileba vadamde iqna Sewyvetili. 

 
saarCevno davis ganxilva da pasuxismgebloba. saarCevno 

kanonmdeblobis darRveva SeiZleba gasaCivrdes Sesabamis saarCevno 
komisiaSi an sasamarTloSi, xolo Tu dava arCevnebis konstituciurobas 
exeba, _ saqarTvelos sakonstitucio sasamarTloSi. gasaCivrebis zogadi 
wesi aseTia: saarCevno komisiis gadawyvetileba SeiZleba gasaCivrdes 
zemdgom saarCevno komisiaSi an sasamarTloSi, xolo ceskos gadawyvetileba 
_ sasamarTloSi. 

davis Sinaarsidan gamomdinare, sarCeli SeiZleba Setanil iqnes an 
raionul/saqalaqo, an saolqo, anda uzenaes sasamarTloSi. garda ramdenime 
SemTxvevisa, rodesac sasamarTlos gadawyvetileba SeiZleba gasaCivrdes 
zemdgom sasamarTloSi, sasamarTlos gadawyvetileba sabolooa da ver 
gasaCivrdeba. 

saarCevno procesTan dakavSirebul sakiTxTa gasaCivrebisa da 
saCivarTa ganxilvis vada, arCevnebis specifikidan gamomdinare (saarCevno 
procesis yoveli stadiis xangrZlivoba zustad aris gansazRvruli da misi 
dasrulebis gareSe ver daiwyeba momdevno stadia), Zalian SezRudulia. 
umetes SemTxvevebSi es vada 3-dRiania. 

garda amisa, ceskos gadawyvetileba parlamentis wevris arCevis 
Taobaze SeiZleba gasaCivrdes parlamentSi, xolo parlamentis 
gadawyvetileba parlamentis wevris uflebamosilebis cnobis an arcnobis 
Taobaze _ saqarTvelos sakonstitucio sasamarTloSi. 

saarCevno kanonmdeblobis darRvevisTvis dawesebulia 
administraciuli da sisxlissamarTlebrivi pasuxismgebloba. garda amisa, 
dawesebulia arCevnebisTvis damaxasiaTebeli specifikuri pasuxismgebloba _ 
arCevnebis dros gamoyenebuli saxsrebis angariSis warudgenlobis 
SemTxvevaSi saarCevno subieqts ekrZaleba imave saxis momdevno arCevnebsa da 
am arCevnebamde gamarTul nebismier arCevnebSi monawileoba. 

 
 

arCevnebi xelisuflebisTvis brZolaa, marTalia, politikuri brZola, 

magram sakmaod mwvave. mas, Cveulebriv, Tan sdevs kanonis gverdis avliT 

upiratesobis mopovebis mcdeloba. amis yvelaze meti SesaZlebloba ki 

qveynis mmarTvel politikur Zalas aqvs. ukanono zemoqmedebis 

SesaZleblobis Sesamcireblad saarCevno kanonmdeblobiT, Cveulebriv, 

mTeli rigi garantiebia gaTvaliswinebuli saarCevno procesis 

monawileTaTvis. 

saqarTvelos prezidentobis kandidatebi da maTi warmomadgenlebi 



                                                                              190 

saarCevno kampaniis dros ar SeiZleba daiTxovon samsaxuridan anda 
gadaiyvanon sxva samuSaoze an Tanamdebobaze maTi Tanxmobis gareSe. 
parlamentis wevrobis kandidats, Tu moiTxovs, saarCevno kampaniis vadiT 
miecema uxelfaso Svebuleba. 

prezidentobisa da parlamentis wevrobis kandidati ceskos mier 
arCevnebis saboloo Sedegebis oficialurad gamoqveynebamde ar SeiZleba 
daakavon, daapatimron an gaCxrikon, Tu saqarTvelos generaluri 
prokuroris wardginebaze ar iqna ceskos Tanxmoba. gamonaklisia 
danaSaulze waswrebis SemTxveva, rac dauyovnebliv unda ecnobos ceskos. 
Tu cesko miiRebs saTanado gankargulebas, dakavebuli an dapatimrebuli 
kandidati dauyovnebliv unda ganTavisufldes. 

 
Tavi meTeqvsmete. referendumi 

 
referendumis cneba da socialuri funqcia. yvelaze ufro 

gavrcelebuli ganmartebis Tanaxmad, referendumi (laTinuri `referendum~-
isgan _ `is, rac unda ecnobos~) aris kenWisyra, romlis meSveobiTac 
amomrCevlebi saxelmwifoebriv an TviTmmarTvelobriv sakiTxebs wyveten. 
plebiscitic (laTinuri `plebiscitum~-isgan _ `xalxis gadawyvetileba~) aseTive 
kenWisyraa da iuridiuli TvalsazrisiT, rogorc wesi, referendumisagan ar 
gansxvavdeba. Tumca, Cveulebriv, plebiscits uwodeben referendums, 
romelic qveynisTvis an misi regionisTvis umniSvnelovanes sakiTxze 
imarTeba. aseTi sakiTxebia sadavo teritoriis kuTvnilebis, saxelmwifo 
mmarTvelobis formisa da sxva msgavsi sakiTxebi. aris gamonaklisebic _ 
zogierT qveyanaSi referendums sakonsultacio xasiaTi aqvs, xolo 
plebiscits _ valdebulebiTi, zogan ki piriqiT. zogjer referendums 
gansazRvraven rogorc saerTo-saxalxo gamokiTxvas. aseTi gansazRvrisas 
ikargeba referendumis valdebulebiTi xasiaTi da amitom umjobesia, 
gamoviyenoT am abzacis dasawyisSi moyvanili ganmarteba, xolo im 
SemTxvevaSi, Tu referendumis daniSnuleba mxolod sazogadoebis azris 
gagebaa, mas sakonsultacio referendumi vuwodoT. 

arCevnebisagan gansxvavebiT referendumi iuridiul Zalas aniWebs ara 
piris an pirTa mandats, aramed raime sakiTxis gadawyvetas. referendumiT 
miRebuli gadawyvetileba xalxis gadawyvetilebad iTvleba da, rogorc 
wesi, misi iuridiuli Zala kanonTa iuridiul Zalaze metia. referendumis 
dros gadawyvetileba miiReba dasmul SekiTxvaze dadebiTi an uaryofiTi 
pasuxis gacemiT, anda gadawyvetilebis sxvadasxva variantidan erT-erTis 
arCeviT. 

im SemTxvevaSic ki, rodesac referendumi sakonsultacioa, mas 
aSkarad aqvs moraluri valdebulebis Zala. demokratiul saxelmwifoSi 
xelisufleba Znelad Tu aaridebs Tavs amomrCevelTa umravlesobis mier 
gamoTqmul mosazrebas. 

cxadia, referendums, rogorc uSualo demokratiis formas, 
upiratesoba aqvs warmomadgenlobiTi demokratiis winaSe. magram aris 
uamravi sakiTxi, romelTa gadawyvetac referendumis meSveobiT aSkarad 
mizanSeuwonelia. garda amisa, referendumi arcTu iSviaTad gamoiyeneba 
warmomadgenlobiTi demokratiis _ parlamentis sapirwoned anu parlamentis 
survilis sawinaaRmdego gadawyvetilebis misaRebad. aseTi ram maSin xdeba, 
rodesac referendumis daniSvnis diskreciuli uflebamosileba 
saxelmwifos meTaurs an mTavrobas aqvs. aseTi movlenebis Tavidan acilebis 
mizniT zogierTi qveynis konstitucia aseT uflebas maT ar aniWebs da/an 
mkveTrad zRudavs sareferendumo sakiTxTa wres. 

referendumebi, rogorc zemoT aRvniSneT, iyofa valdebulebiT da 
sakonsultacio referendumebad. valdebulebiTi referendumebi, Tavis mxriv, 
iyofa savaldebulo da fakultatiur referendumebad.  
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referendums uwodeben savaldebulos, Tu mocemuli sakiTxis 
gadawyveta mxolod referendumis meSveobiT SeiZleba. magaliTad, 1921 wlis 
saqarTvelos konstituciis Tanaxmad, parlamentis mier konstituciaSi 
Setanili cvlileba ZalaSi Sedioda mxolod referendumiT misi 
dadasturebis Semdeg. 

referendums uwodeben fakultatiurs, Tu mocemuli sakiTxis 
gadasawyvetad misi gamarTva savaldebulo ar aris. fakultatiur 
referendums niSnavs konstituciiT an kanoniT uflebamosili organo Tavisi 
iniciativiT an kanoniT gansazRvrul subieqtTa moTxovniT. 

qvemoT aRvwerT, rogor awesrigebs saqarTvelos kanonmdebloba 
referendumTan dakavSirebul sakiTxebs [konstitucia, muxlebi: 5.2, 6, 28, 74, 
89.1.d; organuli kanoni `referendumis Sesaxeb~; kanoni `normatiuli aqtebis 
Sesaxeb~, muxli 21]. 

amTaviTve aRvniSnavT, rom referendumica da plebiscitic 
ganmartebulia rogorc kenWisyriT saerTo-saxalxo gamokiTxva 
gansakuTrebiT mniSvnelovan saxelmwifoebriv sakiTxebze, oRond 
referendumi imarTeba am sakiTxTa sabolood gadasawyvetad da mis Sedegs 
valdebulebiTi xasiaTi aqvs, xolo plebisciti _ amomrCevelTa azris 
gasagebad da mis Sedegs sarekomendacio xasiaTi aqvs. referendumica da 
plebiscitic mxolod fakultatiuria. referendumi imarTeba saqarTvelos 
mTel teritoriaze sayovelTao kenWisyris safuZvelze, xolo plebisciti _ 
saqarTvelos yvela amomrCevlis an misi nawilis azris gasagebad. maT Soris 
erTi gansxvavebac aris _ plebiscits saqarTvelos prezidenti mxolod 
sakuTari iniciativiT niSnavs. sxva mxriv, plebiscitze igive wesebi 
vrceldeba, rac referendumis gamarTvaze. amitom, am SeniSvnebis 
gaTvaliswinebiT, qvemoT mxolod referendumze visaubrebT. 

 
referendumis gamarTvis principebi da referendumis gamarTva. 

referendumi imarTeba moqalaqeTa nebis pirdapiri gamovlenis mizniT, 
sayovelTao da Tanaswori kenWisyris uflebis safuZvelze faruli 
kenWisyriT. 

referendumSi monawileobis ufleba aqvs aqtiuri saarCevno uflebis 
mqone yvela pirs. TiToeul maTgans erTi xma aqvs da referendumSi piradad 
monawileobs. referendumSi monawileoba Tavisufalia. igi mzaddeba da 
imarTeba sajarod. 

referendumis momzadebisa da gamarTvis organizaciuli 
uzrunvelyofa saqarTvelos saarCevno administracias evaleba. 

sajaroobis uzrunvelyofis mizniT yvela politikur partiasa da 
sazogadoebriv gaerTianebas, agreTve sainiciativo jgufs (Tu referendumi 
amomrCevelTa moTxovniT dainiSna) ufleba aqvs daniSnos TiTo 
damkvirvebeli yvela saarCevno komisiaSi. 

 
referendumis daniSvna. referendums niSnavs saqarTvelos prezidenti 

sakuTari iniciativiT, parlamentis an aranakleb 200 aTasi amomrCevlis 
moTxovniT misi gamarTvis moTxovnis miRebidan 30 dReSi da igi Sesabamisi 
brZanebulebis gamocemidan or Tveze ufro adre da eqvs Tveze ufro gvian 
ar unda gaimarTos (gamonaklis SemTxvevaSi prezidents SeuZlia daadginos 
referendumis gamarTvis sxva vada). es brZanebuleba misi gamocemidan 7 
dReSi unda gamoqveyndes da masSi unda aRiniSnos referendumis gamarTvis 
TariRi, sareferendumo sakiTxis zusti formulireba, dafinansebisa da 
referendumis gamarTvasTan dakavSirebuli sxva sakiTxebi. 

referendumis gamarTva ar SeiZleba, Tu gamocxadebulia sagangebo an 
saomari mdgomareoba. misi Sedegis gamoqveynebidan erTi wlis ganmavlobaSi 
imave sakiTxze referendumis daniSvna aRar SeiZleba. 

amomrCevelTa mier referendumis daniSvnis moTxovnis procedura 
aseTia: 
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 iqmneba amomrCevelTa sainiciativo jgufi, romelmac mkafiod da 
konkretulad unda Camoayalibos sareferendumo sakiTxi; 

 sainiciativo jgufi mimarTavs ceskos sareferendumo sakiTxis 
registraciaSi gatarebis TxovniT, romelic sainiciativo jgufTan 
SeTanxmebiT azustebs sakiTxis formulirebas; 

 mimarTvidan erT TveSi cesko registraciaSi atarebs sareferendumo 
sakiTxsa da sainiciativo jgufs da oficialur presaSi aqveynebs 
saTanado informacias; 

 registrirebis Semdeg sainiciativo jgufs ufleba aqvs daiwyos 
referendumis gamarTvis momxreTa xelmoweraTa Segroveba. Segrovili 
xelmowerebi 3 TveSi ceskos unda Cabardes; 

 cesko amowmebs wardgenil masalebs da Tu daculia kanonis yvela 
moTxovna, masalebis wardgenidan erT TveSi sainiciativo jgufis 
moTxovnas Tavisi daskvniTurT warudgens saqarTvelos prezidents; 

 ceskos ufleba aqvs uari Tqvas registraciaSi gatarebaze, Tu darRveulia 
kanonis moTxovnebi. sainiciativo jgufs ufleba aqvs uaris miRebidan 5 
dReSi ceskos gadawyvetileba gaasaCivros saqarTvelos uzenaes 
sasamarTloSi, romelmac 5 dReSi unda ganixilos saCivari da miiRos 
gadawyvetileba. uzenaesi sasamarTlos gadawyvetileba sabolooa. 

referendumis daniSvnis moTxovnis miRebis Semdeg saqarTvelos 
prezidenti niSnavs referendumis TariRs an motivirebul uars acxadebs 
referendumis daniSvnaze; uaris Tqma SeiZleba mxolod konstituciisa da 
`referendumis Sesaxeb~ kanonis moTxovnaTa darRvevis SemTxvevaSi. 

 
referendumis Sedegis dadgena. referendumis Sedegs adgens cesko. 

sareferendumo sakiTxi miRebulad iTvleba, Tu mis dadebiTad gadawyvetas 
mxars dauWers kenWisyris monawileTa naxevarze meti, im pirobiT, rom 
referendumSi monawileoba miiRo amomrCevelTa saerTo raodenobis 
naxevarma mainc. 

referendumisa da saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos Sesaxeb 
organuli kanonebis Tanaxmad, referendumis Sedegis baTilad cnobis 
ufleba aqvs saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos. 

 
sareferendumo sakiTxi da referendumis Sedegad miRebuli 

gadawyvetilebis iuridiuli Zala. SesaZlo sareferendumo sakiTxTa 
aRwera da referendumis Sedegad miRebuli gadawyvetilebis iuridiuli 
Zalis sakiTxi imdenad bundovani da winaaRmdegobrivia, rom aucileblad 
migvaCnia moqmedi normebis arsebiTad gadasinjva. 

marTlac, `referendumis Sesaxeb~ organuli kanonis Tanaxmad [muxli 
28] (aseTive Sinaarsisaa `normatiuli aqtebis Sesaxeb~ kanonis 21-e muxli): 

`1. referendumis daniSvnidan referendumis Sedegebis gamoqveynebamde 
dauSvebelia sareferendumo sakiTxze gadawyvetilebis miReba. 

2. referendumis Sedegad miRebuli gadawyvetileba ZalaSi Sedis misi 
gamoqveynebis dRidan, aqvs iuridiuli Zala da sabolooa. referendumis 
Sedegebs aqvs pirdapiri moqmedebis Zala. 

3. saqarTvelos sakanonmdeblo da aRmasrulebeli xelisufleba 
valdebulia referendumis Sedegebidan gamomdinare erT TveSi 
SesabamisobaSi moiyvanos saqarTvelos kanonmdebloba da sxva aqtebi 
(referendumis gadawyvetilebasTan _ avt.). 

4. referendumis Sedegad miRebuli gadawyvetilebis Secvla an 
gauqmeba SeiZleba mxolod referendumiT~. 

saqarTvelos konstituciis Tanaxmad, referendumi iniSneba 
konstituciiTa da organuli kanoniT gansazRvrul sakiTxebze [muxli 74.1]. 
konstitucia mxolod im sakiTxebs gansazRvravs, romlebzec akrZalulia 
referendumis gamarTva [muxli 74.2]: 
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`ar SeiZleba referendumis mowyoba kanonis misaRebad an 
gasauqmeblad, amnistiisa da Sewyalebis gamo, saerTaSoriso 
xelSekrulebaTa da SeTanxmebaTa ratificirebisa da denonsirebis Sesaxeb, 
agreTve iseT sakiTxebze, romlebic zRudaven adamianis ZiriTad 
konstituciur uflebebsa da Tavisuflebebs~, 

`referendumis Sesaxeb~ organuli kanoni ki im sakiTxebsac 
gansazRvravs, romlebzec nebadarTulia referendumis gamarTva [muxli 3.1]: 

`referendumi SeiZleba moewyos gansakuTrebiT mniSvnelovan 
saxelmwifoebriv sakiTxebze, maT Soris, saqarTvelos kanonebiT, 
saerTaSoriso xelSekrulebebiTa da SeTanxmebebiT gaTvaliswinebuli 
sakiTxebisa da principebis Sesaxeb~. 

rogorc vxedavT, sakmaod viwroa sakiTxTa is wre, romelzec 
nebadarTulia referendumis gamarTva. Tumca, es bolo debuleba Seicavs 
SefasebiT normas _ `gansakuTrebiT mniSvnelovani saxelmwifoebrivi 
sakiTxebi~ _, romelic sakmaod farTod SeiZleba iqnes interpretirebuli. 
Tu amasTan erTad mxedvelobaSi miviRebT zemoT moyvanili 28-e muxlis me-2 
punqts, iZulebuli gavxdebiT davaskvnaT, rom es kanoni referendumis 
Sedegad miRebul gadawyvetilebas upirates iuridiul Zalas aniWebs TviT 
saqarTvelos konstituciis mimarTac ki. magram es ewinaaRmdegeba 
konstitucias, romlis Tanaxmadac `saqarTvelos konstitucia saxelmwifos 
uzenaesi kanonia~ [muxli 6.1].  amrigad, Tu referendumis Sedegad miRebuli 
gadawyvetileba ar Seesabameba konstitucias, igi ZalaSi ver Seva 
konstituciis Sesabamis debulebaTa Secvlamde. konstituciaSi cvlilebis 
Setanas ki erT Tveze bevrad meti dro sWirdeba (unda momzaddes da 
parlaments waredginos kanonproeqti, Semdeg igi unda gamoqveyndes 
sayovelTao-saxalxo ganxilvisTvis, risTvisac sul cota erTi Tvea 
dadgenili, da mxolod amis Semdeg SeiZleba daiwyos parlamentSi misi 
ganxilva). maSasadame, ver Sesruldeba 28-e muxlis me-3 punqtis moTxovnac. 

garda amisa, konstituciis 74-e muxlis Tanaxmad, ar SeiZleba 
referendumis gamarTva kanonis (e.i. konkretuli normis an normaTa) 
misaRebad an gasauqmeblad. maSasadame, sareferendumo SekiTxva mxolod 
normaTa safuZvels, zogad principebs SeiZleba Seicavdes. aseT SekiTxvaze 
dadebiTi pasuxi ki, rogorc wesi, gamoiwvevs araerT normatiul aqtSi 
(SesaZloa konstituciaSic) cvlilebis Setanis aucileblobas da, 
gaugebaria, rogor unda amoqmeddes referendumis Sedegad miRebuli 
gadawyvetileba misi gamoqveynebisTanave. aseTi moqmedeba, saTanado 
normatiuli aqtebis mowesrigebamde, rasac sakmaod didi dro dasWirdeba, an 
qaoss gamoiwvevs Sesabamis sferoSi, an saqmianobis srul SeCerebas. 

 
referendumis konstituciurobis sakiTxTan dakavSirebuli dava. 

zemoT ukve ganvixileT referendumis Sedegis baTilad cnobis sakiTxi da 
isic aRvniSneT, rom prezidenti referendums ar niSnavs mxolod 
konstituciisa da `referendumis Sesaxeb~ kanonis moTxovnaTa darRvevis 
SemTxvevaSi. ra xdeba maSin, Tu prezidentma referendumi daniSna am pirobis 
darRveviT, an Tu ar daniSna, miuxedavad kanonis yvela moTxovnaTa 
Sesrulebisa? aseT SemTxvevebSi referendumis konstituciurobis Sesaxeb 
warmoqmnil davas konstituciuri sarCelis safuZvelze ganixilavs da 
wyvets saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlo [konst.sasam, muxlebi: 19, 
21.1, 23.4, 36]. 

aRniSnul sakiTxze konstituciuri sarCelis Setanis ufleba aqvT: 
a) parlamentis wevrTa aranakleb erT mexuTeds, Tu prezidentma 

sakuTari iniciativiT an amomrCevelTa moTxovniT daniSna, an, miuxedavad 
parlamentis moTxovnisa, ar daniSna referendumi; 

b) saxalxo damcvels, Tu prezidentma, miuxedavad amomrCevelTa 
moTxovnisa, ar daniSna referendumi; 

g) parlamentis wevrTa aranakleb erT mexuTedsa da saxalxo 
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damcvels, Tu isini miiCneven, rom referendumis gamarTva ewinaaRmdegeba 
konstituciis 74-e muxlis me-2 punqts 

d) parlamentis wevrTa aranakleb erT mexuTeds, prezidentsa da 
saxalxo damcvels, Tu isini miiCneven, rom referendumi Catarda kanonis 
darRveviT. 

pirvel sam sakiTxze mopasuxea saqarTvelos prezidenti, xolo bolo 
sakiTxze _ cesko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კარი VI. ხელისუფლების დანაწილება როგორც სახელმწიფო  

ხელისუფლების ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრინციპი  საქართველოს 

სახელმწიფოებრიობაში 

 

საზოგადოება, როგორც მთლიანი ორგანიზმი ინარჩუნებს თავის თავს ხელისუფლების 

სპეციფიკურად ორგანიზებული და მოქმედი სისტემის ხარჯზე. ეს სისტემა განსხვავებულია 

სხვადასხვა ეპოქაში და სხვადასხვა ქვეყანაში, ხოლო ხელისუფლების ორგანიზაციის 

თანამედროვე, ცივილიზებული სისტემის ძირითად იდეაში დევს კონსტიტუციაში 

ფიქსირებული საყოველთაოდ აღიარებული უფლება–თავისუფლებების რეალურად 

განხორციელების ადექვატური ძალის სახელმწიფო მექანიზმების არსებობა. ასეთ ძალად, 

საშუალებად, პირველ რიგში, სახელმწიფო გვევლინება, რომელიც ამ ფუნქციას ძირითადად 

თავისი ორგანოების მეშვეობით ახორციელებს. სახეობის, სტრუქტურისა და კომპეტენციის 

მიხედვით ეს უკანასკნელნი განსხვავებული ფორმითა და დატვირთვით ემსახურებიან 

ადამიანთა უფლებების დაცვას. სახელმწიფო მექანიზმი არ არის ცალკეული რგოლების 

მარტივი ერთობლიობა, იგი რთულ და იმავდროულად მთლიან ორგანიზმს წარმოადგენს, 

მისი ნაწილ–ელემენტები ერთმანეთთან გაერთიანებულნი არიან ობიექტურად 

განპირობებული კანონზომიერი კავშირებით. როგორ უნდა იყოს მოწყობილი ასეთი 

სახელმწიფო? რა პრინციპებს უნდა ემყარებოდეს სახელმწიფო მექანიზმის ფუნქციონირება? 
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ამ ზოგადსაკაცობრიო პრობლემის გადაწყვეტის ერთ–ერთი ხერხი მდგომარეობს 

სახელმწიფო ხელისუფლების იმგვარ მოწყობაში, რომელიც თავისთავში ხელს შეუშლის 

ხელისუფლების უზურპაციას და ადამიანის საზიანოდ მის გამოყენებას. იმისათვის, რომ 

ხალხს ემსახურებოდეს, სახელმწიფო ხელისუფლება ხალხის კონტროლს უნდა 

ემსახურებოდეს — მართულნი თავად და დამოუიკიდებლად უნდა წყვეტდნენ მმართველთა 

ბედს, თუმცა „პირობითაც კი ჭირს მათი ერთმანეთისაგან განცალკევება — მართულიც 

ხალხია და მმართველიც―.1  

საყოველთაოდ ცნობილია, რომ ხელისუფლება ყოველთვის ისწრაფვის 

თვითგაფართოებისა და თავისი ყველგან და ყველაფერში ყოფნის გაძლიერებისაკენ. 

მაშასადამე ხელისუფლების მხრიდან ავტორიტარული განზრახვების შეჩერებისა და 

თავოსუფლების დაცვისათვის საჭიროა გარკვეული მექანიზმებისა და პროცედურების 

შემოღება. სწორედ ამას გვთავაზობს ხელისუფლების დანაწილების კონცეფცია, რომლის 

ძირითადი დანიშნულებაა ერთი პირისა თუ ერთი ორგანოს ხელში მთელი (ჭარბი) 

ძალაუფლების კონცენტრაციის შესაძლებლობის გამორიცხვა. რა თქმა უნდა, თუნდაც 

ამგვარად სახელმწიფო ორგანოთა მოწყობა და მათ შორის შესაბამისი ურთიერთობების 

დადგენა ვერ გადაწყვეტს საზოგადოების წინაშე არსებულ ყველა პრობლემას. იმავდროულად 

დადასტურებულია კაცობრიობის გამოცდილებით, რომ სახელმწიფო ხელისუფლების 

დემოკრატიული მექანიზმის მოწყობა და ფუნქციონირება ხელისუფლების დანაწილების 

გამოყენების გარეშე შეუძლებელია. ადამიანისა და მოქალაქის უფლებათა 1789 წლის 

დეკლარაციის XVI მუხლში ნათქვამია: „ყოველ საზოაგდოებას, რომელშიც არ არის 

უზრუნველყოფილი უფლებების განხორციელება და არ არის დამკვიდრებული 

ხელისუფლების დანაწილება, არა აქვს კონსტიტუცია―. როგორც ფრანგი პროფესორი მარსელ 

პრელო წერს — ეს სრულიად კატეგორიული ფორმულირება არასწორ მტკიცებას შეიცავს, 

რამეთუ არაერთ ქვეყანაში კონსტიტუცია ხელისუფლების ყოველგვარი დანაწილების გარეშე 

არსებობს. რა თქმა უნდა, დეკლარაციის ავტორებისათვის ეს ცნობილი იყო და 

„კონსტიტუციის― ქვეშ ისინი სულაც არ გულისხმობდნენ კონსტიტუციის სახელით ცნობილ 

წერილობით აქტს, მათ მხედველობაში ჰქონდათ ხელისუფლების დანაწილების პრინციპზე 

და ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების აღიარებასა და რეალურად 

უზრუნველყოფაზე დაფუძნებული დემოკრატიული კონსტიტუციური წყობა. 

სახელმწიფო ხელისუფლების დანაწილების თეორიის ჩანასახი მონათმფლობელურ 

საზოგადოებაშია. ჯერ კიდევ დიდი ბერძენი ფილოსოფოსის სოკრატეს მოწაფე პლატონი (ჩვ. 

წ. აღ–მდე 428–348 წლები) თვლიდა, რომ პოლისში (ქალაქი–სახელმწიფო) სახელმწიფო 

მმართველობა უნდა ემყარებოდეს შრომის დანაწილების პრინციპს. მისი აზრით, თითოეულს 

შეუძლია კარგად აკეთოს მხოლოდ ერთი საქმე და არა მრავალი და თუ ვინმე შეეცდება 

ერთდრიულად მრავალი საქმის კეთებას, იგი ვერაფერს მიაღწევს. 

ბერძენი ისტორიკოსი პოლიბიუსი (ჩვ. წ. აღ-მდე 201–120 წლები) აღფრთოვანებული იყო 

ხელისუფლების გამიჯვნის იმ სისტემით, რომელიც არსებობდა რესპუბლიკურ რომში. 

                                                 
1
  აშშ კონსტიტუცია: კომპრომისის ხელოვნება ანუ მართულთა მმართველობა. თბ. 1997, გვ. XII. 
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ხელისუფლება ამ სახელმწიფოში, — წერდა ის, დაყოფილია იმგვარად, რომ მისმა 

შემადგენელმა არც ერთმა ნაწილმა არ გადააჭარბოს სხვას. 

თუმც საინტერესო და მნიშვნელოვანია ამ და სხვა (არისტოტელე, მაგალითად) 

დიდებულთა მოსაზრებანი, მოძღვრება ხელისუფლების დანაწილების შესახებ თითქმის 

დასრულებული სახით ჯონ ლოკისა (1632–1704 წლები) და შარლ მონტესკიეს  ნაწარმოებებში 

ჩამოყალიბდა. 

ჯონ ლოკის მიხედვით ხელისუფლების დანაწილების თეორია არის სახელმწიფოში 

ხელისუფლებათა თანადაქვემდებარების (იერარქიის — ა.დ.) მოძღვრება. სახელმწიფოში, 

რომელიც საზოგადოებრივი ხელშეკრულების საფუძველზეა შექმნილი, საკანონმდებლო 

ხელისუფლება უზენაესი უნდა იყოს. მისი აზრით, სახელმწიფოში ერთი პირის ხელში 

ხელისუფლების უზურპირების შესაძლებლობის თავიდან აცილებისა და შესაბამისად, 

ადამიანთა ბუნებით თავისუფლების უზრუნველსაყოფად, ერთიანი სახელმწიფო 

ხელისუფლება დანაწილებული უნდა იყოს საკანონმდებლო, აღმასრულებელ და საკავშირო 

(ფედერალურ) ხელისუფლებებად. თითოეული ხელისუფლება უნდა განახორციელოს 

განსაკუთრებულმა ორგანომ. საკანონმდებლო ხელისუფლებას, რომელიც მოწოდებულია 

დაადგინოს კანონები, უნდა განაგებდეს პარლამენტი, აღმასრულებელი ხელისუფლება, 

რომელიც ცხოვრებაში ატარებს კანონებს, უნდა ეკუთვნოდეს მთავრობას, ხოლო საკავშირო 

ხელისუფლების რეალიზაციისათვის უნდა შეიქმნას შესაბამისი ორგანო.1  

ხელისუფლების დანაწილების მოძღვრების ჩამოყალიბებაში განსაკუთრებულია შარლ–

ლუი სეკონდა დე ლა–ბრედი და დე მონტესკიეს შემოქმედება, თუმცა ამ ფორმულირებას — 

ხელისუფლების დანაწილება — ის არც ერთ თავის ნაწარმოებში არ ხმარობს. 

სხვა მოაზროვნეებისაგან განსხვავებით შ.-ლ მონტესკიემ პირველად მიუთითა, რომ 

სახელმწიფო ხელისუფლების დანაწილება ნიშნავს არა მოხოლოდ ერთიანი სახელმწიფო 

ხელისუფლების საკანონმდებლო, აღმასრულებელ და სასამართლო ხელისუფლებებად 

დაყოფას (separation des pouvoir), არამედ ძალაუფლების დანაწილებას (distribution des 

pouvoirs), ურთიერთშეკავებას (le pouvoir arête le pouvoir) და ხელისუფლების ერთიანობას 

(reunion des pouvoirs). 

მონტესკიეს მიხედვით სახელმწიფოში პოლიტიკურ თავისუფლებას განაპირობებს 

მხოლოდ ხელისუფლების გონივრული დანაწილება, რომლის გარეშე შეუძლებელია 

ადამიანებისათვის ბუნებით მონიჭებული თავისუფლების უზრუნველყოფა. ის 

ერთმანეთისაგან განასხვავებდა საკანონმდებლო, აღმასრულებელ და სასამართლო 

ხელისუფლებებს, ამასთან, აღმასრულებელი ხელისუფლება განსახორციელებლად უნდა 

გადასცემოდა მეფეს (რადგან სახელმწიფო საქმიანობის ეს სფერო ყოველთვის მოითხოვს 

სწრაფ მოქმედებას, რაც ერთ უფრო შეუძლია, ვიდრე მრავალს), საკანონმდებლო — 

პარლამენტს, სასამართლო კი — ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს. 

მონტესკიეს მიაჩნდა, რომ ადამიანის თავისუფლების უზრუნველყოფის გარანტიის 

არსებობისათვის აუცილებელია სახელმწიფოს ისე მოწყობა, რომ ძალაუფლების მფლობელს 

                                                 
1
  ვ. აბაშმაძე, ქართული ინტელექტუალური ფენომენები. თბ., 1992, გვ. 341. 
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(ვინც არ უნდა იყოს ის) არ ჰქონდეს თვითნებობისა და ხელისუფლების ბოროტად 

გამოყენების შესაძლებლობა. „იმისათვის, რომ ვერავინ შეძლოს ძალაუფლების ბოროტად 

გამოყენება, საჭიროა თვით საგანთა ისეთი წყობა, რომ ძალაუფლებას ძალაუფლება 

აოკებდეს.―1 ეს კი მიღწევადია მხოლოდ ძალაუფლების გადანაწილების შემთხვევაში, თანაც 

ისე, რომ სამივე ხელისუფლება იყოს დამოუკიდებელი, იმავდროულად, 

ურთიერთკონტროლის და ურთიერთბოჭვის შესაძლებლობებით აღჭურვილი. ყოველ 

ხელისუფლებას საქმიანობის თავისი სფერო აქვს — კანონმდებელმა უნდა წეროს ადამიანის 

თავისუფლების უზრუნველმყოფელი კანონები, აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ უნდა 

ითავოს ასეთი კანონების განხორციელების პროცესის მართვა, ბოლოს, უნდა არსებობდეს 

ცალკე სასამართლო უწყება, რომელიც არანაირად არ იქნება დამოკიდებული კანონმდებელსა 

და აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე, არამედ დამოუკიდებლად განსჯის როგორც 

აღმასრულებლის, ისე მოქალაქის ქცევის კანონისადმი შესაბამისობის თავლსაზრისით. 

მხოლოდ ეს ქმნის საფუძველზე იმისათვის, რომ საზოგადოებაში შენარჩუნდეს „ნამდვილი 

თავისუფლება―, ანუ რომ ადამიანს ჰქონდეს შესაძლებლობა იმ მოქმედების შესრულებისა, 

რომლის შესრულებაც „ჯერ–არს, რომ ეწადოს― და არ იყოს იძულებული შეასრულოს ისეთი 

მოქმედება, რომელიც „ჯერ–არს, რომ არ ეწადოს―.2  

და კიდევ ერთი, ერთობ დიდი პასაჟი შ. მონტესკიეს ხსენებული ნაშრომიდან: 

„მოქალაქისათვის პოლიტიკური თავისუფლება — წერს იგი, — ის სულიერი სიმშვიდეა, 

რომელიც თითოეულის უსაფრთხოების შეგნებიდან მომდინარეობს; იმისათვის, რომ 

გვქონდეს ეს თავისუფლება, საჭიროა ისეთი მმართველობა, როცა ერთ მოქალაქეს მეორის 

შიში არ ექნება. 

როდესაც ერთ პიროვნებაში ან ერთ მაგისტრატურაში გაერთიანბეულია კანონმდებელი 

და აღმასრულებელი ხელისუფლება, თავისუფლებას ადგილი არ აქვს, რადგან გვეშინია, ამ 

მონარქმა ან სენატორმა არ შექმნას ტირანული კანონები იმისათვის, რომ ისინი ტირანულად 

განახორციელოს. 

თავისუფლება ასევე არა გვაქვს იმ შემთხვევაში, როცა სასამართლო ხელისუფლება 

განცალკევებული არაა კანონმდებელი და აღმასრულებელი ხელისუფლებებისაგან. თუ იგი 

შეერთებული იქნება კანონმდებელ ხელისუფლებასთან, მაშინ მისი ძალაუფლება მოქალაქეთა 

სიცოცხლესა და თავისუფლების მიმართ თვითნებური იქნება, რადგან მოსამართლე თვითონ 

იქნება კანონმდებელი; თუ ეს ხელისუფლება შეერთებული იქნება აღმასრულებელ 

ხელისუფლებასთან, მოსამართლეს შესაძლებლობა ექნება მჩაგვრელი გახდეს. 

ყველაფერი წახდება, თუ ერთი ადამიანი, ან მთავართა და კეთოლშობილთა ერთი 

კორპუსი განახორციელებს სამსავე ხელისუფლებას: კანონების შექმნას, სახალხო 

გადაწყვეტილებათა განხორციელებას, დანაშაულთა და კერძო პირთა უთანხმოების 

გასამართლებას―.3 

                                                 
1
  შ.ლ. მონტესკიე. კანონთა გონი. თბ., 1994, XI წიგნი, IV თავი, გვ. 180. 

2  მ.ლ. მონტესკიე. კანონთა გონი, გვ. 180. 
3  შ.ლ. მონტესკიე, კანონთა გონი, გვ. 182. 
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 მაგრამ ხელისუფლების დანაწილების პრინციპის ქმედითობის უზრუნველსაყოფად 

ხელისუფლების სამი განშტოების მხოლოდ დამოუკიდებლობა და შეუვალობა საკმარისი არ 

არის, აუცილებელია სამივე მათგანი აღჭურვილი იყოს ურთიერთკონტროლისა და 

ურთიერთბოჭვის პროცედურებით. თითოეული ხელისუფლება თვალყურს უნდა 

ადევნებდეს, როგორ იცავს დანარჩენი ორი ადამიანის უფლებებს. „სხვანაირად აზრი ეკარგება 

ისეთი ძვირადღირებული სოციალური ინსტიტუტის შენარჩუნებას, როგორც სახელმწიფოა... 

საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლებები თავინთი უამრავი 

ატრიბუტით — კონკურენცია, ურთიერთკონტროლი და ურთიერთშეზღუდვა საჭიროა 

იმისათვის, რომ არ მოხდეს მორიგება ერის ინტერესების საზიანოდ―.1  

ხელისუფლების დანაწილების კლასიკური მოდელი ხელისუფლების სამ განშტოებად — 

საკანონმდებლო, აღმასრულებელ და სასამართლო განშტოებებად — დანაწილებაა. ეს 

მოდელი პირველად XVIII საუკუნეში ინგლისში გაჩნდა. დროთა განმავლობაში, 

ხელისუფლების დანაწილების ორთოდოქსულმა მოძღვრებამ და, უფრო მეტად, სახელმწიფო 

პრაქტიკაში მისმა განხორციელებამ გარკვეული სტრუქტურული და ფუნქციური 

ცვლილებები განიცადა. 

„ხელისუფლების დანაწილებისა და მოწყობის მრავალი სხვადასხვა გზა არსებობს. 

საკითხის ნებისმიერ გადაწყვეტას არსებობის უფლება აქვს, თუ თავისუფლების შეზღუდვის 

საშუალებები გამორიცხული ან თავიდან აცილებულია.―2 

ცხადია, არაერთი მოდელი არსებობს, რომელიც აკმაყოფილებს კონსტიტუციონალიზმის 

კონცეფციას და, ერთი შეხედვით, არსებითი მნიშვნელობა არ უნდა ჰქონდეს იმას, თუ 

რომელს აირჩევს სახელმწიფო. მაგრამ ისიც აშკარაა, რომ ყველა მოდელი ერთნაირად არ 

მოერგება კონკრეტულ სახელმწიფოს იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ყოველი ქვეყანა 

უნიკალურია თავისი ისტორიული გამოცდილებით, გავლილი გზით, ტრადიციებითა და 

ქვეყანაში ისტორიულად ჩამოყალიბებული ურთიერთობებით. სახელმწიფოს მოწყობის 

მოდელის არჩევაზე გავლენას ახდენს არჩევანის გაკეთების მომენტში ქვეყნის მდგომარეობაც, 

ქვეყანაში უშეცდომოდ გაკეთება არც ისე ადვილია, მაგრამ ერთი რამ უდავოდ შეიძლება 

ითქვას: სახელმწიფოს მოწყობის მოდელი უნდა შეესაბამებოდეს კონსტიტუციონალიზმის 

კონცეფციას. 

ჩვენი აზრით, ხელისუფლების დანაწილების პრინციპის თანამედროვე გაგება სამ, 

ერთმანეთთან ლოგიკურად დაკავშირებულ, კომპონენტს მოიცავს: 

ა) სახელმწიფო ხელისუფლების ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ გამიჯვნა–

გადანაწილებას ანუ სახელმწიფო ხელისუფლების განხორციელების იერარქიულად 

დამოუკიდებელი (უფლებამოსილების გამიჯვნა), საკუთარი კომპეტენციის მქონე 

(უფლებამოსილების გადანაწილება) სხვადასხვა განშტოებების მიერ. ხელისუფლების 

გამიჯვნა–გადანაწილების ხარისხი კონსტიტუციური კანონმდებლობით განისაზღვრება და 

ხელისუფლების დანაწილების აუცილებელ განუყოფელ ელემენტს წარმოადგენს. 

                                                 
1  ს. ჯორბენაძე, რ. კნიპირო, ლ. ჭანტურია. სამართლის რეფორმა საქართველოში. თბ., 1994, გვ. 32. 
2
  ანდრაშ შაიო, ხელისუფლების თვითშეზღუდვა. კონსტიტუციონალიზმის შესავალი.  
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ჩვეულებრივ, ხელისუფლების სამ განშტოებას ასახელებენ — საკანონმდებლოს, 

აღმასრულებელსა და სასამართლოს, თუმცა, ბოლო დროს, არცთუ იშვიათად, ხელისუფლების 

განშტოებებად მოიხსენიება საპრეზიდენტო, საკონტროლო, საზედამხედველო, საარჩევნო და 

სხვა ხელისუფლებაც; 

ბ) კონტროლისა (ურთიერთშეკავების) და გაწონასწორების წესებს, რომელთა 

მეშვეობითაც სხვადასხვა განშტოებებს აქვთ დანარჩენ განშტოებათა გაკონტროლების 

შესაძლებლობა და ძალუძთ, წინ აღუდგნენ მათ მიერ ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებას 

ან/და თავისი კომპეტენციის ფარგლებიდან გასვლას; 

გ) განშტოებათა თანამშრომლობას, რაც განპირობებულია განშტოებათა ერთგვაროვანი 

სახელმწიფოებრივი ბუნებით. სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითად საკითხებში 

ხელისუფლების ყველა განშტოების მოქმედება ურთიერთშეთანხმებული უნდა იყოს. 

წინააღმდეგ შემთხვევაში, შეუძლებელი იქნება სახელმწიფოს მართვა, რაც გამოიწვევს 

ანარქიასა და საზოგადოების ინტერესების შელახვას. 

იმისდა მიხედვით, როგორაა გადაჭრილი ზემოაღნიშნული საკითხები, გვაქვს 

სახელმწიფო ხელისუფლების სხვადასხვა მოდელები, რომლებსაც, ჩვეულებრივ, 

რესპუბლიკებად და მონარქიებად ყოფენ, ხოლო ამ ორ ტიპებს შიგნით ასახელებენ 

აბსოლუტურ და შეზღუდულ მონარქიებს, საპრეზიდენტო, საპარლამენტო და ნახევრად 

საპრეზიდენტო (შერეული მმართველობის) რესპუბლიკებს.1 

სხვადასხვა ფაქტორთა მოქმედების შედეგად ხელისუფლების დანაწილების პრინციპის 

დასახელებულ კომპონენტებს (გამიჯვნა–განაწილება, ურთიერთშეკავება–

ურთიერთგაწონანსწორება, განშტოებათა თანამშრომლობა) სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა 

სახელმფოებში განსხვავებული დატვირთვა და მნიშვნელობა აქვთ. ფაქტორთა იმ 

კატეგორიას, რომლებსაც ხელისუფლების დანაწილების არსებობა–არარსებობის, მისი 

(ხელისუფლების დანაწილების) ვარიაციისა და ამ ვარიაციის შიგნით კომპონენტთა 

ურთიერთობის ხასიათისათვის განმსაზღვრელი მნიშვნელობა აქვთ, შეიძლება მივაკუთვნოთ: 

— კონსტიტუციური კანონმდებლობა (ამ ფაქტორს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს 

სამივე კომპონენტისათვის, ვინაიდან იმ შემთხვევაში თუ კონსტიტუცია მთელ ძალაუფლებას 

ერთ პიროვნებას (პიროვნებათა მცირერიცხოვან ჯგუფს) ან ერთ ორგანოს ანიჭებს, არც 

გამიჯვნა–განაწილება, არც შეკავება–გაწონანსწორება და არც თავად ხელისუფლების 

დანაწილება იქნება); 

— ხელისუფლების ლეგიტიმურობა ანუ ხელისუფლების დეკლარირებული მიზნების 

თანხვედრა საზოგადოების უმრავლესობის მიზნებთან და მისწრაფებებთან 

(განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ხელისუფლებათა თანამშრომლობის 

კომპონენტისათვის); 

— პარტიული სისტემა და პოლიტიკურ სარბიელზე პარტიული ძალების 

კონფიგურაცია (დომინანტი სახელმწიფო პარტიის არსებობისა და რეალური ოპოზიციის 

არარსებობის პირობებში, წინა პლანზე წამოიწევა ხელისუფლების განშტოებათა 

                                                 
1
  მონარქიის შესახებ იხილეთ სახელმძღვანელოს სხვა ნაწილები 
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თანამშრომლობის კომპონენტი, სუსტდება ან საერთოდ არ მოქმედებს შეკავებისა და 

გაწონასწორების კომპონენტი იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც იგი კანონმდებლობით 

გათვალისწინებულია); 

— საარჩევნო სისტემა (მისი განმსაზღვრელი როლი სხვა ფაქტორებთან ერთად უნდა 

იყოს განხილული. მაგალითად, განუვითარებელი პარტიული სისტემის, მაღალი საარჩევნო 

ბარიერის, პოლიტიკური და სამართლებრივი ცნობიერების დაბალი დონის პირობებში 

პროპორციული საარჩევნო სისტემა ხელს უწყობს ხელისუფლებაში დომინანტი პარტიის 

გაჩენას. წონასწორობის აღდგენისათვის სასურველია რიგი ღონისძიებების გატარება — 

საარჩევნო ბარიერის გონივრულ ზღვრამდე დაყვანა, ორპალატიანი პარლამენტის დაფუძნება, 

საპარლამენტო უმცირესობისათვის უფლება–გარანტიების გაზრდა და სხვ.) 

— სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტები, უპირატესად მასობრივი ინფორმაციის 

საშუალებები და არასამთავრობო ორგანიზაციები; 

— საზოგადოებაში პოლიტიკური და სამართლებრივი კულტურის დონე.  

საქართველოში ხელისუფლების დანაწილების, როგორც სახელმწიფო მოწყობისა და 

ფუნქციონირების ამოსავალ პრინციპს, დიდი საკანონმდებლო ისტორია არა აქვს. 

საქართველოს პირველი რესპუბლიკის 1921 წლის კონსტიტუციაში სიტყვათა წყობა 

„ხელისუფლების დანაწილება― არ გვხვდება, თუმცა ძნელი წარმოსადგენია, რომ მის 

დამფუძნებლებს, რომლებმაც საფუძვლიანად შეისწავლეს მსოფლიო 

კონსტიტუციონალიზმის ისტორია, არ სცოდნოდათ თუნდაც შ. მონტესკიეს მოძღვრება. 

უფრო მეტიც, რესპუბლიკის უზენაეს კანონში გათვალისწინებულია სახელმწიფო უმაღლეს 

ორგანოთა ისეთი სისტემა, რომელიც მსოფლიო პრაქტიკაში არც მაშინ იყო ცნობილი და, თუ 

არა ვცდებით, არც დღეს არის რომელიმე განვითარებულ კონსტიტუციურ ქვეყანაში 

გამოყენებული. ამ სისტემის ორიგინალობა კი იმაში მდგომარეობს, რომ არც კონსტიტუციითა 

და არც კანონმდებლობით არ იყო გათვალისწინებული სახელმწიფოს მეთაურის ინსტიტუტი 

და მისი კლასიკური ფუნქციები პარლამენტსა და მთავრობას შორის იყო გადანაწილებული. 

ძნელია ხელისუფლების მოწყობის ამ სისტემის შეფასება, რამეთუ საქართველოს 1921 წლის 

კონსტიტუციას რეალურად არც უმოქმედია, თუმცა, საქართველოს, თუნდაც შორი მომავლის 

სახელმწიფოებრივი მოწყობის, თუნდაც წმიდა სახის მეცნიერული ინტერესის 

თვალსაზრისით, ეს იქნებოდა მეტად სასარგებლო საქმე. 

დღევანდელ საქართველოში ხელისუფლების დანაწილების დახასიათებისას 

უწინარესად გასათვალისწინებელია სახელმწიფო ხელისუფლების ბუნების, აგებულებისა და 

ფუნქციონირების ის ძირითადი მახასიათებლები, რომლებიც განსაზღვრულია 1995 წლის 

კონსტიტუციით, სახელდობრ: 

ა) პრეამბულით, რომელშიც გაცხადებულია საქართველოს მოქალაქეთა ურყევი ნება —    

„ ... დაამკვიდრონ დემოკრატიული საზოგადოებრივი წესწყობილება, ეკონომიკური 

თავისუფლება, სოციალური და სამართლებრივი სახელმწიფო, უზრუნველყონ ადამიანის 

საყოველთაოდ აღიარებული უფლებანი და თავისუფლებანი...―; 
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ბ) პირველი მუხლით — „საქართველოს სახელმწიფოს პოლიტიკური წყობილების ფორმა 

არის დემოკრატიული რესპუბლიკა―; 

გ) მე-5 მუხლით — 

„1. საქართველოში სახელმწიფო ხელისუფლების წყაროა ხალხი. სახელმწიფო 

ხელისუფლება ხორციელდება კონსტიტუციით დადგენილ ფარგლებში. 

2. ხალხი თავის ძალაუფლებას ახორციელებს რეფერენდუმის, უშუალო დემოკრატიის 

სხვა ფორმებისა და თავისი წარმომადგენლების მეშვეობით. 

3. არავის არა აქვს უფლება მიითვისოს ან უკანონოდ მოიპოვოს ხელისუფლება. 

4. სახელმწიფო ხელისუფლება ხორციელდება ხელისუფლების დანაწილების პრინციპზე 

დაყრდნობით.―; 

დ) მე-7 მუხლით — „სახელმწიფო ცნობს და იცავს ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებულ 

უფლებებსა და თავისუფლებებს, როგორც წარუვალ და უზენაეს ადამიანურ ღირებულებებს. 

ხელისუფლების განხორციელებისას ხალხი და სახელმწიფო შეზღუდული არიან ამ 

უფლებებითა და თავისუფლებებით, როგორც უშუალოდ მოქმედი სამართლით―; 

ე) 69-ე მუხლით: „1. საქართველოს პრეზიდენტი არის სახელმწიფოს მეთაური―; 

ვ) 78-ე მუხლით: „მთავრობა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად 

უზრუნველყოფს აღმასრულებელი ხელისუფლების, ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის 

განხორციელებას. მთავრობა პასუხისმგებელია საქართველოს პრეზიდენტისა და 

პარლამენტის წინაშე―. 

2004 წლის თებერვლის კონსტიტუციური რეფორმის შედეგად მთლიანად შეიცვალა 

ხელისუფლების დანაწილების მოდელი. ცვლილებათა შინაარსიდან და სახელმწიფოებრივი 

პრაქტიკის ანალიზიდან გამომდინარე შეიძლება აღინიშნოს ამ ახალი მოდელის ყველაზე 

თვალშისაცემი ნიშანთვისება: ხელისუფლების სამი ტრადიციული განშტოების მიღმა 

არსებობს ხელისუფლების კიდევ ერთი განშტოება — სახელმწიფოს მეთაურის ხელისუფლება 

პრეზიდენტის სახით. სახელმწიფო ხელისუფლების არსებულ სისტემას საფუძვლად ე.წ. 

ნახევრად საპრეზიდენტო რესპუბლიკის მოდელს ასახელებენ, თუმცა იმდენად 

მნიშვნელოვნად გაიზარდა საქართველოს პრეზიდენტის უფლებამოსილებანი, რომ სისტემის 

დახასიათება ალბათ უფრო უპრიანი და სწორი იქნება „დეფორმირებული ნახევრად 

საპრეზიდენტო რესპუბლიკის― სახით განისაზღვროს. 

 

საკონტროლო კითხვები და დავალება: 

1. რამ გამოიწვია სახელმწიფო ხელისუფლების სამ განშტოებად დაყოფა? 

2. რა არის სასამართლო ხელისუფლების დანიშნულება ხელისუფლების დანაწილების 

თანამედროვე გაგებით? 

3. არსებობს თუ არა ხელისუფლების საკონტროლო ხელისუფლება და ვინ წარმოადგენს 

მას? 

4. ხელისუფლების რომელი განშტოება შეიძლება ჩაითვალოს დემოკარტიის ძირითად 

გარანტად საქართველოში? 
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მოამზადეთ თავისუფალი თემა: 

„ხელისუფლების დანაწილების თანამედროვე ხედვა — საჭიროება, შინაარსი, 

პრობლემები―. 

 

რეკომენდირებული ლიტერატურა: 

საქართველოს კონსტიტუცია; 

შ.-ლ. მონტესკიე, კანონთა გონი. თბ., 1994; 

ნ. ნიკოლაძე, მოკლე მიმოხილვა მმართველობის სხვა და სხვა ფორმისა. თხზ., ტ. I. გვ. 

380-385; 

რენე დავიდი, თანამედროვეობის ძირითადი სამართლებრივი სისტემები. თბ., 1993; 

ვალერიან მეტრეველი, გიორგი დავითაშვილი, პოლიტიკურ და სამართლებრივ 

მოძღვრებათა ისტორია. თბ., 1997; 

Л.М. Энтин. Разделение властей: опыт современных государств. М., 1995. 

 

kari VII. sakanonmdeblo xelisufleba. saqarTvelos 
parlamenti 

Tavi meCvidmete. saparlamento samarTlis SedarebiTi analizi 
 

       $1. parlamentis cneba, misi warmomadgenlobiTi xasiaTi da funqcia 
termini `parlamenti~ inglisuri `Parliament~-isagan momdinareobs, 

romelsac, Tavis mxriv, safuZvlad franguli sityva `parler~ _ `laparaki~ 
udevs. pirveli parlamenti, rogorc saxelmwifo xelisuflebis 
warmomadgenlobiTi organo, mefis absoluturi xelisuflebis SezRudvis 
mizniT XIII saukuneSi inglisSi Seiqmna1. mas, umTavresad, mefis saTaTbiro 
organos funqcia da, amasTanave, safinanso da marTlmsajulebis 
uflebamosilebac hqonda. pirveli parlamentebi didi feodalebis, umaRlesi 
sasuliero pirebis, qalaqebisa da sagrafoebis warmomadgenelTagan 
Sedgeboda. parlamentis wevroba arCevnebze iyo dafuZnebuli, Tumca, xmis 
ufleba mosaxleobis mxolod mcire nawils hqonda. 

droTa ganmavlobaSi parlamentis funqcia da uflebamosileba 
farTovdeboda da XVIII saukunis Sua periodisTvis misma Zalauflebam 
absoluturs miaRwia _ dRis wesrigSi dadga parlamentis absoluturi, 
despoturi xelisuflebis SezRudvis sakiTxi, rac TandaTanobiT 
ganxorcielda kidec. farTovdeboda amomrCevelTa wrec. parlamentarizmis 
idea sxva qveynebSic gavrcelda da XVIII saukunidan moyolebuli 
parlamentma TandaTanobiT Tanamedrove warmomadgenlobiTi institutis saxe 
miiRo. dRes termini `parlamenti~, Cveulebriv, saxelmwifo xelisuflebis 
umaRlesi warmomadgenlobiTi organos sazogado saxelad gamoiyeneba, 
miuxedavad imisa, rom sxvadasxva qveyanaSi mas sxvadasxva saxeli hqvia (mag., 
amerikis SeerTebul StatebSi _ kongresi, espaneTSi _ generaluri 
kortesebi, litvaSi _ seimi, SvedeTSi _ riksdagi da a.S.). 

parlamentis umTavresi damaxasiaTebeli niSani iyo da aris misi 

warmomadgenlobiTi xasiaTi. Tu parlamentarizmis ganviTarebis 

                                                 
1 unda iTqvas, rom parlamentis winamorbedad SeiZleba miviCnioT monaTmflobeluri demokratiis 
warmomadgenlobiTi institutebi (saberZneTis qalaq-saxelmwifoebSi, romis imperiaSi). 
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sawyis etapze amomrCevelTa raodenoba araerTi cenziT iyo 

SezRuduli, dRes xmis ufleba, rogorc wesi, qveynis yvela 

zrdasrul moqalaqes aqvs. Tanamedrove parlamenti ganixileba eris 

(anu konkretuli saxelmwifos moqalaqeTa) interesebisa da nebis 

gamomxatvelad. demokratiul saxelmwifoebSi erovnuli (saxalxo) 

warmomadgenlobis koncefcia efuZneba Semdeg principebs: 

 erovnuli (saxalxo) warmomadgenloba fuZndeba konstituciiT; 

 eri, rogorc suverenitetis matarebeli, parlaments gadascems eris 
saxeliT sakanonmdeblo xelisuflebis ganxorcielebis 
uflebamosilebas; 

 eri irCevs Tavis warmomadgenlebs _ parlamentis wevrebs; 

 parlamentis wevri aris mTeli eris da ara mxolod maTi 
warmomadgeneli, vinc igi airCia; amitom parlamentis wevri 
damokidebuli ar aris Tavis amomrCevlebze da maT ara aqvT misi 
gawvevis ufleba. 
aseTia warmomadgenlobiTi mmarTvelobis ZiriTadi principebi, 

Tumca, zogan, ZiriTadad federaciul saxelmwifoebSi, parlamentis 

zeda palata ganixileba rogorc teritoriuli warmomadgenlobis 

palata, vinaidan mis wevrebs irCeven teritoriuli erTeulebis 

mixedviT. magram aseT SemTxvevaSic ki SenarCunebulia 

warmomadgenlobiTi mmarTvelobis koncefcia. aris gamonaklisebic, 

mag., germaniis bundesrati, romelic faqtobrivad parlamentis zeda 

palatis rols asrulebs, miwebis mTavrobaTa warmomadgenlebisagan 

Sedgeba, romlebic Tav-Tavisi mTavrobis miTiTebis mixedviT 

moqmedeben. 

demokratiul saxelmwifoebSi saxelmwifo xelisuflebis 

Tanamedrove modelebi efuZneba xelisuflebis danawilebis 

princips. parlamenti xelisuflebis danawilebis sistemaSi 

xelisuflebis sakanonmdeblo ganStoebas miekuTvneba da misi 

ZiriTadi da umTavresi funqcia swored sakanonmdeblo 
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xelisuflebis ganxorcielebaa. garda am funqciisa, parlaments 

araerTi sxva funqciac aqvs, rac damokidebulia konkretul 

konstituciur sistemaze. magram, rogorc wesi, yvela sistemaSi 

parlamentis funqciaSi Sedis saxelmwifo biujetis miReba da misi 

Sesrulebis kontroli, agreTve aRmasrulebeli xelisuflebis 

saqmianobis kontroli, Tumca kontrolis xarisxi mmarTvelobis 

formazea damokidebuli. 

 

 

$2. parlamentis kompetencia 

Tavis funqciaTa Sesasruleblad parlamenti aRWurvilia saTanado 

uflebamosilebiT. funqciaTa da uflebamosilebaTa farglebi 

konkretul konstituciur sistemazea damokidebuli. 

parlamentis kompetencia konstituciiT ganisazRvreba, Tumca, rogorc 
wesi, kanoniT xdeba misi dazusteba. gansakuTrebul SemTxvevas warmoadgens 
parlamentis (misi palatebis) reglamenti, romliTac mowesrigebulia 
parlamentis Sida da, garkveulwilad, gare urTierTobebi da romlis miReba 
da amoqmedeba aravizea damokidebuli, garda parlamentisa. 

kompetenciis farglebis mixedviT parlamentebi pirobiTad SeiZleba 
daiyos ganusazRvreli1, SedarebiT gansazRvruli da absoluturad 
gansazRvruli kompetenciis mqone parlamentebad: 

 ganusazRvreli kompetenciis mqones miekuTvneba iseTi parlamenti, 
rodesac mxolod mas aqvs kanonis miRebis ufleba, rodesac kanoniT 
nebismieri sfero da nebismieri sakiTxi SeiZleba mowesrigdes da kanons 
upiratesi iuridiuli Zala aqvs sxva normatiuli aqtebis mimarT, rodesac 
mxolod mas aqvs saxelmwifo biujetis damtkicebisa da gadasaxadebis 
dawesebis ufleba, rodesac mTavroba pasuxismgebelia parlamentis winaSe. 
parlamentis aseTi kompetencia damaxasiaTebelia mmarTvelobis 
konstituciuri monarqiis formisTvis (mag., didi britaneTi, kanada, 
SvedeTi, iaponia), Tumca konstituciuri monarqiis dros gvxvdeba 
SedarebiT gansazRvruli da absoluturad gansazRvruli kompetenciis 
mqone parlamentebic (mag., espaneTi, iordania, maroko, malaizia, arabeTis 
gaerTianebuli emiratebi, saudis arabeTi). formalurad, ganusazRvreli 
kompetenciis mqones unda mivakuTvnoT e.w. socialisturi parlamentebic, 
magram faqtobrivad isini komunisturi partiis xelmZRvaneli organos 

                                                 
1 cxadia, absoluturad ganusazRvreli kompetenciis mqone arc es parlamentebia, isini SeuzRudavia 
mxolod sxvebTan SedarebiT. 
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gadawyvetilebaTa `registratorebi~ arian; 

 absoluturad gansazRvruli kompetenciis mqones miekuTvneba iseTi 
parlamenti, rodesac konstituciiT zustadaa gansazRvruli yvela is 
sfero da zustadaa CamoTvlili yvela is sakiTxi, romelTa gadawyvetis 
uflebac aqvs parlaments, da igi sxva sakiTxebs ver Seexeba (mag., 
safrangeTi, araerTi ganviTarebadi qveyana); 

 SedarebiT gansazRvruli kompetenciis mqones miekuTvneba iseTi 
parlamenti, romelsac qvemoT CamoTvlili niSnebidan erT-erTi an 
ramdenime aqvs: parlamentis kompetencia SezRudulia qveynis 
teritoriuli erTeulebis kompetenciiT; garda parlamentisa, mTavrobas 
an/da prezidentsac aqvs kanonis Zalis mqone aqtebis gamocemis ufleba 
(e.w. delegirebuli kanonmdebloba); sustia parlamentis roli mTavrobis 
formirebisas; parlaments ara aqvs mTavrobis gadayenebis ufleba, an aqvs, 
magram Zalian rTuli proceduriT; SezRudulia mTavrobis saqmianobis 
kontrolis ufleba. parlamentis aseTi kompetencia yvelaze metadaa 
gavrcelebuli da igi damaxasiaTebelia mmarTvelobis respublikuri 
formisTvis _ rogorc saprezidento, aseve saparlamento da 
naxevradsaprezidento respublikebisTvis (mag., amerikis SeerTebuli 
Statebi, germaniis federaciuli respublika, italia, postsocialisturi 
qveynebi). 

zemoT ukve aRvniSneT, rom aseTi dayofa pirobiTia da, cxadia, 
parlamentis realur `siZlieres~¬gansazRvravs ara mxolod mis 
funqciaTa simravle, aramed am funqciaTa Sesasruleblad aucilebel 
uflebamosilebaTa sisrule, agreTve xelisuflebis ganStoebaTa 
kontrolisa (urTierTSekavebis) da gawonasworebis meqanizmebis 
efeqtianobis xarisxi. isic unda SevniSnoT, rom saxelmwifos 
demokratiulobis erT-erTi umTavresi kriteriumi ara parlamentis an 
xelisuflebis romelime sxva ganStoebis siZlierea, aramed is, Tu 
ramdenadaa daculi xelisuflebis danawilebis koncefcia. 

qvemoT CamovTvliT da mokled aRvwerT parlamentebisTvis 

damaxasiaTebel uflebamosilebas. SevniSnavT, rom es CamonaTvali arc 

srulia da arc yvela parlaments aqvs CamoTvlilidan yvela 

uflebamosileba. isic unda aRvniSnoT, rom orpalatiani parlamentis 

SemTxvevaSi zogierTi uflebamosileba orive palatas ekuTvnis (mag., 

kanonis miReba), zogi ki _ mxolod erT-erTs (mag., mTavrobis Seqmna da 

misTvis ndobis/undoblobis gamocxadeba, Tanamdebobis pirTa arCeva da 

daniSvna da sxv.). 

 

sakanonmdeblo kompetencia. parlamentis umTavresi funqcia da 

uflebamosileba kanonis miRebaa. igi aqvs yvela parlaments da mis 

ganxorcielebas eTmoba drois umetesi nawili. 
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rogorc wesi, parlamentis mier miRebul kanons gamoscems (xels awers da 

aqveynebs) saxelmwifos meTauri (prezidenti an monarqi). zogierT 

saxelmwifoSi, sadac saxelmwifos meTauri parlamentis Semadgenel 

nawilad iTvleba (e.w. vestminsteris modeli), sakanonmdeblo kompetencia 

mxolod parlaments aqvs1, umetes SemTxvevebSi ki parlamentis 

kompetenciaa kanonis miReba, xolo saxelmwifos meTaurisa (romelic ar 

aris parlamentis Semadgeneli nawili) _ misi xelmowera da oficialurad 

gamoqveyneba. aseT SemTxvevaSi saxelmwifos meTaurs, rogorc wesi, aqvs 

SeyovnebiTi (suspenziuri) vetos ufleba da Tu man veto daado kanons, 

parlamenti, misi xelaxla ganxilvis Semdeg, an iRebs prezidentis 

SeniSvnebs, an uaryofs maT da ufro maRali kvorumiT sZlevs 

prezidentis vetos, ris Semdegac prezidenti valdebulia xeli moaweros 

kanons da gamoaqveynos igi (Tu parlamentma arc prezidentis SeniSvnebi 

miiRo da verc misi veto daZlia, kanonproeqti uaryofilad iTvleba). 

arcTu iSviaTia iseTi modelebi, sadac aRmasrulebel xelisuflebas 

pirdapir konstituciiT aqvs miniWebuli kanonis Zalis mqone aqtis 

miRebisa da gamocemis ufleba, oRond gansazRvrul farglebSi an/da 

gansakuTrebuli pirobebis arsebobisas2, zogan ki parlaments eZleva am 

funqciis droebiT da gansazRvruli pirobebiT gadacemis ufleba3 (e.w. 

delegirebuli sakanonmdeblo kompetencia). 

sakmaod gavrcelebulia iseTi modelic, rodesac aRmasrulebel 

xelisuflebas ufleba aqvs gamosces mxolod kanonqvemdebare normatiuli 

aqti anu iseTi normatiuli aqti, romlis gamocemis valdebuleba an 

ufleba kanoniT pirdapir aris gansazRvruli (mag., germaniaSi). 

                                                 
1 marTalia, monarqs am SemTxvevaSic aqvs vetos ufleba, magram realurad misi gamoyeneba ar xdeba 
(magaliTad, did britaneTSi bolo 300 wlis ganmavlobaSi monarqs veto ar gamouyenebia). 
2 magaliTad, zogierT qveyanaSi, sagangebo da omis mdgomareobebis gamocxadebis Semdeg saxelmwifos 
meTaurs an mTavrobas ufleba aqvs gamosces kanonis Zalis mqone aqtebi, romlebic moqmedebs am 
mdgomareobis gauqmebamde. 
3 magaliTad, safrangeTsa da italiaSi. 
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Tavis uflebamosilebas parlamenti axorcielebs parlamentis aqtebis 
meSveobiT. es aqtebia: normatiuli aqti, romelsac, Cveulebriv, kanoni 
ewodeba, individualuri aqti, romelsac zogan dadgenilebas uwodeben, 
da aranormatiuli xasiaTis sxva aqtebi _ deklaracia, rezolucia, 
gancxadeba da sxv. 

parlamentis umTavresi aqtia kanoni. Cveulebriv, mas upiratesi 
iuridiuli Zala aqvs parlamentis sxva aqtebisa da xelisuflebis sxva 
organoTa normatiuli aqtebis mimarT. Tavis mxriv, kanonebic iyofa meti 
da naklebi iuridiuli Zalis mqone kanonebad. saxelmwifos umaRlesi 
kanonia konstitucia, romelsac upiratesi iuridiuli Zala aqvs 
nebismieri kanonis mimarT1. zogierT qveyanaSi aris kanonTa kategoria, 
romelTa iuridiuli Zalac konstituciaze naklebi da Cveulebriv 
kanonebze metia. zogan maT organul kanonebs (mag., safrangeTSi), zogan 
konstituciur kanonebs (mag., italiaSi), zogan ki damatebiT kanonebs (mag., 
braziliaSi) uwodeben. konstitucia da organuli kanoni, rogorc wesi, 
kvalificiuri umravlesobiT miiReba, konstitucia _ yvelaze ufro 
maRali kvorumiT, xolo organuli kanoni _ ufro dabaliT, vidre 
konstitucia, magram ufro maRaliT, vidre Cveulebrivi kanoni. 

unda SevniSnoT, rom parlamentis reglaments zogan kanonis Zala aqvs 
miniWebuli. 

kanonis miRebis wesi sakmaod rTulia da igi konstituciiT, kanoniT an/da 

parlamentis reglamentiT (palatebis reglamentebiT) zustad 

ganisazRvreba. parlamentis sxva aqtebis miRebis wesi SedarebiT martivia. 

 

finansuri kompetencia. finansuri kompetencia aqvs yvela parlaments da 

igi moicavs saxelmwifo biujetis miRebasa da gadasaxadebis dawesebas, 

agreTve biujetis Sesrulebis Sesaxeb mTavrobis angariSis damtkicebas. 

zogierT qveyanaSi parlamentis kompetenciaSia fulis emisiisa da 

arasabiujeto fondebis Seqmnis gadawyvetilebis miRebac. 

gadasaxadebis daweseba parlamentis uZvelesi kompetenciaa, misi istoria 

pirveli parlamentidan iwyeba da dRemde, rogorc wesi, yvela 

parlamentis gansakuTrebul uflebamosilebas warmoadgens. sakmaod 

gavrcelebulia iseTi modeli, rodesac zogierTi gadasaxadisa da maTi 

zRvruli ganakveTebis daweseba xdeba kanoniT, xolo maTi SemoRebisa da 

ganakveTis dadgenis uflebamosileba gadacemuli aqvT sajaro 

                                                 
1 aseTive iuridiuli Zala aqvs kanons, romliTac konstituciaSi SeaqvT cvlileba an damateba. zogierT 
qveyanaSi aseT kanons konstituciur kanons uwodeben. 
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xelisuflebis teritoriul warmomadgenlobiT organoebs (e.w. 

adgilobrivi gadasaxadebi). 

saxelmwifo biujeti warmoadgens saxelmwifos Semosavlebisa da 

xarjebis gansazRvras erTi finansuri wlisTvis1 da misi miReba an 

damtkiceba gaTvaliswinebulia finansuri wlis dawyebamde. saxelmwifo 

biujeti unda asaxavdes qveynis yvelanair finansur moTxovnilebas da mis 

dasakmayofileblad aucilebel Semosavlebs. es ki imaze miuTiTebs, rom 

saxelmwifo biujeti qveynis politikis (gansakuTrebiT, saSinao 

politikis) ganmsazRvreli mniSvnelovani nawilia. saxelmwifo biujetiT 

aRmasrulebel xelisuflebas, erTi mxriv, ekisreba biujetiT 

gaTvaliswinebuli dafinansebis valdebuleba da eZleva xarjis gawevis 

ufleba (mxolod biujetiT gansazRvrul farglebSi) da, meore mxriv, 

ekisreba saTanado Semosavlebis miRebis uzrunvelyofis valdebuleba 

(gadasaxadebis akrefa da sxva SemosulobaTa miRebis uzrunvelyofa). 

mraval qveyanaSi saxelmwifo biujets kanonis saxe aqvs, Tumca zogan (mag., 

amerikis SeerTebul StatebSi) igi warmoadgens finansuri programis 

Sesasruleblad aucilebeli kanonebis (saTanado xarjebisa da 

Semosavlebis Sesaxeb) pakets. saxelmwifo biujetis kanoni, misi 

mniSvnelobidan gamomdinare, gansakuTrebuli, Cveulebrivi kanonisagan 

gansxvavebuli wesiT miiReba. saxeldobr, biujetis kanonis miReba ufro 

maRali kvorumiT xdeba xolme, vidre Cveulebrivi kanonis miReba, 

biujetis kanonproeqtis wardgenis uflebamosileba, rogorc wesi, 

mxolod aRmasrulebel xelisuflebas aqvs, parlaments ufleba aqvs 

gazardos kanonproeqtiT gaTvaliswinebuli romelime xarji mxolod sxva 

xarjis Semcirebis an damatebiTi Semosavlis wyaros miTiTebis 

SemTxvevaSi (zogan, sadac dominirebuli adgili aRmasrulebel 

                                                 
1 finansuri anu sabiujeto weli zogan emTxveva kalendarul wels (iwyeba 1 ianvars), zogan ki _ ara. 
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xelisuflebas ukavia, parlaments amis uflebac ki ara aqvs misi 

Tanxmobis gareSe). 

 
kontrolis  kompetencia. kontrolis  kompetencia aqvs yvela 

parlaments, magram misi farglebi damokidebulia mmarTvelobis formasa da 
saxeobaze. saparlamento kontrolis ZiriTadi obieqti aRmasrulebeli 
xelisuflebaa, Tumca zogjer kontroli vrceldeba saxelmwifos 
meTaurzec, sasamarTlo xelisuflebaze, sxva saxelmwifo organoebze, 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebsa da zogierTi Tanamdebobis 
pirebze. 

saparlamento kontroli, Tavisi xasiaTis mixedviT, iyofa politikuri 
da iuridiuli xasiaTis kontrolad. politikuri xasiaTisaa kontroli, 
rodesac xdeba politikuri saqmianobis Sefaseba, xolo iuridiuli 
xasiaTisaa, rodesac xdeba samarTlebrivi normebis Sesrulebis 
mdgomareobis Semowmeba da Tu ver dadginda ama Tu im normis darRveva, 
Semowmebas veranairi samarTlebrivi Sedegi ver mohyveba. 

aRmasrulebel xelisuflebaze kontroli mmarTvelobis parlamentur 
da naxevradsaprezidento sistemebSi, rogorc wesi, politikuri, xolo 
saprezidento sistemaSi iuridiuli xasiaTisaa, Tumca aris iseTi 
SemTxvevebic, rodesac aRmasrulebel xelisuflebaze xorcieldeba orive 
xasiaTis kontroli. sxva saxelmwifo Tu TviTmmarTvelobis organoebisa da 
Tanamdebobis pirebis saqmianobaze kontroli mxolod iuridiuli 
xasiaTisaa. 

saparlamento kontroli, Cveulebriv, xorcieldeba mTavrobis 
wevrisaTvis kiTxvisa da SekiTxvis dasmis meSveobiT (SekiTxvaze pasuxs 
SeiZleba mohyves plenarul sxdomaze ganxilva da rezoluciis miReba _ 
amas interpelacias uwodeben), mTavrobisaTvis ndobisa da undoblobis 
gamocxadebis, impiCmentis wesiT piris Tanamdebobidan gadayenebisa da 
saxelmwifo biujetis Sesrulebis damtkicebis meSveobiT (biujetis 
daumtkiceblobas SeiZleba mohyves mTavrobisTvis undoblobis gamocxadebis 
proceduris dawyeba, zogan ki _ savaldebulo wesiT mTavrobis gadadgoma). 

saparlamento kontrolis Sedegi SeiZleba iyos mTavrobis, misi 
wevris Tu sxva Tanamdebobis piris gadadgoma an Tanamdebobidan gadayeneba. 
zogan saparlamento kontroli SeiZleba iqces Tanamdebobis piris 
sisxlissamarTlebrivi devnis dawyebis safuZvlad (Cveulebriv, 
saparlamento gamoZiebis Sedegad). 

unda aRiniSnos, rom iseT politikur sistemebSi, romlebSic darRveulia xelisuflebis danawilebis 
principi (avtoritaruli, totalitaruli, supersaprezidento sistemebi), saparlamento kontroli an 
wminda formalobaa an mkveTradaa SezRuduli. 

 

kompetencia sagareo politikis sakiTxebSi. parlamentis kompetencia sagareo politikis sakiTxebSi, 
Cveulebriv, gamoixateba saerTaSoriso xelSekrulebaTa ratificirebasa da denonsirebaSi, 
monawileobaSi diplomatiuri agentebis daniSvnaSi, SedarebiT iSviaTad ki _ qveynis sagareo 
politikis ZiriTad mimarTulebaTa gansazRvraSic. 

istoriulad sagareo politikis gansazRvra da saerTaSoriso xelSekrulebaTa ratificireba (anu 
xelSekrulebis dadebis dasruleba) da denonsireba (anu xelSekrulebis Sewyveta) saxelmwifos 
meTauris kompetencia iyo, magram droTa ganmavlobaSi saerTaSoriso xelSekrulebebi saxelmwifoTa 
Sida kanonmdeblobis Semadgenel nawilad iqca, ufro metic, arsebobs Sida kanonmdeblobis mimarT 
saerTaSoriso xelSekrulebaTa prioritetulobis damkvidrebis tendencia. aman gamoiwvia is, rom 
Tanamedrove konstituciaTa didma umravlesobam gaiTvaliswina parlamentis savaldebulo 
monawileoba saerTaSoriso xelSekrulebaTa ratificirebisa da denonsirebis proceduraSi1: an 
parlamenti axdens xelSekrulebis ratificirebasa da denonsirebas, an saxelmwifos meTauri, oRond, 
parlamentis TanxmobiT an mis mier miniWebuli uflebamosilebis safuZvelze. ase Tu ar iqna, 
SeiZleba Seiqmnas iseTi viTareba, rom saerTaSoriso xelSekrulebebiT dadgenili normebi arsebiT 

                                                 
1 umetes SemTxvevebSi es vrceldeba iseT saerTaSoriso xelSekrulebebze, romlebic exeba konstituciiT 
an/da kanoniT gansazRvrul sakiTxebs. 
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winaaRmdegobaSi aRmoCndes Sida kanonmdeblobasTan anu xazi gadaesvas parlamentarizmis erT-erT 
umTavres princips _ kanonis uzenaesobas. 

 

Tanamdebobis pirTa arCevis/daniSvnis da am proceduraSi monawileobis uflebamosileba. sxvadasxva 
qveynis parlamentebisa da maTi palatebis uflebamosileba am sakiTxSi friad gansxvavebulia 
rogorc TanamdebobaTa CamonaTvalis mixedviT, aseve Tanamdebobaze gamwesebis proceduraSi 
monawileobis formiT. es formebia: 

 arCeva an daniSvna Tavisi SexedulebiT (mag., italiasa1 da CexeTSi respublikis prezidents irCeven 
parlamentebi palatebis erTobliv sxdomaze; ungreTSi sakonstitucio sasamarTlos wevrebs irCevs 
parlamenti; germaniaSi sakonstitucio sasamarTlos wevrTa naxevars irCevs bundestagi, xolo 
naxevars _ bundesrati); 

 arCeva an daniSvna sxvisi wardgeniT (mag., germaniaSi kanclers irCevs bundestagi respublikis 
prezidentis wardgeniT, magram wardgenili piri Tu `Cavarda~, bundestagi kanclers ukve Tavisi 
SexedulebiT airCevs; estoneTSi saxelmwifo kontroliors niSnavs saxelmwifo kreba (parlamenti) 
respublikis prezidentis wardgeniT); 

 daniSvnaze winaswari an Semdgomi Tanxmobis micema (mag., amerikis SeerTebuli Statebis prezidenti 
umaRlesi sasamarTlos mosamarTleebs, Tavisi kabinetis wevrebsa da elCebs niSnavs senatis rCeviTa 
da TanxmobiT; CexeTis prezidenti sakonstitucio sasamarTlos wevrebs niSnavs senatis TanxmobiT; 
italiasa da safrangeTSi prezidentis mier daniSnulma mTavrobam unda miiRos parlamentis 
(italiaSi _ orive palatis, xolo safrangeTSi _ mxolod qveda palatis) ndoba); 

 Tanamdebobaze dasaniSni kandidatebis wardgena (mag., slovakeTis respublikaSi generalur 
prokurorsa da sakonstitucio sasamarTlos wevrebs respublikis prezidenti niSnavs erovnuli 
sabWos (parlamentis) wardginebiT; CexeTis respublikaSi umaRlesi sakontrolo sammarTvelos 
prezidentsa da vice-prezidents respublikis prezidenti niSnavs parlamentis qveda palatis 
wardginebiT). 

 
Tavdacvisa da usafrTxoebis sakiTxTa gadawyvetis uflebamosileba. es uflebamosileba moicavs omsa 
da zavTan, sagangebo da saomar mdgomareobasTan, agreTve samxedro ZalebTan dakavSirebul sakiTxTa 
gadawyvetis uflebamosilebas. adreuli konstituciebis mixedviT parlaments ekuTvnis omis 
gamocxadebis uflebamosileba. Tanamedrove konstituciebSi es norma Secvlilia saomari 
mdgomareobis gamocxadebis uflebamosilebiT, vinaidan saerTaSoriso samarTali krZalavs 
saxelmwifos mier sxva saxelmwifoze Tavdasxmas, agresiul oms. `saomari mdgomareoba~ ki 
gulisxmobs agresiisagan Tavdacvas. zavis meSveobiT xdeba omis Sewyveta da igi formdeba 
xelSekrulebiT, romlis ratificirebasac, rogorc wesi, axdens parlamenti. sagangebo mdgomareoba 
cxaddeba masobrivi areulobis, amboxebisa da ekologiuri katastrofebis dros. zogierT qveyanaSi 
sagangebo mdgomareobas acxadebs saxelmwifos meTauri an mTavroba da mas amtkicebs parlamenti, 
zogan mas acxadebs parlamenti sakuTari iniciativiT, zogan ki _ saxelmwifos meTauris an mTavrobis 
moTxovniT. zogierT qveyanaSi parlamenti gansazRvravs samxedro ZalTa raodenobas da wyvets mis 
gamoyenebasTan dakavSirebul zogierT sakiTxs. 

 
sasamarTlo uflebamosileba. parlamentis sasamarTlo 

uflebamosilebis istoriuli fesvebi im dros ukavSirdeba, rodesac 
parlamenti cdilobda mefis xelisuflebis SezRudvas sxvadasxva, maT 
Soris, marTlmsajulebis sferoSi. mravali qveynis parlaments (an mis 
palatebs) aqvs sasamarTlo xelisuflebisTvis damaxasiaTebeli zogierTi 
uflebamosileba. ufro zusti iqneboda gveTqva, rom parlamentebs aqvT 
kvazisasamarTlo uflebamosileba, radgan iSviaTia iseTi modeli, 
romelSic parlaments aqvs sruli sasamarTlo uflebamosileba. 

parlamentis sasamarTlo uflebamosileba, upirveles yovlisa, 
sagamoZiebo uflebamosilebaSi gamoixateba. sazogadoebisaTvis mniSvnelovan 
saqmeTa gamosaZieblad zogierT saxelmwifoSi parlamenti uflebamosilia 
Seqmnas sagamoZiebo komisia, romelsac iseTive an msgavsi saproceso 
uflebebi aqvs, rogoric sagamoZiebo organoebs, zogierTSi ki aseTi 
uflebebi parlamentis komitetebs aqvT (mag., sagamoZiebo uflebebi aqvs 
amerikis SeerTebuli Statebis senatis yvela komitetsa da warmomadgenelTa 
palatis zogierT komitets). gamoZiebis Sedegi sxvadasxva saxelmwifoSi 
SeiZleba iyos braldebis wardgena da sasamarTlosTvis gadacema, Sesabamisi 
organos an Tanamdebobis piris winaSe sisxlissamarTlebrivi devnis, 
administraciuli an disciplinuri warmoebis aRZvris dawyebis moTxovna. 

parlamentis sasamarTlo uflebamosilebas miekuTvneba impiCmentis 
procedura, romelic gaTvaliswinebulia mTeli rigi qveynebis 
konstituciebiT. impiCmenti aris saxelmwifos umaRlesi Tanamdebobis pirTa 

                                                 
1 italiaSi prezidentis arCevnebSi parlamentTan erTad olqebis warmomadgenlebic monawileoben. 
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(Cveulebriv, im pirTa, visac sisxlissamarTlebrivi devnisagan icavs 
imuniteti) pasuxismgeblobis realizaciis gansakuTrebuli wesi. impiCmentis 
safuZveli aris samarTaldarRveva da igi ar gamoiyeneba politikuri 
pasuxismgeblobis realizaciisaTvis. impiCmentis procedura yvelgan iwyeba 
parlamentis (erTpalatiani parlamentis SemTxvevaSi) an misi romelime 
palatis (zogan mxolod qveda palatis) mier braldebis wardgeniT, ris 
Semdegac procedura sxvadasxva qveyanaSi sxvadasxvagvarad grZeldeba: zogan 
braldebis dadasturebis gadawyvetilebas iRebs parlamenti (orpalatiani 
parlamentis SemTxvevaSi braldebas waradgens qveda palata, xolo mas 
adasturebs zeda palata _ mag., aSS-Si), zogan wardgenil braldebas 
ganixilavs da gadawyvetilebas iRebs sasamarTlo (Cveulebriv, 
sakonstitucio sasamarTlo _ mag., germaniaSi), zogan ki _ parlamentis mier 
Tavisi wevrebisagan Seqmnili specialuri sasamarTlo organo (mag., 
safrangeTSi). braldebis dadasturebis Sedegi, umetes SemTxvevebSi, mxolod 
Tanamdebobidan gadayenebaa, rac iwvevs imunitetis dakargvas da 
SesaZlebeli xdeba sisxlissamarTlebrivi devnis dawyeba, zogjer ki _ 
sasjelis misjac (rodesac braldebis Taobaze gadawyvetilebas iRebs 
specialuri sasamarTlo organo). 

zogierT qveyanaSi, rogorc ukve aRvniSneT, parlaments aqvs sruli 
sasamarTlo uflebamosileba. amis erTi magaliTi moviyvaneT impiCmentis 
ganxilvisas. meore magaliTis saxiT davasaxelebT didi britaneTis 
parlamentis zeda palatas _ lordTa palatas, romelic aris umaRlesi 
sasamarTlo instancia. 

sasamarTlo uflebamosilebas miekuTvneba agreTve parlamentis ufleba, gamoacxados amnistia. 
amnistia saeWvod ar xdis sasamarTlos gadawyvetilebas da ar aris damnaSavis reabilitaciis 
safuZveli. 

 
 

$3. parlamentisa da misi palatebis stuqtura 

 

Tanamedrove parlamentebi erT- an orpalatiania. federaciul 

saxelmwifoTa parlamentebi, Cveulebriv, orpalatiania. aseTi 

parlamentebis zeda palata, romelsac Zalian xSirad senati 

ewodeba, Sedgeba federaciis subieqtTa warmomadgenlebisagan (mag., 

aSS, germania, meqsika). im unitarul saxelmwifoebSi, romlebSic 

orpalatiani parlamentebia, zeda palata, rogorc wesi, agreTve 

teritoriuli erTeulebis warmomadgenelTagan Sedgeba (mag., 

safrangeTi, italia, espaneTi). 

miiCneva, rom orpalatian parlaments garkveuli upiratesoba aqvs 

erTpalatianTan SedarebiT. jer erTi, zeda palatis meSveobiT 
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SesaZlebeli xdeba teritoriuli erTeulebis interesebis ufro 

Tanabrad gaTvaliswineba, vinaidan am erTeulebidan 

warmomadgenelTa raodenoba an met-naklebad erTnairia (miuxedavad 

maTi mosaxleobis raodenobisa, gansxvavebiT erTpalatiani 

parlamentisa da orpalatianis qveda palatisagan, romlebSic 

warmomadgenelTa raodenoba, Cveulebriv, mosaxleobis 

proporciulia), an proporciulia mosaxleobis raodenobisa, magram 

garantirebulia mcirericxovani erTeulebis warmomadgenloba. 

garda amisa, meore palatis arseboba SeuZlebels xdis mTeli rigi 

sakiTxebis swrafad gadawyvetas, gansakuTrebiT, kanonis swrafad 

miRebas, es ki seriozuli dacvaa naCqarev, emociur 

gadawyvetilebaTa miRebisagan. 

erTpalatiani parlamentebi da orpalatianis qveda palatebi 

TiTqmis yvelgan sayovelTao da pirdapiri arCevnebiT iqmneba. rac 

Seexeba zeda palatas, misi Seqmnis wesebi Zalian gansxvavebulia. 

yvelaze ufro gavrcelebulia modeli, romelSic zeda palatis 

yvela wevri an wevrTa didi umravlesoba pirdapiri (mag., aSS, 

poloneTi) an iribi (mag., espaneTi, safrangeTi, norvegia) arCevnebis 

gziT airCeva. aris gamonaklisebic, magaliTad, germaniis 

bundesrati, romelic zeda palatis rols asrulebs, Sedgeba 

germaniis miwebis (federaciis subieqtebis) mTavrobaTa mier 

daniSnuli am mTavrobaTa wevrebisagan; SedarebiT iSviaTad zeda 

palatis yvela wevrs an maT umravlesobas niSnavs saxelmwifos 

meTauri (mag., belizi, iordania); did britaneTSi ki sruliad 

unikaluri wesi moqmedebs: zeda palata (lordTa palata) Sedgeba 

perebisagan, romelTa didi nawili adgils memkvidreobiT ikavebs, 
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nawils ki ministrTa kabinetis wardgeniT uvadod niSnavs 

dedofali. 

qveda palatis uflebamosilebis vada, Cveulebriv, 4-5 welia, Tumca, 

iSviaTad gvxvdeba ufro xanmokle vadac (mag., aSS-is kongresis 

warmomadgenelTa palatis uflebamosilebis vada 2 welia). zeda 

palatis uflebamosilebis vada, Cveulebriv, ufro metia, vidre 

qveda palatisa. qveda palatisa da erTpalatiani parlamentis 

Semadgenloba, rogorc wesi, erTdroulad da mTlianad icvleba 

misi uflebamosilebis vadis amowurvisas an vadamde daTxovnisas, 

xolo senatis Semadgenlobis ganaxleba bevrgan nawil-nawil, 

zustad gansazRvruli periodulobiT xdeba (mag., aSS-Si senatis 

TiTo mesamedis ganaxleba xdeba yovel or weliwadSi, xolo 

safrangeTSi _ yovel sam weliwadSi). 

mmarTvelobis parlamentur da naxevradsaprezidento sistemebSi 

parlamentsa da mTavrobas Soris konfliqtis gadaWris erT-erTi 

forma saxelmwifos meTauris mier parlamentis daTxovna da 

riggareSe arCevnebis daniSvnaa. iq, sadac orpalatiani parlamentia, 

ufro xSirad mxolod qveda palatis daTxovna xdeba. Cveulebriv, 

daTxovnis ufleba mxolod konstituciiT gansazRvruli 

konkretuli safuZvlis arsebobisas warmoiqmneba da, imavdroulad, 

ganisazRvreba iseTi SemTxvevebic, rodesac aseTi safuZvlis 

arsebobis SemTxvevaSic ki akrZalulia parlamentis (an qveda 

palatis) daTxovna (mag., uflebamosilebis vadis bolo 3 Tvis 

ganmavlobaSi, sagangebo da saomari mdgomareobis arsebobisas da 

sxv.). Tumca, aris gamonaklisebic, rodesac konstituciaSi 
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miTiTebuli ar aris daTxovnis SesaZlo safuZveli, magaliTad, 

italiis prezidents ufleba aqvs palatebis TavmjdomareTa 

mosmenis Semdeg daiTxovos orive an erT-erTi palata, xolo 

safrangeTis prezidents ufleba aqvs premier-ministrTan 

konsultaciis Semdeg daiTxovos qveda palata. 

zemoT aRvniSneT, rom sxvadasxva qveynis orpalatian parlamentebSi 

palatebis kompetencia erTmaneTisagan gansxvavebulia. ufro 

gavrcelebulia e.w. susti zeda palatisa da Zlieri zeda palatis 

sistemebi. susti zeda palatis sistemis ZiriTadi maxasiaTebeli 

isaa, rom mas SeuZlia mxolod met-naklebad Seayovnos qveda 

palatis mier miRebuli gadawyvetilebis ZalaSi Sesvla da, garda 

amisa, palatebis uflebamosileba, Cveulebriv, isea gamijnuli, rom 

qveda palatas upiratesoba aqvs zedas mimarT. Zlieri zeda palatis 

sistemisTvis damaxasiaTebelia is, rom misi Tanxmobis gareSe 

parlamentis gadawyvetileba ver miiReba da, garda amisa, mas xSirad 

aqvs iseTi uflebamosilebebic, romlebic mas ufro Zlierad aqcevs. 

 

parlamentisa da palatebis xelmZRvaneloba, komitetebi da 

komisiebi. orpalatiani parlamentis palatebis umaRlesi 

Tanamdebobis piri palatis Tavmjdomarea1 (erTpalatian 

parlamentSi _ parlamentis Tavmjdomare), romelsac arCevnebis 

Semdeg Tavis wevrTagan, Cveulebriv, uflebamosilebis vadiT, irCevs 

                                                 
1 zogierT qveyanaSi, nacvlad `Tavmjdomarisa~ sxva saxelwodeba gamoiyeneba, magaliTad, `senatis 
prezidenti~ _ aSS-Si, `seimis marSali~ _ poloneTSi, `TemTa palatis spikeri~ _ did britaneTSi, 
`riksdagis talmani~ _ SvedeTSi da sxv. 
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Sesabamisi palata1. Tavmjdomaris funqciaSi, garda palatis 

(parlamentis) sxdomis wayvanisa da misi saqmianobis teqnikuri 

organizebisa, palatis (parlamentis) saqmianobasTan dakavSirebuli 

sxva sakiTxebis gadawyvetac Sedis (zogan metisa da zogan 

naklebisa). 

yovel palataSi (parlamentSi), misi saqmianobis organizebisaTvis 

iqmneba biuro (zogan _ prezidiumi), romlis SemadgenlobaSic 

Sedian palatis Tavmjdomare, misi moadgileebi, zogan agreTve _ 

mdivnebi da kvestorebi2 (am Tanamdebobebze palatis wevrebi, 

rogorc wesi, airCevian fraqciaTa warmomadgenlobis 

gaTvaliswinebiT), zogan ki _ palatis komitetebisa da fraqciaTa 

Tavmjdomareebi. palatis saqmianobis dagegmvis, organizebis, misi 

biujetis proeqtis Sedgenis, biujetis Sesrulebis kontrolis, 

palatis damxmare samsaxurebis marTvisa da zogierTi sxva funqcia 

ganisazRvreba palatis reglamentiT da ganawilebulia palatis 

Tavmjdomaresa da biuros Soris. 

palatebis komitetebi da komisiebi iqmneba palatebis wevrTagan 

palatebis saqmianobis xelSewyobis (sakanonmdeblo sakiTxTa 

momzadebis, mTavrobisa da parlamentis winaSe angariSvaldebuli 

organoebis saqmianobis kontrolis da sxv.) mizniT. arsebobs 

mudmivi da droebiTi komitetebi da komisiebi. mudmivi komitetebi 

(komisiebi), Cveulebriv, Tematuria da ZiriTadad Seesabameba 

saministroTa sistemas, iqmneba agreTve palatis saSinao sakiTxTa 

                                                 
1 aris gamonaklisebic, magaliTad, aSS-is senatis prezidenti ara arCeuli Tavmjdomare, aramed ex officio 

aSS-is vice-prezidentia, senatis sxdomebs ki, Cveulebriv,, uZRveba senatis mier arCeuli pro tempore (anu 
droebiTi) prezidenti. asevea zogierT sxva qveyanaSic. 
2 mdivnebi Tavmjdomares exmarebian sxdomis warmarTvaSi, zedamxedveloben saoqmo samsaxurs da 
asruleben Tavmjdomarisa da biuros mier dakisrebul sxva saqmianobas, xolo kvestorebi 
xelmZRvaneloben palatis safinanso da administraciul samsaxurebs. 
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ganmxilveli komitetebi (mag., samandato, saproceduro da sxv.), 

xolo droebiTi komitetebi (komisiebi) iqmneba romelime 

konkretuli sakiTxis Sesaswavlad an dasamuSaveblad, anda 

gamosaZieblad (sagamoZiebo komisiebi). zogierT orpalatian 

parlamentSi iqmneba agreTve mudmivi gaerTianebuli komitetebi 

(mag., sagadasaxado sakiTxebis gamo) da droebiTi SemTanxmebeli 

komitetebi. 

komitetebSi (komisiebSi) parlamentarTa warmomadgenloba, 

Cveulebriv, fraqciaTa ricxovnobis proporciulia (amave principiT 

nawildeba sakomiteto Tanamdebobebic). bevrgan gamonaklisia 

sagamoZiebo komisia, romelSic saparlamento umravlesobis 

warmomadgenloba naxevars ar unda aRematebodes. 

komitetebs (komisiebs) sakmaod farTo uflebamosileba aqvT. maT 

ufleba aqvT moiTxovon informacia, Tavis sxdomaze daibaron 

Tanamdebobis pirebi da mousminon maT ama Tu im sakiTxis gamo, 

gamarTon sakomiteto mosmena. komitetis (komisiis) am moTxovnaTa 

Sesruleba savaldebuloa. zogierT qveyanaSi (mag., italiaSi, 

espaneTSi) palatas ufleba aqvs komitets (komisias) gadasces 

kanonis miRebis uflebamosileba. 

 

parlamentarTa gaerTianebebi. parlamentarTa gaerTianebebi, 

Cveulebriv, saerTo partiuli kuTvnilebis safuZvelze iqmneba. maT 

fraqciebs, saparlamento partiebs, saparlamento jgufebs an 

deputatTa klubebs uwodeben (Semdgom maT mxolod fraqciis 

saxeliT movixseniebT). 
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fraqciebis Seqmnis mizania saerTo platformaze mdgom 

parlamentarTa saqmianobis organizeba, saerTo poziciis 

gamomuSaveba parlamentSi gansaxilveli sakiTxebis mimarT, Sromis 

danawileba maTi profesiuli kvalifikaciis Sesabamisad. arcTu 

iSviaTad, gansakuTrebiT maSin, rodesac parlamentSi warmodgenili 

partiuli jgufebi mcirericxovania, erT fraqciaSi, saerTo 

politikuri platformis safuZvelze, ramdenime partiuli jgufi 

erTiandeba xolme, zogjer ki mas e.w. damoukidebeli (upartio) 

parlamentarebic uerTdebian. 

fraqciebis Seqmnas xels uwyobs maTTvis kanonmdeblobiT 

miniWebuli garkveuli privilegiebi, kerZod, garantia, hyavdeT 

Tavisi warmomadgenlebi parlamentisa (palatebis) da komitetebis 

(komisiebis) xelmZRvanel organoebsa da saparlamento 

delegaciebSi, saparlamento debatebSi sityviT gamosvlis garantia, 

damatebiTi miznobrivi dafinanseba da sxv. garda amisa, rogorc 

wesi, fraqciis SeqmnisTvis dadgenilia xolme mis wevrTa 

raodenobis savaldebulo minimumi (ufro xSirad, palatis wevrTa 

raodenobis 3_5 procenti), zogan erTi da imave partiis an 

saarCevno blokis wevrebs ekrZalebaT erTze meti fraqciis Seqmna. 

am privilegiebisa da SezRudvebis dawesebis mizania xeli 

SeuSalos parlamentSi (palatebSi) mravali mcirericxovani jgufis 

arsebobas, ramac SesaZlebelia mniSvnelovnad daaqveiTos 

parlamentis saqmianobis efeqtianoba. fraqciebis Seqmnis wesi, maTi 

uflebebi da privilegiebi, Cveulebriv, kanonebiTa da reglamentiT, 

zogan ki konstituciiTac ganisazRvreba. 
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fraqciebi, romlebsac warmomadgenlebi ara hyavT mTavrobaSi, an 

romlebic mas mxars ar uWeren, miiCnevian saparlamento opoziciad. 

cxadia, rom saparlamento opozicia SeiZleba Sedgebodes ramdenime, 

erTimeorisagan radikalurad gansxvavebuli, subieqtisagan. 

garda fraqciebisa, romlebic parlamentis yvelaze mniSvnelovani 

politikuri gaerTianebebia, bevrgan iqmneba xolme fraqciaTa 

koaliciebi, gansakuTrebiT maSin, rodesac erTi fraqcia ver qmnis 

saparlamento umravlesobas. 

sakmaod xSirad, palatis saqmianobasTan dakavSirebuli sakiTxebis 

(maT Soris, plenaruli sxdomebis dRis wesrigis) gadasawyvetad, 

fraqciaTa liderebisagan, Cveulebriv, palatis Tavmjdomaris 

TavmjdomareobiT, iqmneba palatis specialuri mudmivmoqmedi 

organo. 

im SemTxvevaSi, rodesac ama Tu im sakiTxis gamo warmoiqmneba 

azrTa iseTi sxvadasxvaoba, rom ver xerxdeba gadawyvetilebis 

miReba, poziciaTa Sejerebis mizniT iqmneba xolme droebiTi 

interfraqciuli jgufebi, romlebic iSleba SeTanxmebis miRwevis 

an miuRwevlobisTanave. 

 

  

$4. parlamentaris statusi 

 

parlamentaris mandati. parlamentari aris piri, romelic kanonis 
safuZvelze gaxda parlamentis wevri. misi saxelwodeba sxvadasxva qveyanaSi 
sxvadasxvagvaria. deputats, ufro xSirad, mxolod qveda palatis wevrs 
uwodeben, xolo senators _ zeda palatis wevrs. gvxvdeba sxvagvari 
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saxelwodebebic, magaliTad, qveda palatis wevrs aSS-Si kongresmeni 
ewodeba, belgiaSi _ warmomadgenelTa palatis wevri, zeda palatis wevrs 
did britaneTSi lordi ewodeba, avstriaSi _ federaluri sabWos wevri. 

parlamentaris uflebamosileba, Cveulebriv, misi arCevis momentidan 

iwyeba, SedarebiT iSviaTad ki _ konstituciiT an kanoniT gansazRvruli 

TariRidan (mag., aSS-Si). parlamentaris uflebamosileba, rogorc wesi, 

mTavrdeba axalarCeuli parlamentis (orpalatiani parlamentis 

SemTxvevaSi _ Sesabamisi palatis) pirveli SekrebisTanave, agreTve 

parlamentis (Sesabamisi palatis) mier misi uflebamosilebis vadamde 

SewyvetisTanave. 

parlamentaris samarTlebrivi statusi damokidebulia imaze, Tu ra 
principi udevs mas safuZvlad _ imperatiuli mandatis principi Tu 
Tavisufali mandatis principi. imperatiuli mandatis principi gulisxmobs 
amomrCevelTa uflebas, `Tavis deputats~ miscen Sesasruleblad 
savaldebulo `ganawesi~ (davaleba), xolo im SemTxvevaSi, Tu miiCneven, rom 
man ar Seasrula an cudad Seasrula igi, vadamde gamoiwvion deputati. 
imperatiuli mandatis principi ar Seesabameba sazogadoebis, rogorc erTi 
mTlianis, saerTo interesebs. swored amitom es principi Zalian didi xnis 
win iqna uaryofili (garda im qveynebisa, sadac iyo an aris `socialisturi~ 
da totalitaruli reJimebi)@da parlamentaris samarTlebriv statuss 
safuZvlad daedo Tavisufali mandatis principi, romelic gulisxmobs, rom 
parlamentari mTeli eris warmomadgenelia (miuxedavad imisa, ra wesiTaa igi 
arCeuli), aravisa aqvs ufleba, raime valdebulebiT SezRudos misi 
Tavisufleba da gamoiwvios parlamentidan, igi SezRudulia mxolod 
konstituciiTa da sakuTari sindisiT. unda aRiniSnos, rom Tanamedrove 
demokratiul saxelmwifoebSi, arcTu iSviaTad, seriozuli winaaRmdegoba 
Cndeba Tavisufali mandatis principebsa da partiul interesebs Soris. am 
winaaRmdegobis mizezi isaa, rom, rogorc wesi, deputati partiazea 
damokidebuli, misi mxardaWeris gareSe igi ver gaimarjvebda arCevnebSi da 
Tu igi ar daemorCileba partiul disciplinas, ar Seasrulebs Tavisi 
fraqciis gadawyvetilebas, SeiZleba dakargos partiis mxardaWera da 
problemebi Seeqmneba politikuri karieris TvalsazrisiT. cxadia, rom es 
winaaRmdegoba politikuri da ara formaluri xasiaTisaa _ formalurad 
deputats ufleba aqvs ise moiqces, rogorc surs da amiT mis samarTlebriv 
statusSi araferi Seicvleba. 

parlamentaris statusis mniSvnelovani elementia misi SeuTavsebloba 
konstituciiT an/da kanoniT gansazRvrul samsaxurebriv mdgomareobasTan 
da saqmianobasTan. 

 
parlamentaris ufleba-movaleobani. Tavisi uflebamosilebis anu, 

rogorc amboben, Tavisi mandatis daubrkoleblad ganxorcielebisTvis 
parlamentari aRWurvilia mTeli rigi uflebebiTa da konstituciuri da 
reglamenturi garantiebiT. imavdroulad, bevrgan mas ekisreba garkveuli 
movaleobebic. 

parlamentars, rogorc wesi, aqvs sakanonmdeblo iniciativis 

ufleba (zogan es ufleba mxolod parlamentis wevrTa jgufs aqvs), 
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sxdomaze gansaxilvelad sakiTxis dasmis, kamaTSi monawileobis, 

SekiTxvis dasmis, pasuxis moTxovnisa da Sefasebis, SeniSvnisa da 

winadadebis Setanis ufleba, im pirTa Sesaxeb azris gamoTqmis 

ufleba, romlebsac sxvadasxva Tanamdebobaze irCevs, niSnavs, 

amtkicebs an romelTa daniSvnazec Tanxmobas iZleva parlamenti. 

mas ufleba aqvs airCios da/an airCion saparlamento Tanamdebobaze, 

parlamentis komitetis (komisiis) SemadgenlobaSi, gaerTiandes 

saparlamento fraqciaSi, gadadges Tanamdebobidan da/an gavides am 

organoebidan. parlamentars ufleba aqvs isargeblos yvela 

informaciiT, romelic aucilebelia misi uflebamosilebis 

gansaxorcieleblad (Tu kanoniT sxva ram ar aris 

gaTvaliswinebuli) da gaavrcelos mis xelT arsebuli informacia. 

parlamentaris movaleobaSi, Cveulebriv, Sedis palatisa (parlamentis) 
da Tavisi komitetis (komisiis) sxdomebze daswrebis valdebuleba, piradi 
interesebisaTvis Tavisi gavlenisa da saxelmwifo saidumloebis Semcveli 
an konfidencialurad miRebuli informaciis gamoyenebis akrZalva, 
saxelmwifo saidumloebis Semcveli an konfidencialurad miRebuli 
informaciis gauxmaurebloba, palatis (parlamentis) reglamentis dacva. am 
movaleobaTa darRvevisas, rogorc wesi, gamoiyeneba Semdegi sanqciebi: 
sityvis CamorTmeva, gafrTxileba, gafrTxileba oqmSi SetaniT, sxdomaTa 
darbazis datoveba, jarima. zogan ufro mkacri sanqciebicaa 
gaTvaliswinebuli, kerZod, komitetis sxdomebis sistematuri gacdenisTvis 
komitetis sxdomebze garkveuli vadiT xmis uflebis CamorTmeva, garkveuli 
drois ganmavlobaSi arasapatio mizeziT plenaruli sxdomebis gacdenisTvis 
mandatis CamorTmeva. 

im garantiebidan da privilegiebidan, romlebiTac sargebloben 

parlamentarebi, gansakuTrebiT mniSvnelovania saparlamento 

imuniteti da indemniteti. 

 

saparlamento imuniteti. imuniteti anu xelSeuxebloba parlamentis 
wevris Seuferxebeli saqmianobis umTavresi garantiaa. saparlamento 
imuniteti TiTqmis parlamentTan erTad gaCnda da misi mizani imTaviTve iyo 
parlamentaris dacva usafuZvlo sisxlissamarTlebrivi devnisagan, rasac 
arcTu iSviaTad mimarTavda aRmasrulebeli xelisufleba opozicioneri 
parlamentarebis mimarT. amgvari dacvis aucilebloba ar gamqrala da, 
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albaT, yovelTvis saWiro iqneba. sxvadasxva qveynebSi imunitetis sakiTxi 
sxvadasxvagvaradaa mowesrigebuli, magram parlamentaris imuniteti yvelgan 
konstituciuri normaa. 

zogierT qveyanaSi parlamentars imuniteti aqvs misi 

uflebamosilebis mTeli drois ganmavlobaSi, zogan ki _ mxolod 

SezRudul, magaliTad, sasesio periodSi. gansxvavebulia 

imunitetis moculobac. zogan Sesabamisi palatis nebarTvis gareSe 

akrZalulia parlamentaris sisxlissamarTlebrivi devna, zogan ki 

akrZalulia sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis dakisreba, 

magram sisxlissamarTlebrivi devnis dawyeba palatisagan nebarTvis 

aRebas ar saWiroebs. rogorc wesi, palatis nebarTvis gareSe 

akrZalulia parlamentaris dapatimreba, garda danaSaulze 

waswrebis SemTxvevisa (zogan ki meore dRis ganmavlobaSic), xolo 

dapatimrebuli unda ganTavisufldes, Tu amas moiTxovs Sesabamisi 

palata, akrZalulia parlamentaris, misi sacxovrebeli da samuSao 

adgilebis Cxrekac. rogorc vxedavT, imunitetis moxsna parlamentis 

Sesabamisi palatis uflebamosilebaa, Tumca aris gamonaklisebic, 

magaliTad, didi britaneTis TemTa palatis wevrisTvis imunitetis 

moxsnis ufleba aqvs palatis spikers. 

 
indemniteti. indemniteti niSnavs: 
a) Tavisi mandatis ganxorcielebisas gamoTqmuli azrebisa da sxva 

moqmedebisaTvis parlamentaris pasuxismgeblobisagan ganTavisuflebas; 
b) parlamentaris saqmianobis anazRaurebas. 
es imas niSnavs, rom parlamentars veravin mosTxovs pasuxs mis 

SexedulebaTa gamo (aseTi garantia zogan mxolod parlamentSi gamoTqmul 
azrebze vrceldeba), imis gamo, Tu ras misca man xma da ras ara. 

bevr qveyanaSi parlamentars ufleba aqvs Cveneba ar misces im faqtis 
gamo, romelic mas gaandes, rogorc parlamentis wevrs. akrZalulia am 
sakiTxTan dakavSirebuli sabuTebis amoRebac. 

es garantiebi parlamentars unarCundeba misi uflebamosilebis 
Sewyvetis Semdegac. 

parlamentaris saqmianobis saqveyno mniSvnelobidan gamomdinare, rac 
zemoT sakmaod srulad aRvwereT, es saqmianoba profesionalizmsa da did 
xarjs moiTxovs. kanonproeqtebis momzadebisa da warmodgenili 
kanonproeqtebis gaanalizebisTvis mas sWirdeba specialistebis 
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konsultaciebi, rac ufasod ar keTdeba, parlamentarma unda iaros Tavis 
saarCevno olqSi amomrCevlebTan Sesaxvedrad, unda miiRos moqalaqeebi, 
ganixilos da Seiswavlos maTi gancxadebebi da winadadebebi, risTvisac mas 
TanaSemweebi sWirdeba, parlamentars mudmivad sWirdeba kavSirgabmulobiT 
sargebloba, dedaqalaqSi cxovreba. es yvelaferi sakmaod Zviri jdeba. 
amitom maRali saparlamento anazRaureba aucileblobad aRiqmeba. 
Cveulebriv, parlamentars xelfasis garda eZleva Tavisi Statisa da 
mowveuli specialistebis Sromis anazRaurebis Tanxa, eZleva mgzavrobisa da 
kavSirgabmulobiT sargeblobisTvis gaweuli xarjis kompensacia da sxv. 

zogierT qveyanaSi parlamentars, kanoniT dadgenili pirobebis 
arsebobis SemTxvevaSi, misi uflebamosilebis Sewyvetis Semdeg eZleva 
specialuri saparlamento pensia (zogan imis miuxedavad, iRebs Tu ara igi 
sxva pensias). es pirobebi, Cveulebriv, moicavs mis asaksa (45 _ 65 weli) da 
parlamentis wevrad yofnis xangrZlivobas (rogorc wesi, erT vadaze meti), 
zogan ki _ Sromis saerTo staJsac. 

 

 

$5. parlamentis muSaobis wesi 

 

parlamentis saqmianobis ZiriTadi formebia parlamentis 

(orpalatian parlamentSi _ palatebis) sesiebi, mudmivi 

komitetebisa (komisiebis) da droebiTi komisiebis sxdomebi. 

parlamentis kompetencias mikuTvnebuli sakiTxebis ganxilva da 

gadawyveta xdeba mxolod Sesabamis sxdomebze, magram, cxadia, maTi 

damuSaveba da sxdomisTvis momzadeba xdeba sxdomebamde, maT Soris, 

arasasesio periodSic. 

 

parlamentis sesia. parlamentis sesia aris drois Sualedi, romlis 

ganmavlobaSic parlaments (orpalatian parlamentSi _ palatebs) 

ufleba aqvs gamarTos plenaruli sxdomebi da miiRos 

gadawyvetilebebi. 
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sasesio periodi sxvadasxva qveyanaSi sxvadasxvagvarad 

ganisazRvreba. yvelaze metad gavrcelebulia iseTi modelebi, 

rodesac erTi wlis ganmavlobaSi imarTeba erTi sesia (mag., 

safrangeTSi, iaponiaSi) an ori morigi sesia (mag., italiaSi, 

espaneTSi) da konstituciiT an kanoniT ganisazRvreba misi 

dasawyisi, zogan ki _ dasasrulic (mag., safrangeTSi, espaneTSi), 

xolo zogan Tavad parlamenti (misi palatebi) gansazRvravs sesiis 

dawyebis an/da damTavrebis dros. e.w. socialistur qveynebSi 

parlamentis sesiebi formalur xasiaTs atarebs da es sesiebis 

xangrZlivobazec aisaxeba _ isini weliwadSi erTxel an orjer 

imarTeba da maTi xangrZlivoba mxolod erTi an ramdenime dRiT 

ganisazRvreba. 

axalarCeuli parlamentis pirvel sesias, rogorc wesi, arCevnebis 

Catarebidan konstituciiT gansazRvrul vadaSi, iwvevs saxelmwifos 

meTauri. rac Seexeba morig sesiebs, zogan mas iwvevs saxelmwifos 

meTauri, ufro xSirad ki parlamenti (palata) an Tavisi uflebiT 

ikribeba (anu konstituciiT an Tavisive gadawyvetilebiT 

gansazRvrul dros ikribeba yovelgvari mowvevis gareSe), an mas 

iwvevs parlamentis (palatis) Tavmjdomare. 

morigi sesiebis damatebiT, mravali qveynis konstitucia 

iTvaliswinebs riggareSe sesiebis mowvevis SesaZleblobas. 

riggareSe sesia, rogorc wesi, winaswar gansazRvrul sakiTxTa 

gadasawyvetad moiwveva. zogierT qveyanaSi mas saxelmwifos meTauri 

iwvevs, zogan _ parlamentis (palatis) Tavmjdomare, SedarebiT 

iSviaTad ki _ mTavroba. riggareSe sesiis mowveva ara marto maTi 
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uflebaa, aramed valdebulebac, Tu amas moiTxovs parlamentis 

(palatis) wevrTa konstituciiT gansazRvruli raodenoba. zogierTi 

konstitucia iseT SemTxvevasac iTvaliswinebs, rodesac, moTxovnis 

miuxedavad, sesia dadgenil vadaSi ar iqna mowveuli _ aseT 

SemTxvevaSi parlamenti (palata) Tavisi uflebiT ikribeba (aseTi 

norma uzrunvelyofs dacvas aRmasrulebeli xelisuflebis mier 

xelisuflebis miTvisebisagan). arsebobs gansakuTrebuli 

SemTxvevebi, rodesac parlamenti valdebulia umokles vadaSi 

Seikribos yovelgvari mowvevis gareSe, magaliTad, qveyanaze 

Tavdasxmisa da sagangebo mdgomareobis gamocxadebis SemTxvevaSi. 

rogorc ukve aRvniSneT, parlamenti (palatebi) sesiis dros 

ganixilavs da wyvets mis kompetenciaSi arsebul sakiTxebs. cxadia, 

rom zogierTi sakiTxis ganxilva SeiZleba ver dasruldes sesiis 

dasrulebamde. aseT SemTxvevaSi zogan moqmedebs uwyvetobis 

(kontinuitetis) principi _ momdevno sesiaze sakiTxis ganxilva 

grZeldeba proceduris im etapidan, romelzec Sewyda wina sesiaze, 

zogan ki moqmedebs wyvetilobis (diskontinuitetis) principi _ 

momdevno sesiaze sakiTxis ganxilva Tavidan iwyeba. 

erTpalatiani parlamenti, iseve, rogorc orpalatiani parlamentis 

palata, mxolod im SemTxvevaSia uflebamosili ganixilos da 

gadawyvitos mis kompetencias mikuTvnebuli sakiTxebi, Tu 

plenaruli sxdoma Sekrebilia dadgenili wesiT da Tu aris 

kvorumi anu Tu sxdomas eswreba parlamentis (orpalatianis 

SemTxvevaSi _ Sesabamisi palatis) wevrTa, sul cota, dadgenili 

minimaluri raodenoba. plenaruli sxdomis Sekrebis wesi da 
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kvorumi, Cveulebriv, reglamentiT, zogierT qveyanaSi ki kanoniT an 

konstituciiTac ki ganisazRvreba. am wesis mTavari daniSnulebaa 

parlamentarTa nebismieri jgufis mier parlamentis xelisuflebis 

miTvisebis mcdelobis aRkveTa. rac Seexeba gadawyvetilebis 

miRebisTvis savaldebulo kvorums, igi uSualod ar ganisazRvreba 

da tolia konkretuli gadawyvetilebis misaRebad aucilebel xmaTa 

minimaluri raodenobisa (es raodenoba ki, rogorc zemoT 

aRvniSneT, sxvadasxva saxis gadawyvetilebisTvis sxvadasxvaa). 

sxvadasxva parlamentSi da erTi da imave parlamentis sxvadasxva 

palataSic ki sxdomis kvorumi sxvadasxvaa _ zogan igi palatis 

wevrTa naxevarze metia, zogan erTi mesamedis an erTi meoTxedis 

tolia, zogan ki Zalian mcirea (mag., didi britaneTis parlamentis 

qveda palatis, romelSic 651 wevria, sxdomis kvorumi ormocia, 

xolo zeda palatisa, romelSic 1000 wevrze metia, _ sami). 

gansakuTrebuli wesiT imarTeba parlamentis pirveli (sayovelTao 

arCevnebis Semdeg), e.w. damfuZnebeli sxdoma. mas, rogorc wesi, 

konstituciiT dadgenil vadaSi saxelmwifos meTauri iwvevs. am 

sxdomaze xdeba parlamentis (palatis) arCeul wevrTa 

uflebamosilebis Semowmeba da uflebamosilebis cnoba1, ficis 

dadeba, palatis (parlamentis) Tavmjdomarisa da palatis sxva 

Tanamdebobis pirTa arCeva, mudmivi komitetebis Seqmna da maTi 

dakompleqteba. mxolod am proceduris dasrulebis Semdeg iwyebs 

palata (parlamenti) Tavis Cveulebriv saqmianobas. 

                                                 
1 parlamentis palatis wevrTa arCevis kanonierebisa da Tanamdebobrivi SeuTavseblobis gamokvleva da 
amis safuZvelze maTi uflebamosilebis cnoba, sakmaod xSirad, imave palatis (erTpalatiani parlamentis 
SemTxvevaSi _ parlamentis) gansakuTrebuli uflebamosilebaa. zogierT qveyanaSi am uflebamosilebas 
sakonstitucio kontrolis an marTlmsajulebis organoebi axorcieleben (mag., poloneTSi, safrangeTSi, 
saberZneTSi). 
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plenaruli sxdomebis procedura Sesabamisi reglamentebiT sakmaod 

dawvrilebiT ganisazRvreba. miuxedavad araerTi gansxvavebisa, am 

proceduras sxvadasxva qveyanaSi bevri saerTo aqvs. sxdomebi, 

rogorc wesi, sajaroa (daswrebis msurvelTaTvis sxdomaTa 

darbazSi gamoyofilia sastumro adgilebi, zogan ki xdeba sxdomis 

tele- an/da radiotranslaciac), magram palatis gadawyvetilebiT, 

romelic zogan Cveulebrivi, zogan ki kvalificiuri umravlesobiT 

miiReba, sxdoma ixureba. sxdomis dRis wesrigs, romlis proeqtsac 

sxdomamde amzadebs palatis xelmZRvaneloba, amtkicebs palata da 

igi uflebamosilia Secvalos dRis wesrigis proeqti. reglamentiT 

ganisazRvreba moxsenebisa da kamaTSi gamosvlisTvis gankuTvnili 

dro da erTi parlamentaris erTi da imave sakiTxze gamosvlis 

raodenoba. sxdomaze gamosvlisTvis, rogorc wesi, saWiroa 

winaswari Cawera. zogierTi reglamenti iTvaliswinebs palatis 

uflebas, winaswar daadginos dro, romelic unda daeTmos 

romelime konkretuli sakiTxis ganxilvas, Seamciros 

gamosvlebisTvis gankuTvnili dro an Sewyvitos kamaTi da sxv. 

plenarul sxdomaze daswrebis ufleba, xolo Tu palata moiTxovs, 

valdebuleba, aqvT mTavrobis wevrebs da zogierT sxva 

Tanamdebobis pirs. es pirebi valdebulni arian pasuxi gascen 

maTTvis dasmul SekiTxvebs da waradginon gaweuli saqmianobis 

angariSi. maT ufleba aqvT moiTxovon sxdomaze gamosvla, rac 

aucileblad unda dakmayofildes. 

sxdomis proceduris mniSvnelovani nawilia gadawyvetilebis 

miReba, riTac sruldeba umravles sakiTxTa ganxilva da rac 

kenWisyriT (xmis micemiT) xdeba. parlamentis wevrebi, rogorc wesi, 
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xmas piradad aZleven (akrZalulia sxvis nacvlad xmis micema), 

Tumca, arsebobs iSviaTi gamonaklisebic _ zogan nebadarTulia 

sakuTari xmis gadacema, magram mxolod SezRudul SemTxvevebSi da 

SezRuduli vadiT (mag., safrangeTSi). sxvadasxva tipis 

gadawyvetilebaTa miReba sxvadasxva saxis kenWisyriT xdeba. 

kenWisyra faruli, Ria an saxelobiTia. farulia kenWisyra, 

romelic ise imarTeba, rom SeuZlebeli iyos imis dadgena, vin 

rogor misca xma. igi, rogorc wesi, biuletenebis meSveobiT 

imarTeba da, Cveulebriv, personalur sakiTxTa gadawyvetisas 

(arCevisa da daniSvnisas) gamoiyeneba. Riaa kenWisyra, romelic ise 

imarTeba, rom yvelam dainaxos, vin rogor misca xma, Tumca, es ar 

aRiricxeba. Ria kenWisyrisas sxvadasxva xerxi gamoiyeneba, 

saxeldobr, xelis aweva (xels jer momxreni sweven, maTi daTvlis 

Semdeg ki _ mowinaaRmdegeni), adgoma (jer momxreni dgebian, maTi 

daTvlis Semdeg ki _ mowinaaRmdegeni), e.w. `fexebiT kenWisyra~ 

(momxreni da mowinaaRmdegeni sxdomaTa darbazis sxvadasxva karidan 

gadian an Semodian da am dros xdeba maTi daTvla), zogan ki, 

sakmaod iSviaTad, iseTi xerxic gamoiyeneba, rogoricaa `aklamacia~ 

(gadawyvetileba imis mixedviT miiiReba, momxreni ufro xmamaRla 

yvirian, taSs ukraven an abraxuneben Tu mowinaaRmdegeni da amas 

sxdomis Tavmjdomare afasebs). saxelobiTia kenWisyra, romelic ise 

imarTeba, rom zustad aRiricxos, vin rogor misca xma. saxelobiTi 

kenWisyrac sxvadasxva xerxiT imarTeba, saxeldobr, yovel 

parlamentars eZleva saxeldebuli biuleteni, romelzec igi 

aRniSnavs, momxrea Tu winaaRmdegi, an TiToeuli parlamentari 

rigrigobiT xmamaRla acxadebs, momxrea Tu winaaRmdegi. 
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saxelobiTi kenWisyra, tradiciulad, gansakuTrebiT mniSvnelovan 

sakiTxTa gadawyvetisas gamoiyeneba, rodesac sazogadoebam unda 

icodes, vin ra pozicia daikava. bolo dros, arcTu iSviaTad, 

TiTqmis yvela sakiTxi (garda proceduruli da zogierTi 

personaluri sakiTxisa) saxelobiTi kenWisyriT wydeba xolme. 

Tanamedrove parlamentebSi kenWisyrisTvis ukve xSirad gamoiyeneba 

eleqtronuli sistema, rac saSualebas iZleva, rom Zalian swrafad 

dasruldes rogorc faruli, aseve saxelobiTi kenWisyra. magram am 

teqnologiis gamoyenebisas ar arsebobs sxvis nacvlad xmis 

micemisagan dacvis garantia da amitom iseT SemTxvevebSi, rodesac 

sakiTxi mwvavea da aSkaraa, rom SeiZleba iyos sxvis nacvlad xmis 

micemis mcdeloba, nacvlad eleqtronuli sistemisa, gamoiyeneba 

xolme kenWisyris zemoaRniSnuli tradiciuli xerxebi. 

 

komitetis (komisiis) sxdoma. komitetebis (komisiebis) sxdomebi 

imarTeba rogorc sesiis dros, aseve sesiebs Soris SualedSic. 

komiteti (komisia), iseve, rogorc parlamentis palata, mxolod im 

SemTxvevaSia uflebamosili ganixilos da gadawyvitos mis 

kompetencias mikuTvnebuli sakiTxebi, Tu misi sxdoma Sekrebilia 

dadgenili wesiT da Tu aris kvorumi, romelic, Cveulebriv, mis 

wevrTa naxevarze metia. sxdomaze komitetis (komisiis) wevrTa 

daswreba savaldebuloa. gacdenis SemTxvevaSi maT mimarT 

gamoiyeneba garkveuli sanqciebi. gadawyvetileba aqac kenWisyriT 

miiReba, oRond, kenWisyra mxolod xelis aweviT an, gamonaklis 

SemTxvevebSi (mag., Tanamdebobaze arCevisa da daniSvnisas), 
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biuletenebiT imarTeba. komitetis (komisiis) sxdomaze daswrebis 

ufleba, xolo Tu komiteti (komisia) moiTxovs, valdebuleba, aqvT 

mTavrobis wevrebs da zogierT sxva Tanamdebobis pirs. es pirebi 

valdebulni arian pasuxi gascen maTTvis dasmul SekiTxvebs da 

waradginon gaweuli saqmianobis angariSi. maT ufleba aqvT 

moiTxovon sxdomaze gamosvla, rac aucileblad unda 

dakmayofildes. komitetis (komisiis) sxdomebi, rogorc wesi, 

sajaroa, magram mas ufleba aqvs miiRos gadawyvetileba sxdomis 

daxurvis Sesaxeb. informacia komitetis (komisiis) sxdomis 

gamarTvisa da misi dRis wesrigis Sesaxeb, rogorc wesi, sxdomamde 

ramdenime dRiT adre unda gamoqveyndes. 

$6. sakanonmdeblo procesi 

 

sakanonmdeblo procesi moicavs kanonis Sesaqmnelad gasawevi saqmianobis wessa da TviT am 
saqmianobas. es wesi, rogorc zemoT aRvniSneT, konstituciiT, kanoniT an/da parlamentis reglamentiT 
(palatebis reglamentebiT) zustad ganisazRvreba. 

erTpalatian da orpalatian parlamentebSi sakanonmdeblo procesi sruliad gansxvavebulad 
mimdinareobs. igi gansxvavebulia erTpalatian parlamentebSic da orpalatian parlamentebSic. magram 
sakanonmdeblo procesis zogadi sqema yvela parlamentisTvis erTnairia (ix. sqema). 

 

sakanonmdeblo procesis zogadi sqema 

 

parlamentisTvis kanonproeqtis an sakanonmdeblo 
winadadebis wardgena sakanonmdeblo iniciativis wesiT 

 

 

kanonproeqtisa da sakanonmdeblo winadadebis ganxilva 
parlamentis (misi palatebis) komitetebSi (komisiebSi) 

 

 

kanonproeqtis ganxilva parlamentis (misi palatebis) 
plenarul sxdomaze (rogorc wesi, 3 mosmeniT) 
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kanonproeqtis miReba parlamentis (misi palatebis) 
mier (kenWisyra) da saxelmwifos meTaurisaTvis misi 
gadacema 

 

 

saxelmwifos 
meTauris mier 
kanonis 
xelmowera da 
gamoqveyneba 

 

an 

parlamentisTvis 
dabruneba 
xelaxla 
gansaxilvelad 
(SeyovnebiTi veto) 

 

 

kanonis ZalaSi 
Sesvla 

 

 

unda SevniSnoT, rom qvemoT warmodgenilia zogadi, met-naklebad saerTo wesebi da sxvadasxva 
parlamentSi maTi garkveuli variaciebi gvxvdeba. 

 

sakanonmdeblo iniciativa. sakanonmdeblo iniciativa aris 

uflebamosili piris mier parlamentisTvis kanonproeqtis an 

sakanonmdeblo winadadebis (zogan mxolod kanonproeqtis) 

wardgena. 

kanonproeqti aris momavali kanonis sruli teqsti, xolo 
sakanonmdeblo winadadeba _ momavali kanonis idea an koncefcia (zogierT 
qveyanaSi sxva terminologia gamoiyeneba). 

sakanonmdeblo iniciativiT wardgenili kanonproeqtisa Tu 
sakanonmdeblo winadadebis ganxilva savaldebuloa, magram parlamenti 
valdebuli araa miiRos Sesabamisi kanoni. cxadia, mas ufleba aqvs, 
nebismierad Secvalos wardgenili kanonproeqti. 

sakanonmdeblo iniciativis uflebis mqone subieqtebi, Cveulebriv, 

konstituciiT ganisazRvreba da sxvadasxva qveyanaSi sxvadasxvaa. 

sakanonmdeblo iniciativis ufleba TiTqmis yvelgan aqvs 

parlamentis qveda palatis wevrs (zogan _ mxolod wevrTa jgufs). 

es ufleba, rogorc wesi, aqvs mTavrobasac (zogan _ mTavrobis 

Tavmjdomares). am uflebis mqone subieqtebia agreTve (sxvadasxva 

qveyanaSi sxvadasxva kombinaciiT) zeda palatis wevri, zeda palata, 
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parlamentis komiteti (komisia), saparlamento fraqcia, umaRlesi 

donis TviTmmarTveli teritoriuli erTeulis warmomadgenlobiTi 

organo an mTavroba, amomrCevelTa mravalricxovani jgufi, 

iSviaTad _ sxva saxelmwifo dawesebulebebi da religiuri 

gaerTianebebi. uaRresad iSviaTad sakanonmdeblo iniciativis 

ufleba aqvs qveynis prezidentsac (es, Cveulebriv, prezidentisTvis 

gadametebuli uflebamosilebis miniWebad da saxelisuflebo 

balansis darRvevad miiCneva). gamonaklisia saxelmwifo biujetis 

kanoni, romlis proeqtis wardgenis uflebac mxolod 

aRmasrulebel xelisuflebas aqvs. 

orpalatian parlamentSi sakanonmdeblo iniciativiT zogan nebismier 
palatas (mag., aSS-Si, italiaSi), zogan ki mxolod qveda palatas mimarTaven 
(mag., avstriaSi, poloneTSi), Tumca, gvxvdeba iSviaTi gamonaklisebic. 

 
kanonproeqtisa da sakanonmdeblo winadadebis ganxilva. 

sakanonmdeblo iniciativiT wardgenil kanonproeqts parlamentis palatebi 
ganixilaven Tavisi reglamentebiT dadgenil vadebSi da wesiT. kanonproeqts, 
Cveulebriv, sami mosmeniT ganixilaven. zogan kanoniT an/da reglamentiT 
dadgenil SemTxvevebSi da wesiT kanonproeqtis ganxilva da miReba SeiZleba 
gamartivebuli an daCqarebuli proceduriT. 

wardgenili kanonproeqti gansaxilvelad gadaecema palatis 
komitetebs (komisiebs), xolo komitetebSi (komisiebSi) ganxilvis Semdeg, 
saTanado daskvniTurT, waredgineba palatis plenarul sxdomas pirveli 
mosmeniT gansaxilvelad. pirveli mosmenisas ganixileba mxolod 
kanonproeqtis zogadi principebi da ZiriTadi debulebani.
 parlamentarebma unda Seafason aseTi kanonis miRebis saWiroeba, anu 
aris Tu ara sakanonmdeblo vakuumi an naklovania Tu ara arsebuli kanoni. 
amasTan erTad, unda Seafason, iZleva Tu ara kanonproeqtis koncefcia 
arsebuli problemebis gadaWris SesaZleblobas. ganxilvis Semdeg palata 
kenWisyriT wyvets pirveli mosmeniT kanonproeqtis miRebis sakiTxs. 
dadebiTi gadawyvetilebis miRebis SemTxvevaSi kanonproeqti Sesabamis 
komitets (komisias) gadaecema meore mosmenisTvis mosamzadeblad. 

es komiteti (komisia), pirveli mosmenisas parlamentis mier 
gaziarebuli SeniSvnebis savaldebulo gaTvaliswinebiT, amzadebs 
kanonproeqts meore mosmenisTvis. momzadebis dros ganixileba 
parlamentarTa mier wardgenili calkeuli SeniSvnebi da maTi is nawili, 
romelic gaziarebuli iqneba kanonproeqtis iniciatoris mier, Seitaneba 
kanonproeqtSi, xolo gauziarebeli nawili, Tu amas moiTxovs misi avtori, 
plenarul sxdomas waredgineba alternativis saxiT. meore mosmenisTvis 
momzadebul kanonproeqts, Cveulebriv, Tan erTvis komitetis (komisiis) 
daskvnac. plenarul sxdomaze meore mosmenisas xdeba kanonproeqtis 
arsebiTi, muxlobrivi ganxilva. yovel alternatiul normas kenWi cal-
calke eyreba. alternatiuli normebis miRebam SeiZleba moiTxovos 
kanonproeqtis teqstis Secvla. aseT SemTxvevaSi kanonproeqti 
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gadasamuSaveblad ubrundeba Sesabamis komitets (komisias), xolo 
gadamuSavebis Semdeg meordeba meore mosmenis procedura. Tu palatam meore 
mosmeniT miiRo kanonproeqti, igi Sesabamis komitets (komisias) gadaecema 
mesame mosmenisTvis mosamzadeblad. 

mesame mosmenisTvis momzadebisas kanonproeqti mxolod redaqciuli 
TvalsazrisiT damuSavdeba. plenarul sxdomaze mesame mosmenisas aRar 
SeiZleba masSi aranairi cvlilebis Setana, garda redaqciuli xasiaTis 
cvlilebebisa, ris Semdegac kenWi eyreba kanonproeqtis sabolood 
redaqtirebul srul teqsts. SedarebiT iSviaTad kanonproeqtis `Cagdeba~ 
mesame mosmenis drosac xdeba. 

erTpalatiani parlamentis mier bolo mosmeniT miRebuli 
kanonproeqti saxelmwifos meTaurs, xolo orpalatian parlamentSi erTi 
palatis mier bolo mosmeniT miRebuli kanonproeqti meore palatas 
gadaecema. Zlieri zeda palatis mqone parlamentSi kanonproeqtma orive 
palataSi erTnairi procedura unda gaiaros da igi miRebulad mxolod 
maSin CaiTvleba, roca orive palata mas erTi da imave redaqciiT miiRebs 
(Tu palatebma SeTanxmebas ver miaRwies, kanoni ar miiReba). susti zeda 
palatis mqone parlamentSi qveda palatas aqvs zeda palatis winaaRmdegobis 
daZlevis SesaZlebloba (amisaTvis zogan xmaTa meti raodenobaa saWiro, 
vidre kanonproeqtis Tavdapirvelad miRebisas, zogan ki igive raodenobac 
sakmarisia). iSviaTad gvxvdeba iseTi SemTxvevebic, rodesac kanons iRebs 
mxolod zeda palata an palatebis gaerTianebuli sxdoma. 

rac Seexeba sakanonmdeblo winadadebas, igi imave wesiT ganixileba, 

rogorc kanonproeqti da palatis mier misi mowonebis SemTxvevaSi 

Sesabamis komitets (komisias) gadaecema saTanado kanonproeqtis 

mosamzadeblad. 

 
kanonis xelmowera da gamoqveyneba. parlamentis mier miRebuli 

kanoni kanonmdeblobiT gansazRvrul vadaSi gadaecema saxelmwifos 
meTaurs, romelmac aseve kanonmdeblobiT gansazRvrul vadaSi xeli unda 
moaweros mas da gamoaqveynos igi an motivirebuli SeniSvnebiT daubrunos 
parlaments. Tu saxelmwifos meTaurma am vadaSi kanoni arc gamoaqveyna da 
arc veto daado mas, igi miRebulad iTvleba. 

Tu saxelmwifos meTaurma kanonproeqti motivirebuli SeniSvnebiT 
daubruna parlaments (im palatas, romelSic daiwyo kanonproeqtis 
ganxilva), man kanonproeqti dadgenil vadaSi unda ganixilos da Tu 
ganxilvis Semdeg kanonproeqti (Tavdapirvelad miRebuli redaqciiT) ufro 
maRali kvorumiT (Cveulebriv, 3/5-is an 2/3-is umravlesobiT) miiRo, veto 
daZleulad iTvleba da saxelmwifos meTauri valdebulia, xeli moaweros 
mas da gamoaqveynos igi. 

Tu parlamentma arc prezidentis SeniSvnebi miiRo da verc misi veto 
daZlia, kanonproeqti uaryofilad iTvleba. 

 
kanonis ZalaSi Sesvla. kanoni ZalaSi Sedis mxolod oficialur 

beWdviT organoSi gamoqveynebis Semdeg, gamoqveynebidan zogadad 
gansazRvrul vadaSi an imave kanoniT gansazRvrul sxva vadaSi. kanoni, 
romelic adgens an amZimebs iuridiul pasuxismgeblobas, rogorc wesi, 
ZalaSi Sedis mxolod misi gamoqveynebidan kanoniT gansazRvruli vadis 
gasvlis Semdeg. 

 
gansakuTrebuli sakanonmdeblo procedurebi. zemoT aRwerili 
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procedurebisagan gansxvavebulia konstituciis miRebisa da masSi 
cvlilebaTa Setanis, biujetis kanonis miRebisa da saerTaSoriso 
xelSekrulebaTa ratificirebisa da denonsirebis procedurebi. am 
SemTxvevebSi sakanonmdeblo procedurebis Tavisebureba isaa, rom, 
CveulebrivTan SedarebiT, SezRudulia sakanonmdeblo iniciativis uflebis 
mqone subieqtTa wre (mag., biujetis kanonproeqtis wardgenis ufleba 
mxolod aRmasrulebel xelisuflebas aqvs, parlamentarebs ara aqvT 
saratifikaciod wardgenil saerTaSoriso xelSekrulebaSi Sesworebis 
Setanis ufleba), didia da ar SeiZleba Semcirdes konstituciur 
cvlilebaTa ganxilvis dro da saparlamento mosmenebs Soris Sualedi, 
xolo biujetis kanonproeqtis wardgena da ganxilva unda daiwyos kanoniT 
(zogan ki konstituciiT) gansazRvrul dros da unda dasruldes axali 
sabiujeto wlis dawyebamde. 

 

Tavi meTvramete. saqarTvelos parlamentebi 

$1. evoluciis mokle mimoxilva 
 
saqarTveloSi parlamentarizmis istoria 1918 wlis 26 maisis 

`saqarTvelos damoukideblobis aqtiT~ daiwyo. Tavisi arsiT, es iyo 
fuZemdebluri aqti, romelic safuZvlad daedo damfuZnebeli krebis mier 
1921 wlis 21 Tebervals miRebul saqarTvelos respublikis konstitucias. 

1921 wlis konstitucia dasavluri civilizaciis wiaRSi Seqmnil 
`samarTlebrivi saxelmwifos~ Teorias eyrdnoboda. konstituciis Tanaxmad, 
saqarTveloSi saparlamento respublika myardeboda. xelisuflebis 
umaRlesi warmomadgenlobiTi organo iyo erTpalatiani parlamenti, 
romelic sami wlis vadiT, `sayovelTao, Tanaswori, pirdapiri, faruli da 
proporciuli wesisaebr arCeul deputatebisagan~ Sedgeboda. parlamentis 
wevrebi sargeblobdnen zemoT aRwerili yvela ZiriTadi uflebiTa da 
garantiiT, xolo parlaments hqonda parlamenturi mmarTvelobisTvis 
damaxasiaTebeli kompetencia. aRmasrulebeli xelisufleba ekuTvnoda 
mTavrobas, romlis Tavmjdomaresac erTi wlis vadiT irCevda parlamenti. 
ministrebs niSnavda mTavrobis Tavmjdomare da masve hqonda miniWebuli 
respublikis umaRlesi warmomadgenloba. mTavroba pasuxismgebeli iyo 
parlamentis winaSe. parlaments hqonda mTavrobis wevrisTvis undoblobis 
gamocxadebis ufleba (aseT SemTxvevaSi igi unda gadamdgariyo). am 
konstitucias praqtikulad ar umuSavia, vinaidan ramdenime dRis Semdeg 
ruseTis federaciam saqarTvelos demokratiuli respublikis mimarT 
pirdapiri agresia ganaxorciela SeiaraRebuli intervenciis formiT, rac 
saqarTvelos faqtobrivi aneqsiiT da damoukidebeli saxelmwifoebrivi da 
samarTlebrivi cxovrebis 70-wliani wyvetiT dasrulda. emigraciaSi 
mimavali saqarTvelos kanonieri mTavrobis gadawyvetilebiT konstituciis 
moqmedeba SeCerda. 

Semdegi 70 wlis ganmavlobaSi sityviT `suverenuli saqarTvelos 
sabWoTa socialisturi respublika~ faqtobrivad sabWoTa kavSiris erT-
erTi provincia iyo. respublikis umaRlesi warmomadgenlobiTi organo _ 
saqarTvelos ssr uzenaesi sabWo _ mxolod saxelwodebiT iyo 
warmomadgenlobiTi, vinaidan mis wevrTa arCevnebi wminda wylis formaloba 
iyo (faqtobrivad, uzenaesi sabWos wevrebi iniSnebodnen respublikis 
komunisturi partiis xelmZRvanelobis, xolo zogierTi _ sakavSiro 
kompartiis xelmZRvanelobis mier). uzenaesi sabWo, romelic weliwadSi 
erTxel, erTi-ori dRiT Tu ikribeboda, realurad mxolod respublikis 
komunisturi partiis centraluri komitetis gadawyvetilebebs akanonebda. 
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ase grZeldeboda 1989 wlamde. 1989-1990 wlebSi, sabWoTa kavSirSi mimdinare 
e.w. `gardaqmnis~ (`перестройка~) fonze, 9 aprilis tragediis Semdeg, erovnul-
ganmaTavisuflebeli moZraobis Zlieri zemoqmedebis Sedegad saqarTvelos 
ssr uzenaesma sabWom ramdenime mniSvnelovani gadawyvetileba miiRo, maT 
Soris, dadgenileba (1990 wlis 9 marti), romliTac Sefasda 1921 wlis 
Teberval-martis movlenebi da momdevno periodis saqarTvelos 
samarTlebrivi mdgomareoba. am dadgenilebis Tanaxmad, 1921 wlis Teberval-
martSi sabWoTa ruseTma SeiaraRebuli agresiis gziT moaxdina saqarTvelos 
okupacia, rasac Semdgom mohyva misi faqtobrivi aneqsia. amas mohyva 
konstituciuri cvlilebebi: gauqmda `komunisturi partiis warmmarTveli 
roli~, daSvebul iqna mravalpartiuloba da dadginda, rom uzenaesi sabWos 
formireba moxdeba mravalpartiuli arCevnebis gziT. 

1990 wels mravalpartiuli arCevnebis safuZvelze, romelSic gaimarjva 
erovnul-ganmaTavisuflebeli moZraobis radikalurma frTam, Seiqmna 
saqarTvelos respublikis uzenaesi sabWo (erTpalatiani parlamenti). 
aRmasrulebel xelisuflebas axorcielebda uzenaesi sabWos mier Seqmnili 
mTavroba. 1991 wlis 31 martis referendumis Sedegebze dayrdnobiT 
saqarTvelos saxelmwifoebrivi damoukideblobis gamocxadebis Semdeg 
SemoRebul iqna respublikis prezidentis Tanamdeboba da mmarTvelobis 
parlamenturi saxeoba Seicvala naxevradsaprezidentoTi. aseTi mdgomareoba 
gagrZelda 1992 wlis ianvris pirvel ricxvebamde, rodesac samxedro 
gadatrialebis Sedegad xelisufleba xelSi aiRo samxedro sabWom. 

samxedro sabWom gauqmebulad gamoacxada 1978 wlis konstitucia da 
aRdgenilad _ 1921 wlis konstitucia, oRond im daTqmiT, rom igi imoqmedebs 
`arsebuli realiebis gaTvaliswinebiT~. ramdenime Tvis ganmavlobaSi 
sakanonmdeblo organos garkveul funqciebs aralegitimuri saxelmwifo 
sabWo asrulebda. igi Sedgeboda politikuri partiebis warmomadgenlebisa 
da sazogadoebisTvis cnobili pirebisagan, romelTa nawilic daniSna 
samxedro sabWom, xolo meore nawili ukve am daniSnulma pirebma airCies. 
saxelmwifo sabWos Seqmnis Semdeg samxedro sabWo daiSala. saxelmwifo 
sabWom miiRo parlamentis arCevnebis debuleba, romlis safuZvelzec imave 
wlis oqtomberSi airCa calke erTpalatiani parlamenti da calke 
parlamentis Tavmjdomare (sakmaod ucnauri wesia!). parlamentma noemberSi 
miiRo kanoni `saxelmwifo xelisuflebis Sesaxeb~, romliTac ganisazRvra 
saxelmwifo mmarTvelobis sistema. es sistema sakmaod ekleqtikuri iyo da 
mis aRweras ar SevudgebiT. mxolod imas aRvniSnavT, rom parlamenti 
aRWurvili iyo saparlamento respublikis parlamentebisTvis 
damaxasiaTebeli kompetenciiT. es kanoni moqmedebda 1995 wlis 24 agvistos 
miRebuli saqarTvelos konstituciis amoqmedebamde. 

1921 wlis konstituciisagan gansxvavebiT, 1995 wlis konstituciam 
saxelmwifos marTvis saprezidento saxeoba SemoiRo. parlaments marTvis 
aseTi saxeobisaTvis damaxasiaTebeli kompetencia hqonda. amasTan, 
konstituciis me-5 muxlSi Caiwera, rom `saxelmwifo xelisufleba 
xorcieldeba xelisuflebis danawilebis principze dayrdnobiT~, rac 
damatebiT konstituciur garantias qmnis imisaTvis, rom xelisuflebis 
romelime ganStoebam, gansakuTrebiT ki aRmasrulebelma xelisuflebam ver 
miiTvisos sxva ganStoebaTa funqciebi. miuxedavad amisa, 2004 wlis 
TebervalSi, e.w. `vardebis revoluciis~ Semdeg konstituciaSi Setanil iqna 
cvlilebebi, romlebiTac arsebiTad dairRva xelisuflebis danawilebis 
principi. 

am Tavis momdevno nawilebSi aRwerilia saqarTvelos parlamentis 
formirebis wesi, struqtura, misi kompetencia da urTierToba 
xelisuflebis sxva organoebTan, misi saqmianobis wesi da parlamentis 
wevris ufleba-movaleobani. yovelive es gansazRvrulia saqarTvelos 
konstituciiT, `saqarTvelos saarCevno kodeqsiT~, kanonebiT `saqarTvelos 
parlamentis komitetebis Sesaxeb~, `saparlamento fraqciis Sesaxeb~, 



                                                                              235 

`saqarTvelos parlamentis wevris statusis Sesaxeb~, `saqarTvelos 
parlamentis droebiTi sagamoZiebo komisiis Sesaxeb~, zogierTi sxva 
kanoniTa da `saqarTvelos parlamentis reglamentiT~ (romelsac kanonis 
Zala aqvs miniWebuli). 

 
 
$2. saqarTvelos parlamentis warmomadgenlobiTi xasiaTi, misi 

formirebis wesi da struqtura 

 
parlamentis warmomadgenlobiTi xasiaTi da misi formirebis wesi. 

saqarTvelos konstituciis Tanaxmad, `xalxi Tavis Zalauflebas 
axorcielebs ... Tavisi warmomadgenlebis meSveobiT~ [muxli 5], `saqarTvelos 
parlamenti aris qveynis umaRlesi warmomadgenlobiTi organo...~ [muxli 48], 
`saqarTvelos parlamentis wevri aris sruliad saqarTvelos 
warmomadgeneli, sargeblobs Tavisufali mandatiT da misi gawveva 
dauSvebelia~ [muxli 52]. 

maSasadame, parlamenti aris xalxis warmomadgeneli, gamoxatavs mis 
nebas da moqmedebs misi saxeliT. parlamentis wevric moqmedebs eris 
saxeliT, sruliad Tavisuflad da damoukideblad. Tumca, parlamentarTa 
da, maSasadame, mTlianad parlamentis moqmedebac ar aris absoluturad 
Tavisufali. isini samarTliT arian SeboWilni1 _ `saxelmwifo xelisufleba 
xelisufleba xorcieldeba konstituciiT dadgenil farglebSi. aravis ara 
aqvs ufleba miiTvisos an ukanonod moipovos xelisufleba. saxelmwifo 
xelisufleba xorcieldeba xelisuflebis danawilebis principze 
dayrdnobiT~ [konstitucia, muxli 5]. es ki imas niSnavs, rom maT mxolod 
imis da zustad imdeni ufleba aqvT, ramdensac maT konstitucia da, cxadia, 
mis safuZvelze miRebuli kanonebi aniWeben. 

 
parlamentis struqtura. saqarTvelos parlamenti erTpalatiania da 

Sedgeba oTxi wlis vadiT proporciuli sistemiT arCeuli 150 da 
maJoritaruli sistemiT arCeuli 85 parlamentis wevrisagan. 2005 wlis 23 
Tebervals miRebuli cvlilebis Tanaxmad, momdevno mowvevis parlamentSi 
150 wevri iqneba, romelTagan 100 airCeva proporciuli, xolo 50 _ 
maJoritaruli saarCevno sistemis safuZvelze.2 2004 wels arCeul 
parlamentSi maJoritaruli sistemiT asarCevi 10 wevris adgili vakanturia, 
vinaidan afxazeTis avtonomiur respublikasa da cxinvalis regionSi 
separatistuli reJimebis arsebobis gamo arCevnebi ver gaimarTa. 

konstituciis Tanaxmad, `saqarTvelos mTel teritoriaze Sesabamisi 
pirobebis Seqmnisa da adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis 
formirebis Semdeg saqarTvelos parlamentis SemadgenlobaSi iqneba ori 
palata _ respublikis sabWo da senati~ [muxli 4], romelTagan pirveli 
Sedgeba proporciuli wesiT arCeuli wevrebisagan, xolo meore _ 
afxazeTSi, aWarasa da saqarTvelos sxva teritoriul erTeulebSi arCeuli 
wevrebisa da saqarTvelos prezidentis mier daniSnuli 5 wevrisagan. jer-
jerobiT gansazRvruli ar aris arc teritoriuli erTeulebi, 
romlebidanac unda airCes senatis wevrebi, arc maTi arCevis wesi da arc 
TiToeuli palatis uflebamosileba. aseTi viTareba konstituciis miRebisas 
(1995 w.) saqarTveloSi arsebulma mdgomareobam gamoiwvia (mxedvelobaSi 
gvaqvs afxazeTsa da cxinvalis regionSi separatistTa moqmedebis Sedegad 

                                                 
1 samarTliT saxelmwifos SezRudvis idea `samarTlebrivi saxelmwifos~ Teoriis umTavresi postulatia. 

2 rac Seexeba parlamentis formirebis wesis zust aRweras, igi $X-Sia mocemuli. 



                                                                              236 

Seqmnili mdgomareoba), romelic dRemde didad ar Secvlila. 
saqarTvelos parlamentis struqtura analogiuria $37-Si zemoT 

aRwerili tradiciuli struqturisa. saxeldobr, igi moicavs parlamentis 
Tavmjdomaresa da mis moadgileebs, parlamentis biuros, komitetebs, 
parlamentarTa gaerTianebebs (saparlamento fraqciebs, umravlesobasa da 
umciresobas, damoukidebel parlamentis wevrTa sakoordinacio sabWos), 
agreTve kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul SemTxvevebSi da kanonmdeblobiT 
dadgenili wesiT Seqmnil sagamoZiebo da sxva droebiT komisiebsa da 
interfraqciul jgufebs. 

parlamenti Tavisi uflebamosilebis vadiT faruli kenWisyriT Tavis 
wevrTagan irCevs parlamentis Tavmjdomaresa da Tavmjdomaris moadgileebs. 
maTi ZiriTadi funqciebi konstituciiT ganisazRvreba [muxli 55]: 

`2. parlamentis Tavmjdomare uZRveba parlamentis muSaobas, 
uzrunvelyofs azris Tavisufal gamoxatvas, xels awers parlamentis mier 
miRebul aqtebs, asrulebs reglamentiT gaTvaliswinebul sxva 
uflebamosilebebs. 

3. parlamentis Tavmjdomaris moadgileebi asruleben Tavmjdomaris 
movaleobas misive davalebiT, Tavmjdomaris mier uflebamosilebis 
ganxorcielebis SeuZleblobisas an Tanamdebobidan misi gadayenebisas. 

4. parlamentis Tavmjdomare reglamentiT gaTvaliswinebuli wesiT 
axorcielebs srul administraciul funqciebs parlamentis SenobaSi.~ 

garda amisa, parlamentis Tavmjdomare asrulebs saqarTvelos 
prezidentis movaleobas mis mier Tavisi uflebamosilebis ganxorcielebis 
SeuZleblobis an uflebamosilebis vadamde Sewyvetis SemTxvevaSi [muxli 
76], parlamentis Tavmjdomaris wardginebiT irCevs parlamenti saqarTvelos 
kontrolis palatis Tavmjdomares [muxli 97]. 

parlamentis Tavmjdomaris sxva funqciebi, konstituciiT 
delegirebuli uflebis safuZvelze, parlamentis reglamentiTaa 
gansazRvruli [muxli 109]. aRvniSnoT zogierTi maTgani. parlamentis 
Tavmjdomare: warmoadgens parlaments qveynis saSinao da sagareo 
urTierTobebSi; gansazRvravs Tavisi moadgileebis saqmianobis sferoebs; 
uflebamosilia reglamentiT gansazRvrul SemTxvevebSi dasvas sagamoZiebo 
da sxva droebiTi komisiis Seqmnis sakiTxi; niSnavs saparlamento 
delegaciis xelmZRvanels; amtkicebs parlamentis aparatis debulebas da 
struqturas, saStato ganrigs, gansazRvravs Tanamdebobrivi sargos 
odenobas, Tanamdebobaze niSnavs aparatis ufross, misi departamentebisa da 
samsaxurebis xelmZRvanelebs; gansazRvravs parlamentis biujets da 
parlaments warudgens dasamtkiceblad; parlamentis biujetis miznobrivi 
xarjvisaTvis qmnis xazinadarTa sabWos da parlamentis biurosTan 
SeTanxmebiT niSnavs mis wevrebs. 

rogorc vxedavT, parlamentis Tavmjdomares sakmaod didi uflebebi 
aqvs parlamentSi da mas SeuZlia mniSvnelovani zegavlena moaxdinos misi 
saqmianobis xarisxze. misi rolis Sesafaseblad isic unda gaviTvaliswinoT, 
rom sakmaod rTulia Tanamdebobidan misi gadayeneba _ amisaTvis 
aucilebelia parlamentis sruli Semadgenlobis umravlesobis 
gadawyvetileba, isic im pirobiT, rom sxdomas sruli Semadgenlobis ori 
mesamedi mainc unda eswrebodes, amasTan, ar SeiZleba Tanamdebobidan 
gadayeneba sesiis bolo Tvis ganmavlobaSi, riggareSe sesiis dros da 
riggareSe sxdomaze [parlamentis reglamenti, muxli 111], e.i. weliwadSi 6 
Tvis ganmavlobaSi. 

parlamentis biuros SemadgenlobaSi ex officio Sedian parlamentis 
Tavmjdomare, misi moadgileebi, parlamentis komitetebisa da saparlamento 
fraqciebis Tavmjdomareebi. biuro wyvets parlamentis muSaobis 
organizaciul sakiTxebs, maT Soris, SeimuSavebs da parlaments 
dasamtkiceblad warudgens plenaruli sxdomebis dRis wesrigis proeqtebs, 
amtkicebs proporciuli warmomadgenlobis kvotebs komitetebSi, droebiT 
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komisiebsa da saparlamento delegaciebSi, amtkicebs komitetebisa da 
droebiTi komisiebis debulebebs, registraciaSi atarebs fraqciebs, 
umravlesobasa da umciresobas, amtkicebs saparlamento delegaciebis 
Semadgenlobas, parlamentis komitetebis daskvnis safuZvelze ganixilavs 
mTavrobisaTvis ndobis gamocxadebis, agreTve konstituciiT gansazRvrul 
Tanamdebobis pirTa arCevasa Tu daniSvnasTan dakavSirebul sakiTxebs da 
daskvnas warudgens parlamentsa da saqarTvelos prezidents [parlamentis 
reglamenti, muxlebi: 118 _ 121]. 

parlamentis komitetebi parlamentis mudmivmoqmedi organoebia, 
romlebic iqmneba axalarCeuli parlamentis pirvelive sxdomaze 
parlamentis uflebamosilebis vadiT. komitetebi iqmneba sakanonmdeblo 
sakiTxebis winaswari momzadebis, parlamentis gadawyvetilebaTa 
SesrulebisaTvis xelis Sewyobis, parlamentis winaSe angariSvaldebuli 
organoebisa da mTavrobis saqmianobis kontrolis mizniT [konstitucia, 
muxli 56]. komitetis Seqmnis, gauqmebisa da saqmianobis wesi, misi 
Semadgenloba da uflebamosileba ganisazRvreba `saqarTvelos parlamentis 
komitetebis Sesaxeb~ kanoniTa da parlamentis reglamentiT. 

komitetis ZiriTadi kompetenciaa: misi kompetenciis sferoSi Semavali 
sakiTxebis Taobaze kanonebisa da parlamentis dadgenilebebis proeqtebis 
momzadeba, parlamentisTvis wardgenil kanonproqtebze daskvnebis momzadeba, 
komitetis mier mowonebuli sakanonmdeblo winadadebis safuZvelze 
kanonproeqtis momzadeba (Tu sakanonmdeblo winadadeba principebis an 
konkretuli winadadebebis saxiT iyo wardgenili), misi kompetenciis 
sferoSi Semavali aRmasrulebeli xelisuflebis organoTa saqmianobis 
kontroli, Tanxmobis micema/uaris Tqma im Tanamdebobis pirTa arCevaze, 
daniSvnaze Tu damtkicebaze, visac irCevs/niSnavs/amtkicebs parlamenti an 
visi daniSvnac parlamentis TanxmobiT xdeba, mTavrobisaTvis 
ndobis/undoblobis gamocxadebis sakiTxis ganxilva. 

2004 wlis reglamentis Tanaxmad, parlamentSi 13 komitetia: agrarul 
sakiTxTa; adamianis uflebaTa dacvisa da samoqalaqo integraciis; 
safinanso-sabiujeto; ganaTlebis, mecnierebis, kulturisa da sportis; 
garemos dacvisa da bunebrivi resursebis; dargobrivi ekonomikisa da 
ekonomikuri politikis; evropasTan integraciis; Tavdacvisa da uSiSroebis; 
regionuli politikis, TviTmmarTvelobisa da maRalmTiani regionebis; 
iuridiul sakiTxTa; sagareo urTierTobaTa; saproceduro sakiTxTa da 
wesebis; janmrTelobis dacvisa da socialur sakiTxTa. 

Tavdacvisa da uSiSroebis komitetSi `ndobis jgufis Sesaxeb~ 
kanoniT dadgenili wesiT iqmneba ndobis jgufi, xolo komitetebSi 
(calkeul sakiTxTa winaswari momzadebis mizniT) _ samuSao jgufebi. ndobis 
jgufis kompetenciaSi Sedis aRmasrulebeli xelisuflebis specialuri 
programebisa da saidumlo saqmianobis sabiujeto kontroli. ndobis jgufi 
Sedgeba 5 wevrisagan: Tavdacvisa da uSiSroebis komitetis Tavmjdomare (ex 

officio), 2 _ umravlesobis wevri, 1 _ maJoritaruli wesiT arCeul 
parlamentarTa SeTanxmebiT wardgenili maJoritari parlamentari, 1 _ im 
fraqciis wevri, romelic Sedgeba saukeTeso Sedegis mqone saarCevno 
zRurblgadalaxuli partiis/saarCevno blokis partiuli siiT arCeuli 
parlamentarebisagan da ar Sedis umravlesobaSi. 

komitetis wevrTa minimaluri raodenoba TxuTmetia. misi 

Semadgenloba ganisazRvreba fraqciebis wevrTa rodenobisa da im 

parlamentarTa raodenobis proporciulad, romlebic ar Sedian 

arc erT fraqciaSi. parlamentari (garda umravlesobisa da 
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umciresobis liderebisa) erTi komitetis SemadgenlobaSi mainc 

unda Sediodes. parlamentis Tavmjdomaresa da misi moadgileebs 

ara aqvT komitetis wevrobis ufleba. komitetis Tavmjdomares 

parlamentis uflebamosilebis vadiT faruli kenWisyriT komitetis 

wevrTagan siiTi Semadgenlobis umravlesobiT irCevs parlamenti, 

xolo Tavmjdomaris 2 moadgiles _ Tavad komiteti. 

saparlamento fraqcia aris parlamentarTa nebayoflobiTi 
gaerTianeba. fraqciis Seqmnisa da gauqmebis, registraciisa da saqmianobis 
wesi, agreTve fraqciis uflebamosileba ganisazRvreba konstituciiT [muxli 
58], `saparlamento fraqciis Sesaxeb~ kanoniTa da parlamentis reglamentiT 
[muxlebi: 86 _ 99]. fraqcia SeiZleba Seqmnas saerTo politikuri 
Sexedulebebisa da interesebis mqone sul cota aTma1 parlamentarma.  
fraqcia iqmneba sakuTar politikur SexedulebaTa efeqturad realizaciisa 
da saparlamento saqmianobis ukeT organizaciis mizniT. akrZalulia 
fraqciis Seqmna piradi, profesiuli, adgilobrivi, regionuli an religiuri 
niSniT. erTi partiuli siiT arCeulma erTi partiis wevrebma SeiZleba 
Seqmnan mxolod erTi fraqcia. parlamentis wevrs, garda maJoritaruli 
sistemiT arCeuli parlamentarisa, Tu misi partiis wevrebma Seqmnes fraqcia, 
ufleba ara aqvs iyos sxva fraqciis wevri. fraqcia Tavisi Semadgenlobidan 
irCevs Tavmjdomares, mis moadgilesa da mdivans. 

fraqcias ufleba aqvs: SekiTxviT mimarTos parlamentis winaSe 
angariSvaldebul, pasuxismgebel organosa da mTavrobis wevrs, romlebic 
valdebulni arian upasuxon dasmul SekiTxvas; Tavisi Tvalsazrisi 
gamoaqveynos `parlamentis uwyebanSi~; parlamentis aparatis meSveobiT 
parlamentis wevrebs Soris gaavrcelos fraqciis oficialuri mimarTva; 
parlamentis plenarul da komitetis sxdomebze Tavisi mosazreba gamoTqvas 
parlamentis mier asarCevi, dasaniSni an dasamtkicebeli kandidatis Sesaxeb, 
agreTve im kandidatis Sesaxeb, vis daniSvnazec Tanxmobas iZleva 
parlamenti; monawileoba miiRos kamaTSi; moiTxovos politikuri debatebis 
gamarTva; erTi sesiis ganmavlobaSi orjer isargeblos ocdaaTwuTiani 
gamosvliT (Tu gaerTianebuli ar aris umravlesobaSi an umciresobaSi); 
kenWisyris procedurisas moiTxovos aTwuTiani Sesveneba. 

umravlesobis statuss iZens fraqcia an fraqciaTa da maTdami 
mimxrobil parlamentarTa gaerTianeba (romlebic arc arT fraqciaSi ar 
Sedian), Tu fraqciis an parlamentarTa gaerTianebis wevrTa raodenoba 
parlamentis siiTi Semadgenlobis naxevars aRemateba [parlamentis 
reglamenti, muxli 100]. 

umciresoba SeiZleba Seiqmnas mxolod umravlesobis arsebobis 
SemTxvevaSi. umciresobis statuss iZens fraqcia an fraqciaTa da maTdami 
mimxrobil parlamentarTa gaerTianeba (romlebic arc arT fraqciaSi ar 
Sedian), Tu fraqciis an parlamentarTa gaerTianebis wevrTa raodenoba 
umravlesobis gareT darCenil parlamentarTa raodenobis naxevars 
aRemateba [parlamentis reglamenti, muxli 100]. umravlesoba da umciresoba 
Tav-Tavisi Semadgenlobidan irCevs liders, mis moadgilesa da mdivans. 

damoukidebel parlamentis wevrTa sakoordinacio sabWos Seqmnis 

                                                 
1 2005 wlis 23 Tebervals miRebuli konstituciuri cvlilebis Tanaxmad, parlamentis momdevno 
arCevnebis Semdeg es raodenoba 7 iqneba. 



                                                                              239 

ufleba aqvs im parlamentarTa naxevarze mets, romlebic gaerTianebulni ar 
arian fraqciaSi, umravlesobaSi an umciresobaSi [parlamentis reglamenti, 
muxli 105]. sakoordinacio sabWos Seqmnis mizania am parlamentarTa 
saqmianobis koordinacia. sakoordinacio sabWo Tavisi Semadgenlobidan 
irCevs Tavmjdomares. 

konstituciis 56-e muxlis Tanaxmad, `konstituciiTa da reglamentiT 
gaTvaliswinebul SemTxvevebSi, agreTve deputatTa aranakleb erTi 
meoTxedis moTxovniT iqmneba sagamoZiebo an sxva droebiTi komisiebi. 
saparlamento umravlesobis warmomadgenloba droebiT komisiaSi ar unda 
aRematebodes komisiis wevrTa saerTo raodenobis naxevars. sagamoZiebo 
komisiis moTxovniT mis sxdomaze gamocxadeba, agreTve sakiTxis 
gamokvlevisaTvis aucilebeli sabuTebis wardgena savaldebuloa~. droebiTi 
komisiis Seqmnis, gauqmebisa da saqmianobis wesi, misi Semadgenloba da 
uflebamosileba ganisazRvreba `saqarTvelos parlamentis droebiTi 
sagamoZiebo komisiis Sesaxeb~ da `saqarTvelos parlamentis droebiTi 
komisiebis Sesaxeb~ kanonebiTa da parlamentis reglamentiT [muxlebi: 54 _ 
84]. 

`droebiTi sagamoZiebo komisiis Seqmnis safuZvelia informacia: 
a) saxelmwifo organoebis, Tanamdebobis pirebis kanonsawinaaRmdego 

qmedebis Sesaxeb, romelic safrTxes uqmnis saqarTvelos saxelmwifo 
uSiSroebas, suverenitets, teritoriul mTlianobas, politikur, ekonomikur 
Tu sxva interesebs; 

b) saxelmwifo da adgilobrivi biujetebis aramarTlzomieri xarjvis 
Sesaxeb; 

g) romlis Seswavlac saxelmwifo da sazogadoebrivi TvalsazrisiT 
gansakuTrebiT mniSvnelovania~ [parlamentis reglamenti, muxli 54]. 

parlamentis reglamentis Tanaxmad, sagamoZiebo komisiis Seqmnis 
Sesaxeb sakiTxis dasmis ufleba, saTanado werilobiTi dasabuTebis 
wardgeniT, aqvT parlamentis Tavmjdomares, komitets, fraqcias da 
parlamentis Semadgenlobis aranakleb erT meoTxeds. Tu am winadadebis 
mizanSewonilobas plenarul sxdomaze mxars dauWers damswreTa 
umravlesoba (magram aranakleb parlamentis sruli Semadgenlobis erTi 
mesamedisa), kenWisyraze dadgeba dadgenilebis proeqti droebiTi 
sagamoZiebo komisiis Seqmnis Sesaxeb, romelSic aRniSnuli unda iyos 
komisiis Seqmnis safuZveli, gamosakvlevi sakiTxebis wre, komisiis 
uflebamosilebis vada, wevrTa raodenoba da maTi wardgenis vada. es 
dadgenileba miiReba parlamentis siiTi Semadgenlobis umravlesobiT. 

droebiTi sagamoZiebo komisia iqmneba mxolod konkretuli sakiTxis 
Sesaswavlad da uqmdeba sakiTxis SeswavlisTanave. 

sagamoZiebo komisiis daskvna, rogorc wesi, parlamentis sxdomaze 
ganixileba. sagamoZiebo komisia uflebamosilia parlaments warudginos 
impiCmentis wesiT saqarTvelos konstituciiT gaTvaliswinebul 
Tanamdebobis pirTa Tanamdebobidan gadayenebis sakiTxis aRZvrisTvis 
parlamentis wevrTa xelmowerebis Segrovebis winadadeba, Sesabamisi 
organos an Tanamdebobis piris winaSe dasvas sisxlis samarTlis saqmis, 
administraciuli an disciplinuri warmoebis aRZvris, ukanono 
mflobelobidan saxelmwifo qonebis gamoTxovis an saxelmwifosTvis 
miyenebuli zianis anazRaurebis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebis sakiTxi. 

sxva droebiTi komisia iqmneba teritoriuli mTlianobis aRdgenis 
sakiTxebTan dakavSirebiT, agreTve peticiis an saCivris Sesaswavlad, Tu 
saqme exeba saerTo-saxelmwifo mniSvnelobis problemebs. droebiTi komisiis 
Seqmnis iniciatorebi igivea, rac sagamoZiebo komisiis Seqmnisas, komisiis 
Seqmna da misi xelmZRvanelebis arCevac iseTive wesiT xdeba, im gansxvavebiT, 
rom komisiis Seqmnis winadadebis mizanSewonilobis dasadgenad xmaTa 
minimaluri raodenoba 1/5-ia (nacvlad 1/3-isa), xolo komisiis Seqmna xdeba 
Cveulebrivi dadgenilebiT (nacvlad sagamoZiebo komisiis Sesaqmnelad 
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savaldebulo kvalificiuri umravlesobisa). 
komisia gadawyvetilebas iRebs sxdomaze damswre komisiis wevrTa 

xmaTa umravlesobiT. xmebis Tanabrad gayofisas ewyoba xelaxali kenWisyra, 
xolo, Tu gadawyvetileba kvlav ver iqna miRebuli, sakiTxi uaryofilad 
iTvleba. 

aucilebelia aRiniSnos, rom im SemTxvevaSi, rodesac saqme exeba 
deputatTa aranakleb erTi meoTxedis mier sagamoZiebo an sxva droebiTi 
komisiis Seqmnis moTxovnas, Sesabamisi kanonebiTa da parlamentis 
reglamentiT dadgenili wesi winaaRmdegobaSi modis konstituciasTan, 
vinaidan konstituciis 56-e muxliT dadgenili norma imas niSnavs, rom aseTi 
moTxovnis SemTxvevaSi parlamenti valdebulia Seqmnas komisia da mas 
mxolod imis ufleba aqvs, rom daadginos misi Semadgenloba da sxva 
proceduruli sakiTxebi. 

interfraqciuli jgufi iqmneba parlamentis Tavmjdomaris brZanebiT 
(fraqciebTan konsultaciis safuZvelze) saparlamento ganxilvisas 
warmoSobil azrTa sxvadasxvaobis aRmofxvrisa da kanonproeqtis calkeul 
debulebaTa Sejerebisa da dakonkretebis mizniT. 

 
 

$3. saqarTvelos parlamentis adgili saxelmwifo xelisuflebis 

sistemaSi da misi kompetencia 

 

imisaTvis, rom gavarkvioT saqarTvelos parlamentis adgili 
saxelmwifo xelisuflebis sistemaSi, unda gavaanalizoT ara marto misi 
kompetencia, aramed, upirveles yovlisa, misi urTierToba xelisuflebis 
sxva ganStoebebTan da misi damoukideblobis xarisxi, anu is, Tu ramdenadaa 
daculi xelisuflebis danawilebis principi. rogorc zemoT aRvniSneT, am 
principis dacvis xarisxi da, Sesabamisad, parlamentis mdgomareoba 2004 
wlis 6 Tebervlis konstituciur cvlilebebamde da cvlilebaTa Semdeg 
friad gansxvavebulia. 

2004 wlis Tebervlamde arsebuli modeli ZiriTadad 
Seesabameboda xelisuflebis danawilebis princips (prezidentis 
sasargeblod garkveuli gadaxriT). 

2004 wlis 6 Tebervals saqarTvelos konstituciaSi Setanili 
cvlilebebiT mTlianad Seicvala xelisuflebis danawilebis 
modeli da, Sesabamisad, saxelmwifo xelisuflebis sistema. 

cvlilebaTa ZiriTadi Sedegia prezidentis uflebamosilebis 
mniSvnelovani gafarToeba, parlamentis mniSvnelovani dasusteba, 
xelisuflebis axali aRmasrulebeli organos1 _ mTavrobis 
konstituireba da prokuraturis sistemis gamoyvana sasamarTlo 
xelisuflebis ganStoebidan. 

yvelaze mniSvnelovani cvlileba prezidentis, parlamentisa 
da mTavrobis konstituciurma statusebma da maTma 
urTierTmimarTebam ganicada. prezidentis _ saxelmwifos meTauris 
_ uflebamosilebaSi Tavi moiyara rogorc saprezidento, ise 

                                                 
1 Tumca, sakiTxavia, aris ki mTavroba damoukidebeli aRmasrulebeli xelisufleba? 
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saparlamento sistemebisTvis damaxasiaTebelma uflebamosilebam, 
praqtikulad, raime gamawonasworebeli meqanizmebis gareSe. 

prezidentisa da mTavrobis statusi momdevno TavebSi ganixileba, 
axla ki mxolod imas aRvniSnavT, rom mTavroba uflebamosilebas ixsnis ara 
axalarCeuli parlamentis, aramed axalarCeuli prezidentis winaSe, 
romelic formalurad ar aris aRmasrulebeli xelisuflebis xelmZRvaneli. 
mTavrobis gadadgomis an misi gadayenebis Semdeg prezidenti saparlamento 
fraqciebTan konsultaciebis Semdeg SearCevs premier-ministris 
kandidaturas, xolo es ukanaskneli prezidentTan SeTanxmebiT _ mTavrobis 
wevrTa kandidaturebs. marTalia, mTavrobam parlamentis ndoba unda miiRos, 
magram es wminda formalobaa, radgan Tu parlamentma zedized samjer ndoba 
ar gamoucxada mTavrobas, prezidenti mainc daniSnavs premier-ministrs da 
daiTxovs parlaments. konstituciis Tanaxmad, mTavroba pasuxismgebelia 
prezidentisa da parlamentis winaSe. magram parlamentis winaSe 
pasuxismgeblobac wminda formalobaa da igi manam ver iqneba gadayenebuli, 
sanam isargeblebs prezidentis ndobiT, vinaidan Tu parlamentma undobloba 
gamoucxada mTavrobas, prezidenti an mTavrobas gadaayenebs, an daiTxovs 
parlaments (aris erTaderTi gamonaklisi _ Tu parlamenti sruli 
Semadgenlobis sami mexuTedis umravlesobiT undoblobas gamoucxadebs 
mTavrobas, prezidenti valdebulia gadaayenos igi. es ki realurad mxolod 
im SemTxvevaSi iqneba SesaZlebeli, Tu parlamentSi iqneba sammexuTediani 
opoziciuri umravlesoba). rogorc vxedavT, xelisuflebis konstituciuri 
organizacia praqtikulad gamoricxavs prezidentis opoziciuri 
saparlamento umravlesobis mier mTavrobis formirebis SesaZleblobas. 
mTavroba mTlianad prezidentis kontrolqveSaa moqceuli da igi realurad 
mxolod prezidentis winaSea pasuxismgebeli. 

mniSvnelovnadaa SezRuduli parlamentis sakanonmdeblo 
uflebamosileba da saxelmwifo biujetis formirebaze misi zegavlenis 
xarisxi. 

yovelive zemoTqmuli sakmaris safuZvels iZleva, rom 2004 wlis 6 
Tebervlis konstituciuri reformis Semdeg saqarTvelos parlamenti 
absoluturad gansazRvruli kompetenciis mqone parlamentebs unda 
mivakuTvnoT, ara imdenad am cnebis klasikuri gagebiT, ramdenadac misi 
damoukideblobisa da sakontrolo uflebamosilebis ukiduresad dabali 
xarisxis TvalsazrisiT. 

axla ki ganvixiloT saqarTvelos parlamentis kompetencia. 
 
sakanonmdeblo kompetencia. parlamentis sakanonmdeblo 

kompetenciis farglebi da sakanonmdeblo aqtebis miRebis wesi ZiriTadad 
gansazRvrulia saqarTvelos konstituciiT, `normatiuli aqtebis Sesaxeb~ 
saqarTvelos kanoniTa da saqarTvelos parlamentis reglamentiT. 

konstituciis Tanaxmad, sakanonmdeblo xelisuflebas axorcielebs 
parlamenti. aseTi norma, Cveulebriv, imas niSnavs, rom umaRlesi 
kanonmdebeli parlamentia. amaze isic metyvelebs, rom saqarTvelos kanons, 
misi miRebis uflebamosileba ki mxolod parlaments aqvs, upiratesi 
iuridiuli Zala aqvs sxva normatiuli aqtebis mimarT (jer-jerobiT 
arafers vambobT konstituciur SeTanxmebaTa da saerTaSoriso 
xelSekrulebaTa Sesaxeb, Tumca maTi ratificirebac parlamentis mier 
xdeba) da rom faqtobrivad SeuzRudavia im sakiTxTa wre, romelTa 
gadawyvetis uflebac parlaments aqvs (marTalia, parlamentis 
uflebamosileba nawilobriv konstituciiT aris SezRuduli, xolo 
teritoriuli saxelmwifoebrivi mowyobis gansazRvris Semdeg ufro metad 
SeizRudeba, magram gaviTvaliswinoT, rom konstituciis miRebac 
parlamentis uflebamosilebaa). ufro metic, parlaments ekrZaleba `Tavis 
uflebamosilebaTa gadacema im sakiTxebis gadasawyvetad, romelTa 
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mowesrigebac saqarTvelos konstituciis Tanaxmad saqarTvelos organuli 
kanoniT aris gaTvaliswinebuli, an konstituciisa da organuli kanonis 
Tanaxmad saqarTvelos kanoniT aris gaTvaliswinebuli~ [kanoni `normatiuli 
aqtebis Sesaxeb~, muxli 8]. es debuleba asaxvaa xelisuflebis danawilebisa 
da uflebamosilebaTa gamijvnis konstituciuri principebisa. 

miuxedavad imisa, rom es normebi 2004 wlis Tebervlis konstituciuri 
cvlilebebis Semdeg ar Secvlila, am cvlilebebiT mniSvnelovnad SeizRuda 
parlamentis diskreciuli uflebamosileba sakanonmdeblo sferoSi 
(SeizRuda parlamentis finansuri kompetenciac, magram amaze qvemoT). 
saxeldobr, konstituciis Tanaxmad: 
a) `muxli 73 

1. saqarTvelos prezidenti: ... 
r) parlamentis daTxovnidan axladarCeuli parlamentis pirvel 
Sekrebamde, gansakuTrebul SemTxvevebSi, uflebamosilia sagadasaxado da 
sabiujeto sakiTxebze gamosces kanonis Zalis mqone aqti _ dekreti, 
romelic Zalas kargavs, Tu axladarCeuli parlamenti pirveli 
Sekrebidan erTi Tvis ganmavlobaSi ar daamtkicebs mas;~; 

b) `muxli 81 
4. premier-ministri uflebamosilia dasvas mTavrobis ndobis sakiTxi 
parlamentSi gansaxilvel saxelmwifo biujetis, sagadasaxado kodeqsis 
da mTavrobis struqturis, uflebamosilebisa da saqmianobis wesis 
Sesaxeb kanonproeqtebze. parlamenti mTavrobas ndobas ucxadebs sruli 
Semadgenlobis umravlesobiT. Tu parlamenti mTavrobas ndobas ar 
gamoucxadebs, saqarTvelos prezidenti erTi kviris ganmavlobaSi 
gadaayenebs mTavrobas an daiTxovs parlaments da daniSnavs riggareSe 
arCevnebs. 
5. ndobis gamocxadebasTan dakavSirebiT kenWisyra unda gaimarTos 
sakiTxis dasmidan 15 dRis ganmavlobaSi. am vadaSi kenWisyris 
Cautarebloba niSnavs ndobis gamocxadebas. 
6. parlamentis mier mTavrobisaTvis ndobis gamocxadebisas Sesabamisi 
kanonproeqti miRebulad CaiTvleba.~; 

g) `muxli 93 
8. kanonproeqti, romelic iwvevs mimdinare wlis saxelmwifo biujetis 
xarjebis zrdas, Semosavlebis Semcirebas an saxelmwifos mier axali 
finansuri valdebulebebis aRebas, parlamentma SeiZleba miiRos mxolod 
mTavrobis Tanxmobis Semdeg, xolo momaval safinanso welTan 
dakavSirebuli zemoaRniSnuli kanonproeqtebi _ mTavrobis mier 
parlamentTan SeTanxmebuli saxelmwifo biujetis ZiriTadi parametrebis 
farglebSi.~ (xazgasma Cvenia _ avt.). 

`g~ punqtSi aRniSnuli normis Taobaze (xazgasmul nawilze) unda 
iTqvas, rom Zalian Znelia moiZebnos kanonproeqti, romelic ar iwvevs raime 
xarjebis zrdas, Semosavlebis Semcirebas an finansuri valdebulebebis 
aRebas. magram romc davuSvaT, rom aseTi kanonproeqti SesaZloa moiZebnos, 
am SemTxvevaSic parlamenti damokidebulia mTavrobis poziciaze imitom, 
rom mainc mTavrobam unda Tqvas saboloo sityva imis Taobaze, iwvevs 
kanonproeqti zemoaRniSnul Sedegebs Tu ara. aq SeiZleba daisvas aseTi 
SekiTxva: Tu kanonproeqti obieqturad ar iwvevs araviTar damatebiT 
xarjebs, magram sasurveli ar aris mTavrobisaTvis da mTavroba ganacxadebs 
(Tundac umarTebulod), rom kanonproeqti aseT xarjebs iwvevs _ ra unda 
qnas am SemTxvevaSi parlamentma? Tu am normebs imas davumatebT, rom 
mTavrobas ufleba aqvs biujetTan, sagadasaxado kodeqsTan da mTavrobis 
uflebamosilebebTan dakavSirebul kanonproeqtebs miabas ndobis sakiTxi 
(`b~ punqti) da parlamentis daSlis muqariT aiZulos parlamenti, 
daeTanxmos mis pozicias da imasac, rom prezidenti inarCunebs vetos 
sakmaod Zlier meqanizms, naTeli xdeba, rom parlamentis sakanonmdeblo 
kompetencia ukiduresad SezRudulia. 
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garda amisa, rogorc vxedavT, prezidents mieniWa ufleba, 
sagadasaxado da sabiujeto sakiTxebze gamosces kanonis Zalis mqone 
dekreti (Tu daTxovilia parlamenti)1. es aris parlamentis sakanonmdeblo 
uflebamosilebis gadacema prezidentisTvis, konstituciiT dadgenili 
xelisuflebis danawilebis principis koncefciuri darRveva xelisuflebis 
sakanonmdeblo ganStoebis mimarT. am uflebis miniWebiT sagadasaxado 
sferoSi sakanonmdeblo politikis ganmsazRvreli, nacvlad parlamentisa, 
droebiT (Tumca es dro arc ise mcirea _ daaxloebiT 4 Tve) xdeba 
prezidenti2. 

 
finansuri kompetencia. safinanso sferoSi parlamentis kompetencia 

ganisazRvreba saqarTvelos konstituciiT [muxlebi: 65.2, 92 _ 97], 
`saqarTvelos sabiujeto sistemis Sesaxeb~ kanoniTa da `saqarTvelos 
erovnuli bankis Sesaxeb~ organuli kanoniT, xolo calkeuli 
proceduruli sakiTxebi _ parlamentis reglamentiT. igi vrceldeba 
saxelmwifo biujetze, sagadasaxado da fulad-sakredito politikasa da 
saqarTvelos saerTaSoriso finansur valdebulebebze. 

konstitucia adgens, rom saqarTvelos saxelmwifo biujeti 
yovelwliurad miiReba kanoniT, Tanac am kanonis misaRebad parlamentis 
siiTi Semadgenlobis umravlesobis mxardaWeraa aucilebeli (anu kvorumi 
ufro maRali unda iyos, vidre Cveulebrivi kanonis miRebisas); 
gadasaxadebisa da mosakreblebis struqturis, maTi odenobis, SemoRebisa da 
gadaxdis wesis dadgena SeiZleba mxolod kanoniT; gadasaxadebisagan 
ganTavisufleba da saxelmwifo xazinidan xarjis gaRebac mxolod kanoniT 
daiSveba (Tanac akrZalulia individualuri sagadasaxado SeRavaTebis 
daweseba); savaldebuloa iseTi saerTaSoriso xelSekrulebis ratificireba, 
romelic dakavSirebulia saxelmwifos mier sesxis aRebasa da gacemasTan an 
moiTxovs Sidasaxelmwifoebrivi kanonmdeblobis Secvlas (mag., sagadasaxado 
sferoSi); fulad-sakredito da savaluto politikis ZiriTad mimarTulebebs 
gansazRvravs parlamenti. garda amisa, parlamenti akontrolebs saxelmwifo 
biujetis Sesrulebas, upirveles yovlisa, saqarTvelos kontrolis palatis 
meSveobiT, romelic weliwadSi orjer, biujetis Sesrulebis winaswari da 
sruli angariSis wardgenis dros, parlaments warudgens moxsenebas 
mTavrobis angariSTan dakavSirebiT. 

erTi SexedviT, yvelaferi Seesabameba parlamentebis Cveulebriv 
finansur kompetencias, magram 2004 wlis Tebervlis konstituciuri 
cvlilebebis Semdeg mkveTrad SeizRuda parlamentis  uflebamosileba 
sabiujeto sferoSi. saxeldobr, konstituciis 93-e muxlis Tanaxmad, 

`1. mxolod saqarTvelos mTavrobaa uflebamosili parlamentis 
komitetebTan ZiriTadi monacemebisa da mimarTulebebis SeTanxmebis Semdeg 
saqarTvelos prezidentis TanxmobiT parlaments warudginos saxelmwifo 
biujetis proeqti. 

2. mTavroba momavali wlis biujetis proeqts parlaments warudgens 
ara ugvianes sami Tvisa sabiujeto wlis damTavrebamde. biujetis proeqtTan 
erTad mTavroba waradgens moxsenebas mimdinare wlis biujetis Sesrulebis 
mimdinareobis Sesaxeb. saxelmwifo biujetis Sesrulebis angariSs mTavroba 
parlaments dasamtkiceblad warudgens sabiujeto wlis dasrulebidan ara 
ugvianes 3 Tvisa. Tu parlamenti saxelmwifo biujetis Seusruleblobis 
SemTxvevaSi ar daamtkicebs saxelmwifo biujetis Sesrulebis angariSs, 
saqarTvelos prezidenti ganixilavs mTavrobis pasuxismgeblobis sakiTxs da 
parlaments erTi Tvis ganmavlobaSi acnobebs Tavisi dasabuTebuli 

                                                 
1 am cvlilebaTa miRebamde dekretis gamocemis ufleba prezidents mxolod sagangebo mdgomareobis 
dros hqonda. am dros ki parlamenti muSaobda da hqonda prezidentis sakanonmdeblo saqmianobis 
kontrolisa da koreqtirebis SesaZlebloba. 
2 gavixsenoT, rom parlamentebis Seqmnis umTavresi mizezi sagadasaxado politikis gansazRvra iyo. 
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gadawyvetilebis Taobaze. 
3. konstituciis 511 muxlis `a~ _ `d~ qvepunqtebiT gaTvaliswinebul 

SemTxvevebSi1 parlamentis mier konstituciiT dadgenil vadaSi saxelmwifo 
biujetis daumtkiceblobisas saxelmwifo biujets dekretiT amtkicebs 
prezidenti. 

4. mTavrobis Tanxmobis gareSe dauSvebelia biujetis proeqtSi 
cvlilebis Setana. mTavrobas mxolod im pirobiT SeuZlia mosTxovos 
parlaments damatebiTi saxelmwifo xarjis gaReba, Tu miuTiTebs misi 
dafarvis wyaros. 

5. parlamenti uflebamosilia gaakontrolos mTavrobis mier 
saxelmwifo biujetis saxsrebis xarjvis kanoniereba da darRvevebis 
aRmoCenis SemTxvevaSi mimarTos saqarTvelos prezidents sabiujeto 
saxsrebis xarjvis SeCerebis moTxovniT. sabiujeto saxsrebis arakanonieri 
xarjvis dadasturebis SemTxvevaSi prezidenti iRebs Sesabamis 
gadawyvetilebas. 

6. Tu parlamentma ver moaxerxa am muxlis me-2 punqtiT dadgenili 
wesis dacviT wardgenili biujetis miReba sami Tvis ganmavlobaSi, 
saqarTvelos prezidenti uflebamosilia gadaayenos mTavroba an daiTxovos 
parlamenti da daniSnos riggareSe arCevnebi. 

7. saxelmwifo biujetis daumtkiceblobis SemTxvevaSi parlamentis 
daTxovnisas, prezidenti dekretiT daamtkicebs saxelmwifo biujets da 
axladarCeuli parlamentis uflebamosilebis cnobidan erT TveSi 
warudgens mas dasamtkiceblad. . .~ (xazgasma Cvenia _ avt.). 

yuradReba mivaqcioT xazgasmul normebs. rogorc vxedavT, Tu ver 
Sesrulda saxelmwifo biujeti da parlamentma ar daamtkica saxelmwifo 
biujetis Sesrulebis angariSi, prezidentma unda ganixilos mTavrobis 
pasuxismgeblobis sakiTxi da miiRos gadawyvetileba, magram ra 
gadawyvetileba? rogorc Cans, nebismieri, maT Soris, mTavrobis 
gamamarTlebelic. xolo Tu amiT parlamenti ar dakmayofilda da 
undobloba gamoucxada mTavrobas, romlis gadayenebac prezidents ar surs, 
prezidenti daiTxovs parlaments da SeinarCunebs mTavrobas. aseTi midgomiT 
praqtikulad gauqmda saparlamento kontroli mTavrobis mier qveynis 
safinanso politikis ganxorcielebaze. parlaments faqtobrivad CamoerTva 
qveynis safinanso politikis gansazRvris uflebamosilebac. saxeldobr, Tu 
parlamentma ver moaxerxa mTavrobasTan SeTanxmeba da dadgenil vadaSi ar 
miiRo saxelmwifo biujeti, prezidenti dekretiT daamtkicebs saxelmwifo 
biujets da daiTxovs parlaments (Tu am dros aqvs misi daTxovnis ufleba) 
an gadaayenebs mTavrobas (mTavrobis gadayenebis albaToba Zalian mcirea, 
Tu gaviTvaliswinebT, rom biujetis proeqti prezidentis TanxmobiT iyo 
wardgenili, xolo opoziciuri parlamentis arsebobis SemTxvevaSi amis 
albaToba praqtikulad nulia). 

unda aRiniSnos, rom aseTi midgoma arsebiT winaaRmdegobaSia 
xelisuflebis danawilebis koncefciasTan, kerZod, darRveulia 
kontrolisa (urTierTSekavebis) da gawonasworebis principi da 
xelisuflebis ganStoebaTa TanamSromlobis valdebuleba. 

yovelive es miuTiTebs, rom ukiduresad dakninebulia parlamentis, 
Cveulebriv, didi roli da pasuxismgebloba qveynis safinanso politikaze. 
parlaments saSualeba ara aqvs, arsebiTi zegavlena moaxdinos 
aRmasrulebeli xelisuflebis samomavlo gegmebze da akontrolos misi 
saqmianoba. 

 
kontrolis kompetencia. parlamentis sakontrolo uflebamosileba 

gansazRvrulia saqarTvelos konstituciiTa [konst. muxlebi: 56, 59, 60 63, 64, 
65, 73.1.a, v, z, T, i, 761, 793, 81, 811, 93.2,5, 96.3, 97.2,3] da parlamentis 

                                                 
1 anu maSin, rodesac prezidents ara aqvs parlamentis daTxovnis ufleba. 
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reglamentiT. 
saparlamento kontrolis ZiriTadi obieqtia mTavroba, Tumca, 

garkveul farglebSi kontroli vrceldeba agreTve saqarTvelos 
prezidentze, saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos Tavmjdomaresa da 
wevrebze, generalur prokurorze, kontrolis palatis Tavmjdomareze, 
erovnuli bankis sabWos wevrebze, saqarTvelos saxalxo damcvelze, 
adgilobrivi TviTmmarTvelobisa da mmarTvelobis organoebze. es 
kontroli wminda iuridiuli xasiaTisaa, anu Tu ver dadginda ama Tu im 
samarTlebrivi normis darRveva, veranairi sanqcia ver gamoiyeneba. 
gamonaklisia saqarTvelos mTavroba, romlis mimarT parlaments 
politikuri xasiaTis kontrolis ganxorcielebis uflebac aqvs 
(undoblobis gamocxadebis ufleba), Tumca, rogorc zemoT aRvniSneT, am 
uflebis gamoyeneba SeiZleba parlamentisTvis ufro saxifaTo aRmoCndes, 
vidre mTavrobisTvis. 

parlamenti uflebamosilia konstituciis darRvevisas, saxelmwifos 
Ralatisa da sisxlis samarTlis sxva danaSaulis CadenisTvis impiCmentis 
wesiT Tanamdebobidan gadaayenos saqarTvelos prezidenti, saqarTvelos 
uzenaesi sasamarTlos Tavmjdomare, mTavrobis wevri, generaluri 
prokurori, kontrolis palatis Tavmjdomare, erovnuli bankis sabWos 
wevri, Tu saqarTvelos uzenaesi sasamarTlo Tavisi daskvniT daadasturebs 
maT qmedobaSi danaSaulis Semadgenlobis niSnebis arsebobas, an 
saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlo _ konstituciis darRvevas. 

parlamenti uflebamosilia kanoniT gansazRvrul SemTxvevebSi 
saqarTvelos prezidentis wardginebiT Tanamdebobidan gaaTavisuflos 
saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos mosamarTle. 

saqarTvelos prezidenti uflebamosilia SeaCeros TviTmmarTvelobis 
an teritoriuli erTeulebis sxva warmomadgenlobiTi organoebis 
saqmianoba, an daiTxovos isini, Tu maTi moqmedebiT safrTxe Seeqmna qveynis 
suverenitets, teritoriul mTlianobas, saxelmwifo xelisuflebis 
organoTa konstituciur uflebamosilebaTa ganxorcielebas, oRond 
amisaTvis aucilebelia parlamentis Tanxmoba. 

yovelwliurad, parlamentis sagazafxulo sesiis plenaruli 
sxdomebis pirvel dRes saqarTvelos prezidenti parlaments warudgens 
moxsenebas qveynis mdgomareobis umniSvnelovanes sakiTxebze. saparlamento 
fraqciebis TavmjdomareTa gamosvlebisa da debatebis Semdeg parlamentma 
SeiZleba miiRos rezolucia. 

premier-ministri valdebulia yovelwliurad, parlamentis 
saSemodgomo sesiis plenaruli sxdomebis pirvelive kviraSi, xolo 
parlamentis gadawyvetilebiT1 _ moTxovnidan 15 dReSi, parlaments 
warudginos angariSi samTavrobo programis Sesrulebis mimdinareobis 
Sesaxeb. 

saqarTvelos mTavrobis mier saxelmwifo biujetis Sesrulebis 
angariSis wardgenidan 60 dReSi parlamenti ganixilavs mas da masTan erTad 
kontrolis palatis moxsenebas saxelmwifo biujetis Sesrulebis Sesaxeb. 
Tu angariSi zustad da srulad ar asaxavs biujetSi Semosavlebisa da 
xarjebis moculobebs, agreTve gaweuli xarjis kanonierebas, parlaments 
SeuZlia ar daamtkicos angariSi. aseT SemTxvevaSi prezidenti ganixilavs 
mTavrobis pasuxismgeblobis sakiTxs da erTi Tvis ganmavlobaSi acnobebs 
parlaments Tavisi dasabuTebuli gadawyvetilebis Sesaxeb. garda amisa, 
parlamenti safinanso-sabiujeto komitetis meSveobiT akontrolebs 
saxelmwifo biujetis Sesrulebis mdgomareobas. sxva komitetebi kontrols 
axorcieleben Sesabamisi sferoebis mixedviT. yoveli kvartalis 
damTavrebidan 20 dRis vadaSi mTavroba parlaments warudgens informacias 
saxelmwifo biujetis Sesrulebis mimdinareobis Sesaxeb. am informacias 

                                                 
1 aseTi gadawyvetilebis miRebis iniciatori SeiZleba iyos komiteti an fraqcia. 
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ganixilaven komitetebi. aucileblobis SemTxvevaSi ganxilvis Sedegi 
moxsendeba parlaments da SeiZleba misi ganxilvis sakiTxic dadges. 

parlamenti akontrolebs saqarTvelos kontrolis palatisa da 
saqarTvelos erovnuli bankis umaRlesi Tanamdebobis pirTa saqmianobas; 
yovelwliurad ganixilavs erovnuli bankisa da kontrolis palatis 
saqmianobis wliur angariSebs da iRebs saTanado dadgenilebas; weliwadSi 
orjer ganixilavs kontrolis palatis moxsenebas mTavrobis angariSTan 
dakavSirebiT. 

kontrolis palata uflebamosilia, xolo moTxovnis SemTxvevaSi 
valdebulia komitetebsa da droebiT sagamoZiebo komisias gadasces 
reviziisa da Semowmebis masalebi. parlamentisa da droebiTi sagamoZiebo 
komisiis mimarTvis safuZvelze igi atarebs aragegmur reviziasa da 
Semowmebas. kontrolis palatis saqmianobas amowmebs parlamentis 
gadawyvetilebiT Seqmnili droebiTi komisia. 

saqarTvelos saxalxo damcveli 6 TveSi erTxel warudgens 
parlaments angariSs adamianis uflebaTa da TavisuflebaTa dacvis 
mdgomareobis Sesaxeb, xolo weliwadSi erTxel _ specialur moxsenebas, 
romlis ganxilvis Semdegac parlamenti iRebs dadgenilebas an rezolucias. 

mTavrobis wevri, parlamentis mier arCeuli, daniSnuli an 
damtkicebuli Tanamdebobis piri uflebamosilia, xolo moTxovnis 
SemTxvevaSi valdebulia, daeswros parlamentis, misi komitetisa da komisiis 
sxdomebs, pasuxi gasces sxdomaze dasmul SekiTxvebs da warmoadginos 
gaweuli saqmianobis Sesaxeb angariSi. mosmenis Semdeg parlamentma SeiZleba 
miiRos dadgenileba an rezolucia. 

fraqcias, parlamentarTa aTkacian jgufs ufleba aqvs SekiTxviT 
mimarTos parlamentis winaSe angariSvaldebul organos, saqarTvelos 
mTavrobas, mTavrobis wevrs, xolo isini valdebulni arian SekiTxvas 
upasuxon parlamentis plenarul sxdomaze. 

komiteti Tavisi kompetenciis farglebSi akontrolebs mis sferoSi 
moqmedi parlamentis normatiuli aqtebis aRsrulebis mdgomareobas, 
Seiswavlis maT efeqtianobas da gamovlenil xarvezebs da regularulad 
moaxsenebs parlaments am mdgomareobis Sesaxeb. garda amisa, komiteti 
akontrolebs mis sferoSi moqmedi saministroebisa da sxva saxelmwifo 
uwyebaTa kanonqvemdebare normatiuli aqtebis Sesabamisobas saqarTvelos 
kanonmdeblobasTan, maTi Sesrulebis mdgomareobas da SeimuSavebs saTanado 
rekomendaciebs. 

saarCevno olqis an teritoriuli erTeulis mixedviT Seqmnil 
parlamentarTa jgufis wevrebs ufleba aqvT gaecnon adgilobrivi 
TviTmmarTvelobisa da mmarTvelobis organoTa saqmianobas, moiTxovon da 
miiRon informacia. 

 
kompetencia sagareo politikis sakiTxebSi. sagareo politikis 

sakiTxebSi parlamentis kompetencia gamoixateba qveynis sagareo politikis 
ZiriTad mimarTulebaTa gansazRvraSi da saerTaSoriso xelSekrulebaTa 
ratificirebaSi, denonsirebasa da gauqmebaSi. 

pirvel sakiTxze 2004 wlis parlamentis reglamenti arafers ambobs 
da, amdenad, sagareo politikis ZiriTad mimarTulebaTa gansazRvris wesis 
dasadgenad an specialuri normis miReba iqneba saWiro an precedentis 
Seqmna. SevniSnavT, rom wina reglamentis Tanaxmad, parlamenti am sakiTxs 
dadgenilebiT wyvetda da zustad iyo gansazRvruli dadgenilebis 
momzadebisa da miRebis wesi. 

saqarTvelos saerTaSoriso xelSekruleba ideba saqarTvelos 
saxeliT, saqarTvelos aRmasrulebeli xelisuflebis saxeliT an 
saqarTvelos aRmasrulebeli xelisuflebis centraluri organoebis 
saxeliT [kanoni `saqarTvelos saerTaSoriso xelSekrulebebis Sesaxeb~]. 

saqarTvelos konstituciiT dadgenilia saerTaSoriso 
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xelSekrulebaTa prioriteti Sidasaxelmwifoebriv kanonTa mimarT, oRond, 
im pirobiT, rom isini ar unda ewinaaRmdegebodnen saqarTvelos 
konstituciasa da konstituciur SeTanxmebas. imis gamo, rom saerTaSoriso 
xelSekrulebas saqarTvelos prezidenti an aRmasrulebeli xelisufleba 
debs, SeiZleba arsebiTi winaaRmdegoba warmoiqmnas xelSekrulebasa da 
qveynis kanonmdeblobas Soris. sakanonmdeblo sfero ki parlamentis 
prerogativaa, romlis meSveobiTac igi gansazRvravs qveynis ganviTarebis 
ZiriTad mimarTulebebs. maSasadame, xelisuflebis sxva ganStoeba SeiZleba 
SeiWras parlamentis uflebamosilebaTa sferoSi da Secvalos misi 
politikuri neba. es rom ar moxdes, aseTi tipis xelSekrulebaTa 
amoqmedebis Taobaze saboloo gadawyvetilebas parlamenti iRebs _ axdens 
saerTaSoriso xelSekrulebis ratificirebas an uars ambobs masze. 

saqarTvelos saerTaSoriso xelSekrulebas, imisda mixedviT, vis 
mieraa dadebuli, sxvadasxva iuridiuli Zala aqvs. Tu saerTaSoriso 
xelSekruleba ratificirebulia parlamentis mier, mas saqarTvelos 
organul kanonsa da kanonze meti iuridiuli Zala aqvs, xolo Tu 
saerTaSoriso xelSekruleba dadebulia saxelmwifo xelisuflebis an 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis organos mier, mas iseTive iuridiuli Zala 
aqvs, rogoric TviT am organos normatiul aqts. 

saqarTvelos konstitucia iTvaliswinebs ara mxolod iseT 
saerTaSoriso xelSekrulebaTa ratificirebas, romlebic 
Sidasaxelmwifoebrivi kanonmdeblobis Secvlas moiTxoven, aramed 
mniSvnelovnad afarToebs im sakiTxTa wres, romelTa Taobaze dadebuli 
xelSekrulebebic savaldebulo ratificirebas iTvaliswineben. yvelaze 
ukeT am sakiTxze Tavad konstitucia metyvelebs [muxli 65]: 

`1. saqarTvelos parlamenti sruli Semadgenlobis umravlesobiT 
axdens saerTaSoriso xelSekrulebaTa da SeTanxmebaTa ratificirebas, 
denonsirebasa da gauqmebas. 

2. im saerTaSoriso xelSekrulebaTa da SeTanxmebaTa garda, 
romlebic iTvaliswineben ratificirebas, savaldebuloa agreTve iseTi 
saerTaSoriso xelSekrulebisa da SeTanxmebis ratificireba, romelic: 

a) iTvaliswinebs saerTaSoriso organizaciaSi an saxelmwifoTaSoris 
kavSirSi saqarTvelos Sesvlas; 

b) samxedro xasiaTisaa; 
g) exeba saxelmwifos teritoriul mTlianobas an saxelmwifo 

sazRvrebis Secvlas; 
d) dakavSirebulia saxelmwifos mier sesxis aRebasa da gacemasTan; 
e) moiTxovs Sidasaxelmwifoebrivi kanonmdeblobis Secvlas, nakisr 

saerTaSoriso valdebulebaTa Sesasruleblad aucilebeli kanonebisa da 
kanonis Zalis mqone aqtebis miRebas. 

3. parlaments unda ecnobos sxva saerTaSoriso xelSekrulebaTa da 
SeTanxmebaTa dadebis Sesaxeb. 

4. sakonstitucio sasamarTloSi konstituciuri sarCelis an 
wardginebis Setanis SemTxvevaSi dauSvebelia Sesabamisi saerTaSoriso 
xelSekrulebis Tu SeTanxmebis ratificireba sakonstitucio sasamarTlos 
gadawyvetilebis gamotanamde~. 

aseTi saxis xelSekrulebaTa mniSvnelobidan gamomdinare, maTi 
denonsirebis anu xelSekrulebis darRvevis, agreTve xelSekrulebis 
gauqmebis anu anulirebis ufleba mxolod parlaments aqvs. 

 
Tanamdebobis pirTa arCevis/daniSvnis da am proceduraSi 

monawileobis uflebamosileba. aseT Tanamdebobis pirTa nawili 
konstituciiT, nawili ki sxvadasxva kanoniT ganisazRvreba: 

 saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos cxra wevrisagan sams, Tavisi 
SexedulebiT, siiTi Semadgenlobis aranakleb sami mexuTediT irCevs 
parlamenti [konstitucia, muxli 88]; 
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 saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos Tavmjdomares, uzenaesi sasamarTlos 
mosamarTleebsa da erovnuli bankis sabWos wevrebs saqarTvelos 
prezidentis wardginebiT, xolo saqarTvelos kontrolis palatis 
Tavmjdomares parlamentis Tavmjdomaris wardginebiT siiTi 
Semadgenlobis umravlesobiT irCevs parlamenti [konstitucia, muxlebi: 
90, 96, 97]; 

 saqarTvelos generalur prokurors saqarTvelos prezidentis 
wardginebiT niSnavs parlamenti [konstitucia, muxli 761; organuli 
kanoni `saqarTvelos prokuraturis Sesaxeb~]; 

 saqarTvelos saxalxo damcvels, Tavisi SexedulebiT an saqarTvelos 
prezidentis wardginebiT, sruli Semadgenlobis umravlesobiT irCevs 
parlamenti [konstitucia, muxli 43; organuli kanoni `saqarTvelos 
saxalxo damcvelis Sesaxeb~]; 

 saqarTvelos elCebsa da sxva diplomatiur warmomadgenlebs 
parlamentis TanxmobiT niSnavs saqarTvelos prezidenti [konstitucia, 
muxli 73.1.a]. 

parlamenti monawileobs zogierTi iseTi organos SeqmnaSic, 
romlebic instituciurad organuli kanoniT an kanoniT iqmneba (mag., 
saqarTvelos centraluri saarCevno komisia, saqarTvelos iusticiis 
umaRlesi sabWo da sxv.). 

 
Tavdacvisa da usafrTxoebis sakiTxTa gadawyvetis 

uflebamosileba. es uflebamosileba moicavs sagangebo da saomar 
mdgomareobasTan, omsa da zavTan, agreTve samxedro ZalebTan dakavSirebul 
sakiTxTa gadawyvetis uflebamosilebas [konstitucia, muxlebi: 46, 62, 73.1, 98, 
100; kanonebi `sagangebo mdgomareobis Sesaxeb~ da `saomari mdgomareobis 
Sesaxeb~; parlamentis reglamenti, Tavi XL]. 

konstituciis Tanaxmad, sagangebo mdgomareoba cxaddeba omianobis, 
masobrivi areulobis, qveynis teritoriuli mTlianobis xelyofis, samxedro 
gadatrialebis, SeiaraRebuli amboxebis, ekologiuri katastrofis an 
epidemiis dros, agreTve sxva SemTxvevebSi, roca saxelmwifo xelisuflebis 
organoebi moklebuli arian konstituciur uflebamosilebaTa normaluri 
ganxorcielebis SesaZleblobas. saomari mdgomareoba cxaddeba 
saqarTveloze SeiaraRebuli Tavdasxmis SemTxvevaSi, xolo saTanado 
pirobebis arsebobisas ideba zavi. 

saqarTvelos konstitucia saerTod ar iyenebs omis gamocxadebis 
cnebas, rac asaxvaa konstitucionalizmis Tanamedrove Teoriisa, romelic 
eyrdnoba saerTaSoriso samarTals. 

sagangebo da saomar mdgomareobas acxadebs da saTanado pirobebis 
arsebobisas zavs debs saqarTvelos prezidenti da ara ugvianes 48 saaTisa 
es gadawyvetilebebi parlamentSi Seaqvs dasamtkiceblad. aqve SevniSnoT, 
rom sagangebo an saomari mdgomareobis gamocxadebidan 48 saaTSi 
parlamenti valdebulia Seikribos da imuSaos am mdgomareobis 
damTavrebamde, rac mas saSualebas aZlevs da avaldebulebs akontrolos 
sagangebo Tu saomari mdgomareobis dros mimdinare procesebi. omisa da 
zavis sakiTxebi anu saomari mdgomareobis gamocxadeba da zavis dadeba 
parlamentma or dReSi unda daamtkicos an uari Tqvas damtkicebaze. zavi, 
gavrcelebuli praqtikis Tanaxmad, iseTi saerTaSoriso xelSekrulebaa, 
romelic ratificirebas saWiroebs. 

samxedro ZalTa gamoyenebis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebis 
SemTxvevaSi saqarTvelos prezidentma 48 saaTis ganmavlobaSi unda Seitanos 
igi parlamentSi dasamtkiceblad. saerTaSoriso valdebulebaTa 
Sesasruleblad samxedro ZalTa gamoyeneba SeiZleba mxolod parlamentis 
winaswari TanxmobiT. 

konstitucia uSvebs sxva saxelmwifoTa samxedro Zalebis gamoyenebis 
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SesaZleblobas, magram mxolod mkacri saparlamento kontroliT: 
`saxelmwifos Tavdacvis mizniT gansakuTrebul da kanoniT 
gaTvaliswinebul SemTxvevebSi qveyanaSi sxva saxelmwifos samxedro Zalis 
Semoyvanis, gamoyenebis da gadaadgilebis gadawyvetilebas iRebs 
saqarTvelos prezidenti. gadawyvetileba dauyovnebliv waredgineba 
parlaments dasamtkiceblad da ZalaSi Sedis parlamentis Tanxmobis 
Semdeg~. 

samxedro Zalebis saxeobebi da Semadgenloba kanoniT ganisazRvreba, 
xolo samxedro ZalTa raodenobas saqarTvelos erovnuli uSiSroebis 
sabWos wardginebiT amtkicebs parlamenti. 

 
sasamarTlo uflebamosileba. saqarTvelos parlamentis sasamarTlo 

(ufro swori iqneboda gveTqva kvazisasamarTlo) uflebamosileba 
gamoixateba droebiTi sagamoZiebo komisiis uflebaSi gamosaZiebeli 
sakiTxis gamokvlevis mizniT gamoiZaxos da dakiTxos nebismieri piri, 
miiRos saTanado sabuTebi (gamoZiebis Sedegebi waredgineba parlaments, 
romelic ganxilvis Semdeg iRebs saTanado gadawyvetilebas), Sesabamisi 
organos an Tanamdebobis piris winaSe dasvas sisxlis samarTlis saqmis, 
administraciuli an disciplinuri warmoebis aRZvris, ukanono 
mflobelobidan saxelmwifo qonebis gamoTxovis an saxelmwifosTvis 
miyenebuli zianis anazRaurebis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebis sakiTxi, 
parlamentis mier impiCmentis proceduris Catarebasa da amnistiis 
gamocxadebis uflebamosilebaSi. 

 
referendumis daniSvnis moTxovnis uflebamosileba. Tu parlamenti 

moiTxovs referendumis gamarTvas da Tu sareferendumo sakiTxi Seesabameba 
konstituciisa da `referendumis Sesaxeb~ organuli kanonis moTxovnebs, 
saqarTvelos prezidenti valdebulia moTxovnis miRebidan 30 dRis 
ganmavlobaSi daniSnos referendumi [konstitucia, muxli 74]. 

 
 

$4. saqarTvelos parlamentis wevris statusi 
 
saqarTvelos parlamentis wevris anu parlamentaris uflebamosileba 

iwyeba parlamentis mier misi uflebamosilebis cnobis momentidan da 
mTavrdeba axalarCeuli parlamentis pirveli SekrebisTanave an parlamentis 
mier misi uflebamosilebis vadamde SewyvetisTanave. mxolod saqarTvelos 
sakonstitucio sasamarTloa uflebamosili gaauqmos parlamentis 
gadawyvetileba parlamentaris uflebamosilebis cnobis, arcnobis an 
vadamde Sewyvetis Sesaxeb. unda aRiniSnos, rom saqarTvelos centraluri 
saarCevno komisiis mier parlamentis wevrad piris arCevis dadasturebis 
momentidan igi iZens saparlamento imunitets, romlis SezRudvis an moxsnis 
ufleba, saqarTvelos generaluri prokuroris moTxovniT, mxolod 
centralur saarCevno komisias aqvs. 

parlamentari sargeblobs Tavisufali mandatiT [konstitucia, muxli 
52]. akrZalulia parlamentis wevris uflebamosilebis sxva pirisaTvis 
gadacema [kanoni `saqarTvelos parlamentis wevris statusis Sesaxeb~, muxli 
6]. 

parlamentaris statusi SeuTavsebelia gansazRvrul samsaxurebriv 
mdgomareobasTan da saqmianobasTan. konstituciis Tanaxmad, `parlamentis 
wevrs ufleba ara aqvs ekavos raime Tanamdeboba saxelmwifo samsaxurSi an 
eweodes samewarmeo saqmianobas. SeuTavseblobis SemTxvevebs gansazRvravs 
kanoni~ [muxli 53]. SeuTavseblobis SemTxvevebi gansazRvrulia `saqarTvelos 
parlamentis wevris statusis Sesaxeb~ kanoniTa da parlamentis 
reglamentiT. reglamentis Tanaxmad [muxli 9], 

`2. samewarmeo saqmianobasTan parlamentis wevris statusis 
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SeuTavseblobis moTxovnebi ar xelyofs parlamentis wevris saqarTvelos 
konstituciiT aRiarebul sakuTrebis uflebas. is SeiZleba flobdes 
aqciebs, wils da sxva qonebas. 

3. parlamentis wevrs ufleba ara aqvs: 
a) uSualod ganaxorcielos araerTjeradi saqmianoba mogebis mizniT 

materialuri faseulobebisa da finansuri saSualebebis samarTavad; 
b) uSualod ganaxorcielos samewarmeo saqmianobis subieqtis 

mudmivmoqmedi xelmZRvaneli, sameTvalyureo, sakontrolo, sarevizio da 
sakonsultacio organos wevris uflebamosilebani; 

g) iyos adgilobrivi TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiTi organos 
wevri, ekavos Tanamdeboba sxva saxelmwifo an TviTmmarTvelobis 
warmomadgenlobiT organoSi anda saxelmwifo an adgilobrivi 
mmarTvelobis organoSi. 

4. parlamentis wevri imavdroulad SeiZleba eweodes samecniero, 
pedagogiur, saxelovnebo saqmianobas, Tu aseTi saqmianoba ar iTvaliswinebs 
administraciuli funqciebis Sesrulebas (administraciuli funqciebis 
Sesruleba gulisxmobs samecniero, saswavlo, saxelovnebo dawesebulebebSi 
Tanamdebobis piris mier sakadro, disciplinur da sxva sakiTxebze 
administraciuli gadawyvetilebis miRebis uflebamosilebas). 

5. parlamentis wevri imavdroulad SeiZleba eweodes partiul 
saqmianobas, ekavos nebismieri Tanamdeboba partiul da sazogadoebriv 
organizaciebSi. 

6. axalarCeuli parlamentis wevri valdebulia uflebamosilebis 
cnobis momentidan Sewyvitos SeuTavsebeli samsaxuri (saqmianoba)... am 
moTxovnis darRvevis SemTxvevaSi parlamentis wevrs vadamde uwydeba 
uflebamosileba am reglamentiT dadgenili wesiT.~ 

 
parlamentaris ufleba-movaleobani. parlamentars aqvs 

sakanonmdeblo iniciativis ufleba, parlamentis sxdomaze gansaxilvelad 
sakiTxis dasmis, kamaTSi monawileobis, kiTxvis dasmis, pasuxis moTxovnisa 
da Sefasebis, SeniSvnisa da winadadebis Setanis ufleba, parlamentisTvis 
moqalaqeTa werilebisa da mimarTvebis gacnobis ufleba, Tu isini saerTo-
saxelmwifoebrivi mniSvnelobis sakiTxebs exeba, im pirTa Sesaxeb azris 
gamoTqmis ufleba, romlebsac sxvadasxva Tanamdebobaze irCevs, niSnavs, 
amtkicebs an romelTa daniSvnazec Tanxmobas iZleva parlamenti. 

parlamentars ufleba aqvs airCios da/an airCion saparlamento 

Tanamdebobaze, parlamentis komitetisa da droebiTi komisiis 

SemadgenlobaSi, gaerTiandes saparlamento fraqciaSi, gadadges 

Tanamdebobidan da/an gavides om organoebidan. 

parlamentars ufleba aqvs: saTaTbiro xmis uflebiT monawileoba 
miiRos saxelmwifo da adgilobrivi TviTmmarTvelobisa da mmarTvelobis 
organoTa muSaobaSi da maT winaSe sakiTxi dasvas kanonisa da sxva aqtebis 
darRvevis gamo; kiTxviT mimarTos parlamentis winaSe angariSvaldebul 
organos, mTavrobis wevrs, qalaqis mers, yvela donis teritoriuli 
erTeulis aRmasrulebeli organos xelmZRvanels, saxelmwifo 
dawesebulebebs, miiRos da Seafasos pasuxi (pasuxi 10 dReSi unda gaices); 
kanoniT dadgenil farglebSi monawileoba miiRos saxelmwifo da 
sazogadoebrivi organizaciebis mier kanonis Sesrulebis SemowmebaSi; 
Sesabamis organoebs dausvas kanonmdeblobis Sesrulebis Semowmebis 
sakiTxi; Seuferxeblad Sevides yvela saxelmwifo da sazogadoebriv 
organizaciaSi (garda kanoniT dadgenili gamonaklisebisa); SeuzRudavad 
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Sexvdes konstituciiT gaTvaliswinebul da sxva Tanamdebobis pirebs. 
parlamentis wevrs ufleba aqvs: isargeblos yvela informaciiT, 

romelic aucilebelia misi uflebamosilebis gansaxorcieleblad, Tu 
kanoniT sxva ram ar aris gaTvaliswinebuli. 

parlamentis wevri valdebulia: daicvas saqarTvelos kanonmdebloba; 
kanonmdeblobis darRvevisas saTanado reagireba mosTxovos parlaments, mis 
Tavmjdomares an Sesabamis komitets; iyos parlamentis erTi komitetis 
SemadgenlobaSi, garda kanoniT dadgenili gamonaklisisa; daeswros 
parlamentis, Tavisi komitetis (droebiTi komisiis), Tavisi fraqciis 
sxdomebs da monawileoba miiRos maT muSaobaSi; ar gamoiyenos Tavisi 
uflebamosileba da/an masTan dakavSirebuli SesaZlebloba piradi 
interesebisaTvis; ar gaaxmauros da/an piradi interesebisaTvis ar 
gamoiyenos saxelmwifo saidumloebis Semcveli an konfidencialurad 
miRebuli informacia; daicvas saxelmwifo-politikuri Tanamdebobis 
pirTaTvis dadgenili qcevis standartebi; yovelwliurad, dadgenil vadaSi 
waradginos qonebrivi da safinanso mdgomareobis deklaracia; reglamentiT 
dadgenili wesiT Sexvdes moqalaqeebs da reagireba moaxdinos maT 
saCivrebsa da gancxadebebze; sul cota 6 TveSi erTxel amomrCevelTa 
winaSe wardges informaciiT Tavisi da parlamentis saqmianobis Sesaxeb. 

parlamentis reglamentis darRvevisTvis parlamentis wevris mimarT 
dawesebulia zemoqmedebis Semdegi saxeebi [parlamentis reglamenti, 
muxlebi: 263 _ 267]: plenarul sxdomaze sityvis CamorTmeva, gafrTxileba, 
gafrTxileba oqmSi SetaniT, sxdomaTa darbazis datoveba, xelfasis 
dakaveba da parlamentis wevris uflebamosilebis ganxorcielebasTan 
dakavSirebuli sxva anazRaureba, xolo im SemTxvevaSi, Tu parlamentis 
wevrma 4 Tvis ganmavlobaSi arasapatio mizeziT ar miiRo monawileoba 
parlamentis muSaobaSi, parlamentis gadawyvetilebiT mas vadamde Seuwydeba 
parlamentis wevris uflebamosileba. 

 
imuniteti. saqarTvelos konstituciis Tanaxmad, `parlamentis wevris 

dakaveba an dapatimreba, misi binis, manqanis, samuSao adgilis an piradi 
gaCxreka SeiZleba mxolod parlamentis TanxmobiT. gamonaklisia 
danaSaulze waswrebis SemTxveva, rac dauyovnebliv unda ecnobos 
parlaments. Tu parlamenti ar miscems Tanxmobas, parlamentis dakavebuli 
an dapatimrebuli wevri dauyovnebliv unda ganTavisufldes~ [muxli 52.2]. 

parlamentarisTvis imunitetis moxsnis procedura dadgenilia 

`saqarTvelos parlamentis wevris statusis Sesaxeb~ kanoniTa 

[muxlebi: 18, 19] da parlamentis reglamentiT [muxlebi: 19, 20]. 

winadadeba zemoaRniSnul moqmedebaTa Catarebis uflebis misaRebad 

parlaments saqarTvelos generalurma prokurorma unda 

warudginos. winadadebis safuZvlianoba 5 dReSi unda Seiswavlos 

saproceduro sakiTxTa da wesebis komitetma da daskvna 

parlamentis biuros unda warudginos. parlamentis uaxloes 

plenarul sxdomaze ganxilvis Semdeg gadawyvetileba miiReba 
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dadgenilebiT. sesiaTa Soris periodSi parlamentaris danaSaulze 

waswrebis SemTxvevaSi moiwveva parlamentis riggareSe sesia. 

parlamentis TanxmobiT dakavebul an dapatimrebul parlamentars 
parlamentis dadgenilebiT SeuCerdeba uflebamosileba sisxlis samarTlis 
saqmis Sewyvetis Sesaxeb dadgenilebis an sasamarTlos mier ganaCenis 
gamotanamde. 

mareabilitirebeli safuZvliT sisxlis samarTlis saqmis Sewyvetis an 
sasamarTlos mier gamamarTlebeli ganaCenis gamotanis SemTxvevaSi 
parlamentis wevrs parlamentis dadgenilebiT aRudgeba sadeputato 
uflebamosileba, Tu gasuli ar aris parlamentis uflebamosilebis vada, da 
miecema sruli kompensacia, xolo Tu gasulia im parlamentis 
uflebamosilebis vada, romlis wevric iyo igi, dakavebis (patimrobis) vada 
CaeTvleba parlamentis wevrad yofnis saerTo vadaSi da miecema Sesabamisi 
kompensacia. 

parlamentaris sisxlis samarTlis pasuxisgebaSi micema SeuZlia 
mxolod saqarTvelos generalur prokurors parlamentis TanxmobiT, xolo 
saqmes arsebiTad ganixilaven avtonomiuri respublikis umaRlesi 
sasamarTlo, agreTve Tbilisisa da quTaisis saolqo sasamarTloebi. 

 
indemniteti. saqarTvelos konstituciis Tanaxmad, 
`3. parlamentis wevrs ufleba aqvs Cveneba ar misces im faqtis gamo, 

romelic mas gaandes, rogorc parlamentis wevrs. dauSvebelia am sakiTxTan 
dakavSirebuli werilobiTi masalis dayadaReba. es ufleba parlamentis 
wevrs unarCundeba misi uflebamosilebis Sewyvetis Semdegac. 

4. parlamentis wevri pasuxisgebaSi ar miecema Tavisi movaleobis 
Sesrulebisas parlamentSi Tu mis gareT gamoTqmuli azrebisa da 
SexedulebebisaTvis~ [muxli 52], 

`3. parlamentis wevri iRebs kanoniT dadgenil gasamrjelos~ [muxli 
53]. 

saqarTvelos parlamentis wevrs, garda xelfasisa, eZleva misi 
uflebamosilebis ganxorcielebasTan dakavSirebuli sxva anazRaurebac. 

yofil parlamentars, sapensio asakis (65 w.) miRwevis dRidan an ufro 
adre, Tu Sromis saerTo staJi 25 weli gauxdeba, eZleva saparlamento 
pensia, romlis odenoba moqmedi parlamentaris xelfasis tolia. 

 
parlamentaris uflebamosilebis vadamde Sewyveta [konstitucia, 

muxli 54]. parlamentaris uflebamosilebis vadamde Sewyvetis sakiTxs 
wyvets Tavad parlamenti. parlamentis gadawyvetileba SeiZleba gasaCivrdes 
saqarTvelos sakonstitucio sasamarTloSi, romlis gadawyvetilebac 
sabolooa. 

konstituciis Tanaxmad, parlamentis wevrs uflebamosileba vadamde 
Seuwydeba, Tu: man uflebamosilebis moxsnis gancxadebiT mimarTa 
parlaments; mis mimarT kanonier ZalaSi Sevida sasamarTlos gamamtyunebeli 
ganaCeni; daikava parlamentaris statusTan SeuTavsebeli Tanamdeboba an 
eweva SeuTavsebel saqmianobas; dakarga saqarTvelos moqalaqeoba; 
arasapatio mizeziT oTxi Tvis ganmavlobaSi ar monawileobda parlamentis 
muSaobaSi; sasamarTlom cno qmeduunarod, ugzo-ukvlod dakargulad an 
gardacvlilad; gardaicvala. 

am sakiTxebs Seiswavlis da ganixilavs parlamentis saproceduro 
sakiTxTa da wesebis komiteti, romelic Tavis daskvnas biuros warudgens 
saparlamento ganxilvisaTvis. biurom es sakiTxi uaxloesi plenaruli 
sxdomis dRis wesrigSi unda Seitanos. sakiTxis mosmenisa da, saWiroebis 
SemTxvevaSi, ganxilvis Semdeg parlamenti dadgenilebis saxiT iRebs 
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gadawyvetilebas (garda gardacvalebisa da SeuTavsebel Tanamdebobaze 
parlamentis monawileobis gareSe arCevis, daniSvnis an damtkicebis 
SemTxvevebisa; am dros parlamenti cnobad iRebs am faqts, es formdeba 
plenaruli sxdomis saoqmo CanaweriT da parlamentis wevrs 
uflebamosileba, Sesabamisad, uwydeba gardacvalebis momdevno dRidan da 
Tanamdebobaze arCevis, daniSvnis an damtkicebis aqtis ZalaSi 
SesvlisTanave). parlamenti valdebulia, dRis wesrigiT gaTvaliswinebul 
sxva sakiTxTa kenWisyramde kenWi uyaros dadgenilebas parlamentis wevris 
uflebamosilebis vadamde Sewyvetis Sesaxeb. 

Tu parlamenti Tavis wevrs airCevs, daniSnavs an daamtkicebs 
parlamentaris statusTan SeuTavsebel Tanamdebobaze, imave dadgenilebaSi 
aRiniSneba, rom mas parlamentis wevris uflebamosileba Seuwydeba am 
dadgenilebis ZalaSi SesvlisTanave. 

Tu parlamenti Tanxmobas miscems parlamentaris statusTan 
SeuTavsebel Tanamdebobaze Tavisi wevris daniSvnaze, agreTve saqarTvelos 
mTavrobisaTvis ndobis gamocxadebis SemTxvevaSi (Tu mTavrobis wevrad 
wardgenilia parlamentis wevri) imave dadgenilebaSi aRiniSneba, rom mas 
parlamentis wevris uflebamosileba Seuwydeba Tanamdebobaze 
daniSvnisTanave. 

 
 

$5. saqarTvelos parlamentis muSaobis wesi 
 
sesia. parlamentis muSaobis periodebi konstituciiT aris dadgenili: 
`1. saqarTvelos parlamenti Tavisi uflebiT ikribeba morig sesiaze 

weliwadSi orjer. saSemodgomo sesia ixsneba seqtembris pirvel samSabaTs 
da ixureba dekembris mesame paraskevs, xolo sagazafxulo sesia ixsneba 
Tebervlis pirvel samSabaTs da ixureba ivnisis bolo paraskevs. 

2. saqarTvelos prezidenti parlamentis Tavmjdomaris, deputatTa 
aranakleb meoTxedis moTxovniT an sakuTari iniciativiT sesiebs Soris 
periodSi iwvevs parlamentis riggareSe sesias, xolo morigi sesiis 
mimdinareobisas _ riggareSe sxdomas. Tu werilobiTi moTxovnis 
wardgenidan 48 saaTis ganmavlobaSi mowvevis aqti ar gamoica, parlamenti 
Tavisi reglamentis Tanaxmad valdebulia momdevno 48 saaTis ganmavlobaSi 
Seudges muSaobas. 

3. parlamentis riggareSe sxdoma Catardeba mxolod gansazRvruli 
dRis wesrigiT da ixureba misi amowurvisTanave. 

4. prezidentis mier sagangebo an saomari mdgomareobis 
gamocxadebidan 48 saaTis ganmavlobaSi parlamenti ikribeba. parlamentis 
muSaoba grZeldeba am mdgomareobis damTavrebamde~ [muxli 61]. 

parlamentis reglamentis Tanaxmad [muxli 130], sesia da sxdoma 

iniSneba mowvevis gadawyvetilebis miRebidan ara ugvianes 72 

saaTisa, xolo saWiroebis SemTxvevaSi _ dauyovnebliv, ris 

Sesaxebac parlamentars piradad unda ecnobos 24 saaTiT adre 

mainc. 

parlamenti uflebamosilia gamarTos plenaruli sxdomebi da miiRos 
gadawyvetilebebi mxolos sesiis mimdinareobisas da is faqti, rom sesiis 
mowveva da daxurva aRmasrulebel xelisuflebaze ar aris damokidebuli, 
uzrunvelyofs mis damoukideblobas. 
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sesia Sedgeba plenaruli da komitetTa sxdomebisagan, romlebic 
kviramonacvleobiT imarTeba. pirveli kvira, garda axalarCeuli 
parlamentis pirveli sasesio kvirisa, eTmoba komitetebis muSaobas da 
amomrCevlebTan Sexvedras, xolo meore _ plenarul sxdomebs. komitetebi 
da droebiTi komisiebi muSaobas ganagrZoben sesiebs Soris periodSic. 

saqarTvelos parlamentSi moqmedebs uwyvetobis (anu kontinuitetis) 
principi. 

 
parlamentis sxdoma. parlamentis sxdomis procedura dawvrilebiT 

aris reglamentirebuli: gansazRvrulia dRis wesrigis gansazRvris wesi, 
moxsenebisa da kamaTSi gamosvlis xangrZlivoba, gamosvlaTa raodenoba da 
rigiToba, sakiTxis ganxilvis xangrZlivobis SezRudvis wesi, kenWisyris 
wesi da sxv. aseTi reglamentirebis mizani parlamentis muSaobis 
efeqturobis gazrdaa. 

pirveli Sekreba da pirveli sxdoma. axalarCeuli parlamentis 
pirveli sesiis pirveli sxdomis reglamenti, misi mniSvnelobidan 
gamomdinare, calke aris gamoyofili. pirveli sxdoma unda gaimarTos 
arCevnebidan (anu saqarTvelos centraluri saarCevno komisiis mier 
arCevnebis Sedegebis oficialurad gamoqveynebidan) 20 dRis ganmavlobaSi. 
sxdomis TariRs niSnavs saqarTvelos prezidenti. parlamenti 
uflebamosilia Seudges muSaobas, Tu dadasturebulia deputatTa 
aranakleb ori mesamedis uflebamosileba [konstitucia, muxli 51]. pirvel 
sxdomaze parlamentSi arCeul politikur ZalebTan konsultaciebis Semdeg, 
centraluri saarCevno komisiis Tavmjdomaris wardginebiT, 
proporciulobis principis dacviT, damswreTa umravlesobiT, magram 
aranakleb parlamentis siiTi Semadgenlobis 1/5-isa, airCeva droebiTi xmis 
damTvleli komisia da droebiTi samandato komisia. droebiTi samandato 
komisiis moxsenebis safuZvelze parlamenti dadgenilebiT cnobs 
parlamentis wevrTa uflebamosilebas mis mier wardgenili erTiani siiT. am 
siaSi ar Seitaneba im piris gvari, romlis arCevis kanonierebac 
gasaCivrebulia saqarTvelos sakonstitucio an uzenaes sasamarTloSi, anda 
saeWvod miiCnia droebiTma samandato komisiam. Tu im parlamentarTa 
raodenoba, romelTa uflebamosilebac cno parlamentma, parlamentis 
sruli Semadgenlobis ori mesamedi mainc aRmoCnda, sxdoma Semdgarad 
CaiTvleba, winaaRmdeg SemTxvevaSi sxdoma Sewydeba da centraluri 
saarCevno komisiis Tavmjdomaris gadawyvetilebiT maSin ganaxldeba, 
rodesac SesaZlebeli gaxdeba parlamentis Semadgenlobis or mesamedamde 
Sevseba. parlamentis sruli Semadgenlobis aranakleb ori mesamedis 
uflebamosilebis cnobis Semdeg iqmneba fraqciebi, Semdeg parlamenti 
irCevs parlamentis Tavmjdomaresa da mis moadgileebs, qmnis komitetebs da 
irCevs maT Tavmjdomareebs. 

amis Semdeg parlamenti muSaobas Cveulebrivi wesiT agrZelebs. 
parlamentis sxdoma uflebamosilia, Tu mas eswreba deputatTa sruli 
Semadgenlobis naxevarze meti. sxdomis gaxsnisa da kenWisyris win xdeba 
parlamentis wevrTa registracia. parlamentis sxdomebi sajaroa. damswreTa 
umravlesobis (magram, aranakleb sruli Semadgenlobis 1/3-isa) 
gadawyvetilebiT parlaments SeuZlia calkeuli sakiTxebis ganxilvisas 
sxdoma an misi nawili daxurulad gamoacxados. parlamentis mier arCeuli, 
daniSnuli an damtkicebuli Tanamdebobis piri uflebamosilia, xolo 
parlamentis moTxovnis SemTxvevaSi valdebulia daeswros parlamentis 
sxdomas. mas moTxovnisTanave unda mousminos parlamentma.  

sakiTxis ganxilvis dasrulebis Semdeg imarTeba kenWisyra. kenWisyris 
win mowmdeba kvorumi. yvela kenWisyra Riaa (xelis aweva, siis amokiTxva, 
saxelobiTi kenWisyra), garda kanoniT gaTvaliswinebuli SemTxvevebisa 
(Cveulebriv, personaluri sakiTxebis gadawyvetisas), rodesac kenWisyra 
farulia. 
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aseTia plenaruli sxdomis ZiriTadi procedura. reglamenti 
proceduris bevr detals akonkretebs. 

 
parlamentis biuros, komitetisa da komisiis sxdomebi. 

parlamentis biuros sxdomas iwvevs da uZRveba parlamentis Tavmjdomare an 
misi davalebiT _ Tavmjdomaris moadgile. biuros sxdomebi sesiis periodSi 
kviraSi erTxel, xolo arasasesio periodSi TveSi orjer imarTeba. 
parlamentis Tavmjdomare uflebamosilia moiwvios biuros riggareSe 
sxdoma sakuTari iniciativiT an komitetis, fraqciis, umravlesobis an 
umciresobis dasabuTebuli moTxovnis safuZvelze. 

biuros sxdoma uflebamosilia, Tu mas eswreba biuros wevrTa 
Semadgenlobis umravlesoba (komitetis Tavmjdomare SeiZleba Secvalos 
misma moadgilem, xolo fraqciis Tavmjdomare _ misma moadgilem an 
fraqciis wevrma). biuros gadawyvetileba miRebulad iTvleba, Tu mas mxars 
dauWers damswreTa umravlesoba, magram aranakleb biuros siiTi 
Semadgenlobis erTi meoTxedisa.  

parlaments SeuZlia Secvalos an gaauqmos biuros gadawyvetileba. 
komitetis sxdomas iwvevs da warmarTavs komitetis Tavmjdomare, 

xolo misi aryofnis dros _ misi moadgile. komitetis sxdomebi sul cota 
TveSi orjer imarTeba. komiteti valdebulia parlamentis an parlamentis 
biuros davalebiT, mis mier gansazRvrul vadaSi, gamarTos sxdoma da 
ganixilos sakiTxi. komitetis riggareSe sxdomas iwvevs komitetis 
Tavmjdomare Tavisi iniciativiT an parlamentis Tavmjdomaris, parlamentis 
biuros, komitetis siiTi Semadgenlobis erTi mesamedis moTxovniT. 

komitetis sxdoma uflebamosilia, Tu mas eswreba komitetis wevrTa 
umravlesoba. gadawyvetileba miiReba damswreTa umravlesobiT, magram 
aranakleb komitetis siiTi Semadgenlobis meoTxedisa. Ria kenWisyris dros 
xmaTa gayofisas sxdomis Tavmjdomaris xma gadamwyvetia. 

droebiTi komisiis sxdomis periodulobas gansazRvravs komisia, 
magram sxdomebi TveSi orjer mainc unda gaimarTos. sxdoma uflebamosilia, 
Tu mas eswreba komisiis wevrTa naxevarze meti. gadawyvetileba miiReba 
damswreTa umravlesobiT. 

parlamentis biuros, komitetisa da droebiTi komisiis sxdomebi 
sajaroa, magram Tavisive gadawyvetilebiT SeuZliaT daxuruli sxdomis 
Catarebac. 

 
 

$6. sakanonmdeblo procesi saqarTvelos parlamentSi 
 
sakanonmdeblo procesi am TavSi ganxiluli zogadi sqemis 

analogiuria (ix. $40). qvemoT ganvixilavT mis TiToeul stadias, oRond 
manamde aRvweroT parlamentis aqtebi. 

 
parlamentis aqtebi da maTi iuridiuli Zala. am sakiTxSi ukeT 

gasarkvevad aRvweroT saqarTvelos kanonmdeblobis sistema, vnaxoT, ra 
sakanonmdeblo aqtebis miRebis ufleba aqvs parlaments da rogoria 
normatiuli aqtebis ierarqiuli urTierTdamokidebuleba. 

saqarTvelos kanonmdebloba Sedgeba saqarTvelos sakanonmdeblo 
aqtebis, saqarTvelos saerTaSoriso xelSekrulebebisa da saqarTvelos 
kanonqvemdebare normatiuli aqtebisagan. 

saqarTvelos sakanonmdeblo aqtebia: saqarTvelos konstitucia, 
konstituciuri kanoni, konstituciuri SeTanxmeba saqarTvelos samociqulo 
avtokefalur marTlmadidebel eklesiasTan, organuli kanoni, kanoni da 
saqarTvelos prezidentis dekreti. 

saqarTvelos kanonqvemdebare normatiuli aqtebia: parlamentis 
dadgenileba, saqarTvelos prezidentis brZanebuleba da saqarTvelos sxva 
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saxelmwifo organoTa normatiuli aqtebi. 
parlamenti uflebamosilia miiRos saqarTvelos konstituciuri 

kanoni, saqarTvelos organuli kanoni, saqarTvelos kanoni da parlamentis 
dadgenileba. garda amisa, igi amtkicebs konstituciur SeTanxmebas 
saqarTvelos samociqulo avtokefalur marTlmadidebel eklesiasTan, 
axdens saerTaSoriso xelSekrulebaTa ratificirebas, denonsirebasa da 
gauqmebas. aqve aucilebelia SevniSnoT, rom gamoTqma _ `parlamenti 
uflebamosilia miiRos kanoni~ _ mTlad zusti ar aris, vinaidan kanonis 
miRebaSi saqarTvelos prezidentic monawileobs (saxeldobr, parlamentis 
mier kanonproeqtis miRebis Semdeg igi saqarTvelos prezidents unda 
gadaeces, romelic an xels awers da aqveynebs kanons an iyenebs e.w. 
SeyovnebiTi (suspenziuri) vetos uflebas). rac Seexeba saerTaSoriso 
xelSekrulebas, mas debs saqarTvelos prezidenti an piri, romelsac 
kanoniT an kanonis Sesabamisad mieniWa xelSekrulebis dadebis 
uflebamosileba. oRond, Tu xelSekruleba iTvaliswinebs savaldebulo 
ratificirebas an Tu misi ratificirebis valdebuleba konstituciiTaa 
dadgenili, xelSekruleba ZalaSi Seva mxolod parlamentis mier misi 
ratificirebis Semdeg. 

sakanonmdeblo ierarqiis umaRles safexurze dgas saqarTvelos 
konstitucia: `saqarTvelos konstitucia saxelmwifos uzenaesi kanonia. 
yvela sxva samarTlebrivi aqti unda Seesabamebodes konstitucias~ 
[konstitucia, muxli 6.1]. konstitucias upiratesi iuridiuli Zala aqvs 
yvela sxva samarTlebrivi aqtis mimarT  [kanoni `normatiuli aqtebis 
Sesaxeb~, muxli 20.1]. 

saqarTvelos konstituciuri kanoni saqarTvelos konstituciis 
ganuyofeli nawilia da, cxadia, ierarqiis imave safexurze dgas, romelzec 
saqarTvelos konstitucia.  konstituciis gadasinjva da saqarTvelos 
teritoriuli saxelmwifoebrivi mowyobis gansazRvra xdeba konstituciuri 
kanoniT [konstitucia, muxli 2.3]. 

aqve aucilebelia aRiniSnos, rom konstituciis me-6 muxlis Tanaxmad, 
`saqarTvelos kanonmdebloba Seesabameba saerTaSoriso samarTlis 
sayovelTaod aRiarebul principebsa da normebs~, rac imas niSnavs, rom 
TviT konstitucia adgens misi Sesabamisobis valdebulebas saerTaSoriso 
samarTlis sayovelTaod aRiarebul principebTan da normebTan. 

konstituciur SeTanxmebas upiratesi iuridiuli Zala aqvs organuli 
kanonis, kanonis, saqarTvelos prezidentis dekretisa da kanonqvemdebare 
normatiuli aqtebis mimarT. 

`saqarTvelos organuli kanoni miiReba mxolod im sakiTxebze, 
romelTa mowesrigebac saqarTvelos konstituciis Tanaxmad organuli 
kanoniTaa gaTvaliswinebuli~ [kanoni `normatiuli aqtebis Sesaxeb~, muxli 
9.4]. organul kanons upiratesi iuridiuli Zala aqvs kanonis, saqarTvelos 
prezidentis dekretisa da kanonqvemdebare normatiuli aqtebis mimarT 
[kanoni `normatiuli aqtebis Sesaxeb~, muxli 22.1]. 

`saqarTvelos kanoni SeiZleba miRebul iqnes saqarTvelos 
gamgeblobaSi arsebul nebismier sakiTxze, Tu konstituciiT sxva ram ar 
aris dadgenili. saqarTvelos kanoniT ar SeiZleba gadawydes sakiTxebi, 
romelTa mowesrigebac saqarTvelos organuli kanoniTaa 
gaTvaliswinebuli~ [kanoni `normatiuli aqtebis Sesaxeb~, muxli 9.5]. 
`kodeqsi aris gansazRvrul (erTgvarovan) sazogadoebriv urTierTobaTa 
momwesrigebel samarTlebriv normaTa sistematizebuli kanoni~. 
saqarTvelos kanons upiratesi iuridiuli Zala aqvs kanonqvemdebare 
normatiuli aqtebis mimarT [kanoni `normatiuli aqtebis Sesaxeb~, muxli 
22.2]. 

aqve unda movixsenioT saqarTvelos parlamentis reglamenti da 
saqarTvelos prezidentis dekreti, vinaidan orive kanonis Zalis mqone 
sakanonmdeblo aqtia. dekreti gamoicema sagangebo an saomari mdgomareobis 
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dros, agreTve im SemTxvevaSi, rodesac daTxovilia parlamenti da 
dekretiTve mtkicdeba saxelmwifo biujetis kanoni, Tu parlamenti ar 
miiRebs mas [konstitucia, muxlebi: 73.1.T,r; 93.3,7]. dekretiT SeiZleba 
SeizRudos saqarTvelos konstituciis 46-e muxlSi miTiTebuli adamianis 
uflebani da Tavisuflebani. `dekreti ar unda ewinaaRmdegebodes 
saqarTvelos konstitucias, konstituciur kanons, konstituciur 
SeTanxmebas, saerTaSoriso xelSekrulebasa da SeTanxmebas, organul 
kanons~ [kanoni `normatiuli aqtebis Sesaxeb~, muxli 13.2]. 

rac Seexeba saerTaSoriso xelSekrulebebs, saqarTvelos 
kanonmdeblobis sistemaSi maTi adgili Semdegnairad ganisazRvreba 
[konstitucia, muxli 6; kanoni `normatiuli aqtebis Sesaxeb~, muxli 20; 
kanoni `saqarTvelos saerTaSoriso xelSekrulebebis Sesaxeb~, muxli 6]: 
saqarTvelos saerTaSoriso xelSekruleba, Tu igi daido da ZalaSi Sevida 
saqarTvelos konstituciiTa da `saqarTvelos saerTaSoriso 
xelSekrulebebis Sesaxeb~ kanoniT dadgenil moTxovnaTa dacviT da ar 
ewinaaRmdegeba saqarTvelos konstitucias, saqarTvelos kanonmdeblobis 
ganuyofeli nawilia da mas upiratesi iuridiuli Zala aqvs 
Sidasaxelmwifoebrivi normatiuli aqtebis mimarT. saqarTvelos saxelmwifo 
xelisuflebis an adgilobrivi TviTmmarTvelobis organos mier ucxoeTis 
Sesabamis saxelmwifo xelisuflebis organosTan dadebul xelSekrulebas 
iseTive iuridiuli Zala aqvs, rogoric TviT am organos normatiul aqts. 
rogori interpretacia unda mieces am, erTi SexedviT, winaaRmdegobriv or 
debulebas (erTi mxriv, upiratesi iuridiuli Zala Sidasaxelmwifoebrivi 
normatiuli aqtebis mimarT, meore mxriv ki iseTive iuridiuli Zala, 
rogoric aqvs Sesabamisi organos normatiul aqts)? cxadia, Tu 
saerTaSoriso xelSekruleba ratificirebas ar saWiroebs, mas 
kanonqvemdebare normatiuli aqtis iuridiuli Zala aqvs da ierarqiulad 
kanonze dabla dgas. magram imavdroulad, saerTaSoriso xelSekrulebis 
upiratesobidan gamomdinare, upiratesi iuridiuli Zala aqvs Sesabamisi 
kanonqvemdebare aqtebis mimarT. analogiurad, saqarTvelos parlamentis 
mier ratificirebul saerTaSoriso xelSekrulebas upiratesi iuridiuli 
Zala aqvs saqarTvelos organuli kanonisa da kanonis mimarT. 

yvela sxva normatiuli aqti, maT Soris parlamentis dadgenileba, 
kanonqvemdebare normatiul aqtebs miekuTvneba. `kanonqvemdebare normatiuli 
aqtis miReba (gamocema) SeiZleba mxolod sakanonmdeblo aqtis 
Sesasruleblad da im SemTxvevaSi, Tu es pirdapir aris gaTvaliswinebuli 
sakanonmdeblo aqtiT. masSi miTiTebuli unda iyos, romeli sakanonmdeblo 
aqtis safuZvelze da romlis Sesasruleblad iqna miRebuli (gamocemuli) 
igi~ [kanoni `normatiuli aqtebis Sesaxeb~, muxli 18.1]. gamonaklisia iseTi 
SemTxveva, rodesac sakanonmdeblo aqtiT raime sakiTxi ar aris 
mowesrigebuli. aseT SemTxvevaSi saqarTvelos prezidenti uflebamosilia 
Tavisi kompetenciis farglebSi gamosces brZanebuleba [kanoni `normatiuli 
aqtebis Sesaxeb~, muxli 18.2]. Cveni azriT, kanonis es debuleba 
ewinaaRmdegeba xelisuflebis danawilebis konstituciur princips. 

saqarTvelos parlamentis normatiuli xasiaTis dadgenilebas 
upiratesi iuridiuli Zala aqvs sxva kanonqvemdebare normatiuli aqtebis 
(garda saqarTvelos prezidentis brZanebulebisa) mimarT (imis 
gaTvaliswinebiT, rom kanoniT gansazRvrul farglebSi saqarTvelos 
erovnuli bankisa da saqarTvelos kontrolis palatis normatiul aqtebs 
upiratesi iuridiuli Zala aqvT sxva kanonqvemdebare aqtebis mimarT) [kanoni 
`normatiuli aqtebis Sesaxeb~, muxli 19]. 

`normatiuli aqtebis Sesaxeb~ kanonis Tanaxmad, `uflebamosilebaTa 
gamijvnis principis gaTvaliswinebiT, saqarTvelos normatiul aqtebs aqvT 
upiratesi iuridiuli Zala afxazeTisa da aWaris avtonomiuri 
respublikebis normatiuli aqtebis mimarT~ [muxli 23.1]. 

unda aRiniSnos, rom `normatiuli aqtebis Sesaxeb~ kanoniT [muxli 10] 
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gansazRvrulia mTeli rigi sakiTxebi, romelTa mowesrigebac mxolod 
saqarTvelos konstituciuri kanoniT, organuli kanoniT, kanoniT an 
saqarTvelos prezidentis dekretiT aris nebadarTuli. 

 
sakanonmdeblo iniciativa da sakanonmdeblo winadadeba 

[parlamentis reglamenti, muxlebi: 143 _ 150]. parlamentis reglamentis 
Tanaxmad, sakanonmdeblo iniciativa aris uflebamosili piris mier 
parlamentisTvis kanonproeqtis wardgena. 

saqarTvelos konstituciis Tanaxmad, `sakanonmdeblo iniciativis 
ufleba aqvs saqarTvelos prezidents mxolod gansakuTrebul SemTxvevebSi, 
mTavrobas, parlamentis wevrs, saparlamento fraqcias, parlamentis 
komitets, afxazeTis avtonomiuri respublikisa da aWaris avtonomiuri 
respublikis umaRles warmomadgenlobiT organoebs, aranakleb 30 aTas 
amomrCevels1~ [muxli 67]. gamonaklisia: 

 konstituciis gadasinjvis kanonproeqti, romlis wardgenis uflebac aqvs 
saqarTvelos prezidents, parlamentis wevrTa sruli Semadgenlobis 
naxevarze mets, aranakleb 200 aTas amomrCevels2 [konstitucia, muxli 102]; 

 kanonproeqti `saxelmwifo biujetis Sesaxeb~, romlis wardgenis 
uflebac mxolod saqarTvelos mTavrobas aqvs [konstitucia, muxli 93]; 

 kanonproeqti `mTavrobis struqturis, uflebamosilebisa da saqmianobis 
wesis Sesaxeb~, romlis wardgenis uflebac mxolod saqarTvelos 
mTavrobas aqvs [konstitucia, muxli 78; parlamentis reglamenti, muxli 
145]; 

 kanonproeqti `samxedro Zalebis raodenobis damtkicebis Sesaxeb~, 
romlis wardgenis uflebac mxolod saqarTvelos prezidents aqvs3 
[parlamentis reglamenti, muxli 145]. 

sakanonmdeblo iniciativiT wardgenili kanonproeqti parlamentma 
aucileblad unda ganixilos Tavis sxdomaze, miuxedavad imisa, Tu rogor 
Seafasebs mas parlamentis komiteti [parlamentis reglamenti, muxli 152]. 

`sakanonmdeblo winadadeba aris sakanonmdeblo iniciativis uflebis 
armqone subieqtis mier parlamentSi wardgenili, dadgenili wesiT 
gaformebuli, dasabuTebuli mimarTva axali kanonis miRebis an kanonSi 
cvlilebis an/da damatebebis Setanis Taobaze~ [parlamentis reglamenti, 
muxli 150]. 

sakanonmdeblo winadadebas SeiZleba hqondes kanonproeqtis saxe an 
igi SeiZleba Seicavdes mosamzadebeli kanonproeqtis mxolod ZiriTad 
principebs an konkretul winadadebebs. igi unda Seicavdes misi saWiroebis 
avtoriseul dasabuTebas. 

sakanonmdeblo winadadebis wardgenis ufleba aqvs saqarTvelos 
moqalaqes, saxelmwifo organos (garda aRmasrulebeli xelisuflebis 
dawesebulebisa), adgilobrivi TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiT da 
aRmasrulebel organoebs, kanoniT dadgenili wesiT saqarTveloSi 
registrirebul politikur da sazogadoebriv gaerTianebebsa da sxva 
iuridiul pirebs. 

parlamentis reglamentis safuZvelze, Tumca, es pirdapir araa 
naTqvami, SeiZleba davaskvnaT, rom, sakanonmdeblo iniciativiT wardgenili 

                                                 
1 30000 amomrCevlis mier sakanonmdeblo iniciativis uflebis ganxorcielebis wesi, kerZod, sainiciativo 
jgufis registraciis, xelmoweraTa Segrovebis, maTi namdvilobis Semowmebisa da kanonproeqtis 
wardgenaze uaris gasaCivrebis wesi dadgenilia parlamentis reglamentis 1761–e muxliT. 
2 200000 amomrCevlis mier sakanonmdeblo iniciativis uflebis ganxorcielebis wesi dadgenilia 
parlamentis reglamentis 175–e muxliT. 
3 reglamentis es norma winaaRmdegobaSia rogorc konstituciasTan, aseve TviT reglamentis 243-e 
muxliT dadgenil normasTan, romlis Tanaxmadac, samxedro ZalTa raodenobas parlaments 
dasamtkiceblad warudgens ara prezidenti, aramed erovnuli uSiSroebis sabWo da saerTod araa 
naTqvami, rom es sakiTxi kanoniT unda gadawydes. konstituciiTac zustad asea gansazRvruli [muxli 98]. 
logikuradac ase unda iyos _ raodenobis dadgena erTjeradi aqtia da amitom mas ara aqvs normatiuli 
xasiaTi. 
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kanonproeqtisagan gansxvavebiT, parlamenti ar ganixilavs sakanonmdeblo 
winadadebas, Tu parlamentis komitetma uaryo igi. 

parlamentisTvis wardgenil kanonproeqtsa da sakanonmdeblo 
winadadebas parlamenti ganixilavs Tavisi reglamentiT dadgenil vadebSi 
da wesiT. 

 
sakanonmdeblo iniciativiT wardgenili kanonproeqtis ganxilva 

[parlamentis reglamenti, muxlebi: 143 _ 166]. parlamentSi kanonproeqti sami 
mosmeniT ganixileba. pirveli mosmenisas ganixileba misi zogadi principebi 
da ZiriTadi debulebebi, meore mosmenisas _ dawvrilebiT, muxlebis, Tavebis 
an/da karebis mixedviT, mesame mosmenisas _ redaqciuli TvalsazrisiT 
(SeiZleba mxolod redaqciuli Sesworeba). 

sakanonmdeblo iniciativiT wardgenili kanonproeqti gadis Semdeg 
procedurebs (aqve aRvniSnavT, rom, gamonaklisis saxiT, SeiZleba misi 
ganxilva da miReba daCqarebuli wesiT, rasac calke aRvwerT): 

 kanonproeqti gadaecema parlamentis aparatis saorganizacio 
departaments, romelic aregistrirebs mas, parlamentis aparatis 
iuridiul departamentTan erTad amzadebs parlamentis biuros 
gadawyvetilebis proeqts da warudgens biuros (gadawyvetilebis 
proeqtSi aRniSnuli unda iyos wamyvani komiteti (komitetebi) da 
komitetis sxdomaze ganxilvis savaraudo TariRi, sxva komitetebi da 
aRmasrulebeli xelisuflebis is dawesebulebebi, romelTa daskvnebic 
unda erTvodes kanonproeqts, parlamentis plenarul sxdomaze 
kanonproeqtis ganxilvis savaraudo TariRi); 

 biuro uaxlos sxdomaze iRebs gadawyvetilebas kanonproeqtis ganxilvis 
proceduris dawyebis Sesaxeb da kanonproeqts gadascems komitetebs, 
fraqciebs, umravlesobas, umciresobas, iuridiul departamentsa da 
saqarTvelos mTavrobas; 

 wamyvani komiteti (komitetebi) am gadawyvetilebis miRebidan 3 kviris 
vadaSi ganixilavs kanonproeqts (sxva komitetebma kanonproeqti 2 kviris 
vadaSi unda ganixilon da Tavisi SeniSvnebi gadascen wamyvan komitets; 
fraqciebs aseTi valdebuleba ar akisriaT _ maT aqvT amis ufleba) da 
plenaruli sxdomis mier pirveli mosmeniT ganxilvamde sul cota erTi 
kviriT adre Tavis daskvnas gadascems parlamentis biuros; 

 amis Semdeg biurom kanonproeqti uaxloesi plenaruli sxdomis dRis 
wesrigSi unda Seitanos; 

 plenarul sxdomaze pirveli mosmeniT ganxilvisa da miRebis Semdeg 
kanonproeqti gadaecema wamyvan komitets pirveli mosmenisas parlamentis 
mier gaziarebuli SeniSvnebis asaxvis, komitetis sxdomaze meore mosmeniT 
ganxilvisa da plenarul sxdomaze meore mosmeniT ganxilvisTvis 
mosamzadeblad. komitetma es samuSao 2 kviris vadaSi unda Seasrulos da 
pirveli mosmeniT miRebidan 3 kviris vadaSi unda warudginos plenarul 
sxdomas meore mosmeniT ganxilvisa da kenWisyrisTvis. kanonproeqtis 
gadamuSavebul teqsts unda erTvodes komitetSi ganxilvisas gamoTqmuli 
SeniSvnebis gaTvaliswinebis mdgomareobis amsaxveli furceli, 
komitetisa da iuridiuli departamentis daskvnebi da is alternatiuli 
winadadebebi, romlebic ar iqna gaziarebuli; 

 plenarul sxdomaze meore mosmenisas kanonproeqts kenWi eyreba 
erTianad, xolo moTxovnis SemTxvevaSi _ calkeuli nawilebis mixedviT. 
amis Semdeg parlamenti iRebs gadawyvetilebas kanonproeqtis meore 
mosmeniT miRebis, wamyvani komitetisTvis saboloo redaqtirebisTvis 
gadacemisa da mesame mosmenis TariRis daniSvnis Sesaxeb, an damatebiT 
dasamuSaveblad wamyvani komitetisTvis dabrunebisa da meore mosmenis 
axali TariRis daniSvnis Sesaxeb (calkeul normebze SeuTanxmeblobisas 
SeiZleba kanonproeqtis miReba am normebis gareSe, romlebic unda 
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SeTanxmdes amisaTvis Seqmnil SemTanxmebel komisiaSi da mesame 
mosmenisas, mis dawyebamde ganxiluli da miRebuli unda iqnes meore 
mosmenisTvis dadgenili wesiT); 

 meore mosmeniT miRebidan 5 dRis vadaSi wamyvani komiteti parlamentis 
mier meore mosmenisas gaziarebul SeniSvnebs asaxavs kanonproeqtSi da 
parlamentis biuros gadascems mesame mosmeniT ganxilvisTvis plenaruli 
sxdomis dRis wesrigSi Sesatanad. kanonproeqtis gadamuSavebul teqsts 
unda erTvodes parlamentis mier meore mosmenisas gaziarebuli 
SeniSvnebis gaTvaliswinebis mdgomareobis amsaxveli furceli, 
komitetisa da iuridiuli departamentis daskvnebi; 

 plenarul sxdomaze mesame mosmeniT ganxilvis dasrulebis Semdeg kenWi 
eyreba kanonproeqtis saboloo teqsts; 

 mesame mosmeniT miRebuli kanonproeqti miRebidan 7 dRis vadaSi 
gadaecema saqarTvelos prezidents xelmosawerad da kanonis 
gamosaqveyneblad. 

parlamentis plenarul sxdomaze pirveli mosmeniT kanonproeqtis 
wardgenisas momxsenebelma parlaments unda gaacnos kanonproeqtis mizani, 
zogadi principebi da ZiriTadi debulebebi, agreTve sxdomaze am sakiTxis 
gatanamde visi da romeli SeniSvna iqna gaTvaliswinebuli, romeli _ ara da 
ratom. 

plenarul sxdomaze meore mosmeniT kanonproeqtis ganxilvisas 
momxsenebelma parlaments unda gaacnos kanonproeqtis TiToeuli nawilis 
mimarT gamoTqmuli SeniSvnebi da alternatiuli winadadebebi, agreTve is, 
Tu ra iqna gaTvaliswinebuli, ra _ ara da ratom. Tanamomxseneblis 
gamosvlis Semdeg sityva eZleva im parlamentars, komitetis, fraqciis, 
umravlesobis, umciresobis warmomadgenels, visi alternatiuli 
winadadebac gamotanilia sxdomaze. kenWisyrisas Tavdapirvelad kenWi eyreba 
alternatiul winadadebas da Tu igi miRebul iqna, sxva winadadebas kenWi 
aRar eyreba. 

plenarul sxdomaze mesame mosmeniT ganixileba mxolod redaqciuli 
xasiaTis SeniSvnebi. 

komitetis sxdomaze kanonproeqtis ganxilvis Semdeg komiteti iRebs 
gadawyvetilebas plenarul sxdomaze ganxilvisaTvis kanonproeqtis 
momzadebulad, arasakmarisad momzadebulad an miuReblad cnobis Sesaxeb. 
kanonproeqtis arasakmarisad momzadebulad an miuReblad cnoba ar 
abrkolebs plenarul sxdomaze misi ganxilvis dawyebas. 

wamyvani komitetis daskvnis gareSe ar SeiZleba kanonproeqtis gatana 
plenarul sxdomaze. magram Tu kanonproeqtis ganxilvis proceduris 
dawyebidan 1 Tvis ganmavlobaSi komitetma ar gamarTa sxdoma da ar miiRo 
gadawyvetileba, kanonproeqtis warmdgeni uflebamosilia biuros winaSe 
dasvas komitetis daskvnis gareSe plenaruli sxdomis dRis wesrigSi 
kanonproeqtis Setanis sakiTxi. 

komiteti valdebulia saqarTvelos prezidentisa da mTavrobis mier 
wardgenili kanonproeqti ganixilos uaxloes sxdomaze, Tu isini moiTxoven 
mis riggareSe ganxilvas. 

alternatiuli kanonproeqtis wardgena SeiZleba ZiriTadi 
kanonproeqtis ganxilvis proceduris dawyebis Sesaxeb parlamentis biuros 
mier gadawyvetilebis miRebidan 2 kviris vadaSi, magram pirveli mosmeniT 
sakomiteto ganxilvamde ara ugvianes 3 dRisa. alternatiuli kanonproeqti 
waredgineba biurosa da wamyvan komitets da ganixileba ZiriTad 
kanonproeqtTan erTad. wamyvanma komitetma, alternatiuli kanonproeqtis 
iniciatoris TanxmobiT, SeiZleba miiRos gadawyvetileba pirveli 
mosmenisaTvis Sejerebuli variantis wardgenis Sesaxeb. Tu SeTanxmeba ver 
moxerxda, plenarul sxdomas waredgineba rogorc ZiriTadi, aseve 
alternatiuli kanonproeqtebi da parlamentma dadgenilebiT unda 
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gadawyvitos erT-erTi maTganis safuZvlad miRebis an yvelas uaryofis 
sakiTxi. 

kanonproeqtis calkeuli normebis Taobaze alternatiuli 
winadadebis wardgenis ufleba aqvT komitets, fraqcias, umravlesobas, 
umciresobas, parlamentis wevrs. igi werilobiTi saxiT unda waredginos an 
wamyvan komitets (im sxdomamde, romelzec pirveli mosmeniT unda ganixilon 
kanonproeqti), an plenarul sxdomas (meore mosmeniT ganxiluli 
kanonproeqtis kenWisyramde ara ugvianes 2 dRisa), an zepiri formiT _ 
wamyvani komitetis sxdomas meore mosmeniT ganxilvisas. 

kanonmdeblobiT gaTvaliswinebulia daCqarebuli wesiT kanonproeqtis 
ganxilvisa da miRebis SesaZlebloba [kanoni `normatiuli aqtebis Sesaxeb~, 
muxli 28; parlamentis reglamenti, muxli 160]. es wesi gulisxmobs 
kanonproeqtis ganxilvasa da miRebas plenaruli sxdomebis 1 kviris 
ganmavlobaSi, amasTan, ar SeiZleba 1 dRis ganmavlobaSi samive mosmeniT 
ganxilva da miReba. daCqarebuli wesiT SeiZleba mxolod kanonSi 
cvlilebis an/da damatebis Setana da akrZalulia aseTi wesiT saqarTvelos 
konstituciis, konstituciuri kanonisa da organuli kanonis ganxilva da 
miReba. 

 
parlamentis aparatis iuridiuli departamentis daskvna da 

saorganizacio departamentis informacia [parlamentis reglamenti, 
muxli 149]. iuridiuli departamentis daskvnaSi, romelic Tan unda 
erTvodes kanonproeqts, pasuxi unda gaeces Semdeg kiTxvebs: 

 Seesabameba Tu ara kanonproeqti saqarTvelos kanonmdeblobasa da 
saerTaSoriso samarTlis sayovelTaod aRiarebul normebs; 

 saWiroa Tu ara axali kanonis miReba; 

 Seesabameba Tu ara kanonproeqti saqarTvelos mier saerTaSoriso 
xelSekrulebebiTa da SeTanxmebebiT nakisr valdebulebebs; 

 amomwuravia Tu ara gasauqmebeli aqtebisa da savaldebulo cvlilebaTa 
proeqtebis nusxa; 

 Seesabameba Tu ara kanonproeqti evropis kavSiris kanonmdeblobas. 
saorganizacio departamentis informaciaSi unda aRiniSnos, 

Seesabameboda Tu ara kanonproeqtis momzadebisa da ganxilvis msvleloba 
parlamentis reglamentiTa da sxva normatiuli aqtebiT dadgenil 
saproceduro moTxovnebs. am moTxovnebis darRvevis SemTxvevaSi 
saorganizacio departamentma amis Sesaxeb unda acnobos parlamentis 
saproceduro sakiTxTa da wesebis komitets, romelmac unda moamzados 
saTanado daskvna. 

 
sakanonmdeblo winadadebis ganxilva [parlamentis reglamenti, 

muxli 150]. parlamentisTvis wardgenil sakanonmdeblo winadadebas 
parlamentis biuro an parlamentis Tavmjdomare gadascems komitetebs, 
amasTan, gansazRvravs wamyvan komitets, romelmac igi 20 dReSi unda 
ganixilos. ganxilva iseTive wesiT unda gaimarTos, rogoric dadgenilia 
sakanonmdeblo iniciativiT wardgenili kanonproeqtisTvis. 

sakomiteto mosmenis Sedegad wamyvanma komitetma sakanonmdeblo 
winadadeba an miRebulad unda cnos, an uaryofilad. misi gadawyvetileba 
saTanadod unda iyos dasabuTebuli. komitetma Tavisi gadawyvetileba 
uaxloes sxdomaze unda moaxsenos parlamentis biuros. 

Tu sakanonmdeblo winadadeba kanonproeqtis saxiTaa wardgenili da 
Sesabamisma komitetma igi misaRebad cno, kanonproeqti, rogorc komitetis 
sakanonmdeblo iniciativa, gadaecema parlamentis biuros. 

Tu sakanonmdeblo winadadebas mosamzadebeli kanonproeqtis 
principebis an konkretuli winadadebebis saxe aqvs da Sesabamisma komitetma 
misaRebad cno igi, komiteti parlamentis biurosTan SeTanxmebul vadaSi 
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SeimuSavebs kanonproeqts da gadascems biuros. 
orive SemTxvevaSi sakanonmdeblo iniciativis subieqtad iTvleba 

wamyvani komiteti. 
sakanonmdeblo winadadebis avtors ufleba aqvs sakomiteto 

mosmenamde ukan gamoiTxovos igi. 
 
parlamentis dadgenilebisa da sxva aqtebis proeqtebis ganxilva 

[parlamentis reglamenti, muxli 163]. parlamentis dadgenilebis proeqti, 
rogorc wesi, erTi mosmeniT, kanonproeqtis pirveli mosmeniT ganxilvisTvis 
dadgenili wesiT ganixileba. normatiuli xasiaTis dadgenilebis proeqti 
parlamentis gadawyvetilebiT SeiZleba ori mosmeniT iqnes ganxiluli. 
pirveli mosmeniT dadgenilebis proeqtis ganxilvis Semdeg parlamentma 
unda miiRos erT-erTi gadawyvetileba: 

 warmodgenili proeqtis safuZvlad miRebis, meore mosmeniT 
gansaxilvelad wamyvani komitetisaTvis gadacemisa da plenarul 
sxdomaze meore mosmeniT kenWisyris TariRis daniSvnis Sesaxeb, an 

 warmodgenili proeqtis uaryofis Sesaxeb. 
dadgenilebis proeqtTan dakavSirebuli yvela winadadeba unda 

waredginos wamyvan komitets. Tu komitetma uaryo romelime winadadeba da 
Tu misi iniciatori moiTxovs, parlamentma igi dadgenilebis proeqtTan 
erTad unda ganixilos. uSualod plenarul sxdomaze axali winadadebis 
dasma da ganxilva mxolod parlamentis TanxmobiT SeiZleba. 

meore mosmeniT dadgenilebis proeqtis ganxilvis Semdeg parlamentma 
unda miiRos erT-erTi gadawyvetileba: 

 warmodgenili proeqtis mTlianad miRebis Sesaxeb, an 

 Sesabamisi organosaTvis axali proeqtis SemuSavebis davalebis Sesaxeb. 
parlamentis rezolucia, deklaracia, gancxadeba da mimarTva 

ganixileba da miiReba imave wesiT, rogorc dadgenileba. 

 
kanonproeqtisa da dadgenilebis miReba [konstitucia, muxlebi: 62, 

65, 66, 92, 98 102]. parlamentis reglamentiT dadgenili proceduris 
Sesabamisad normatiuli aqtis proeqtis an saerTaSoriso xelSekrulebis 
ganxilvis dasrulebis Semdeg parlamenti kenWs uyris kanonproeqtis an 
dadgenilebis miRebas. 

sxvadasxva saxis normatiuli aqtis misaRebad xmaTa sxvadasxva 
raodenobaa saWiro: 

 konstituciuri kanonis proeqti miRebulad iTvleba, Tu mas mxars 
dauWers parlamentis sruli Semadgenlobis sul cota ori mesamedi; 

 konstituciuri SeTanxmeba damtkicebulad iTvleba, Tu mas mxars 
dauWers parlamentis sruli Semadgenlobis sul cota sami mexuTedi; 

 organuli kanonis proeqti da kanoni `saxelmwifo biujetis Sesaxeb~ 
miRebulad iTvleba, Tu mas mxars dauWers parlamentis siiTi 
Semadgenlobis naxevarze meti; 

 kanonproeqti an dadgenileba miRebulad iTvleba, Tu mas mxars dauWers 
damswreTa umravlesoba, magram aranakleb parlamentis sruli 
Semadgenlobis erTi mesamedisa, Tu konstituciiT sxva ram ar aris 
gansazRvruli; 

 dadgenileba saerTaSoriso xelSekrulebis ratificirebis (an masTan 
SeerTebis), misi moqmedebis Sewyvetis an SeCerebis Sesaxeb miRebulad 
iTvleba, Tu mas mxars dauWers parlamentis sruli Semadgenlobis 
naxevarze meti; 

 dadgenileba saqarTvelos prezidentis mier sagangebo an saomari 
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mdgomareobis gamocxadebis an zavis dadebis damtkicebis Sesaxeb, agreTve 
prezidentis im dekretis damtkicebis Sesaxeb, romelic zRudavs 
saqarTvelos konstituciis me-18, me-20, 21-e, 22-e, 24-e, 25-e, 30-e 33-e da 41-e 
muxlebiT gansazRvrul adamianis uflebebsa da Tavisuflebebs, 
miRebulad iTvleba, Tu mas mxars dauWers parlamentis sruli 
Semadgenlobis naxevarze meti; 

 dadgenileba Tanxmobis micemis Sesaxeb miiReba imave wesiT, rogorc 
Cveulebrivi dadgenileba, Tu konstituciiT sxva wesi ar aris 
gansazRvruli; 

`normatiuli aqtebis Sesaxeb~ kanonis Tanaxmad [muxli 37] 
saqarTvelos konstituciuri kanonis, organuli kanonisa da kanonis miRebis 
TariRad iTvleba saqarTvelos parlamentis mier misi saboloo redaqciiT 
miRebis dRe. 

 
kanonis xelmowera da gamoqveyneba [konstitucia, muxli 68]. 

parlamentis mier miRebuli kanonproeqti miRebidan 7 dRis vadaSi, wamyvani 
komitetis Tavmjdomaris, komitetis aparatis pasuxismgebeli piris, 
iuridiuli departamentisa da saorganizacio departamentis saredaqcio 
ganyofilebis mier vizirebisa da plenaruli sxdomis Tavmjdomaris 
xelmoweris Semdeg gadaecema saqarTvelos prezidents. 

saqarTvelos prezidenti kanonproeqtis misTvis gadacemidan 10 dRis 
vadaSi xels awers da aqveynebs kanons an motivirebuli SeniSvnebiT 
ubrunebs parlaments. Tu prezidentma am vadaSi kanoni arc gamoaqveyna da 
arc veto daado mas, parlamentis Tavmjdomare valdebulia am vadis 
gasvlidan ara ugvianes mexuTe dRisa xeli moaweros kanons da gamoaqveynos 
igi. 

Tu parlamentma miiRo prezidentis SeniSvnebi, an ar miiRo da daZlia 
veto, kanonproeqti miRebidan 5 dRis vadaSi gadaecema saqarTvelos 
prezidents, romelic momdevno 7 dRis vadaSi xels awers da aqveynebs 
kanons. Tu prezidentma am vadaSi kanoni ar gamoaqveyna, parlamentis 
Tavmjdomare valdebulia am vadis gasvlidan ara ugvianes mexuTe dRisa 
xeli moaweros kanons da gamoaqveynos igi. 

kanonis oficialur gamoqveynebad iTvleba misi sruli teqstis 
pirveli gamoqveyneba `saqarTvelos sakanonmdeblo macneSi~, xolo 
parlamentis mier miRebuli normatiuli aqtisa _ agreTve `saqarTvelos 
parlamentis uwyebanSi~. 

 
saqarTvelos prezidentis SeniSvnebiT dabrunebuli kanonproeqtis 

ganxilva da miReba [parlamentis reglamenti, muxlebi: 170, 171]. Tu 
prezidentma kanonproeqti motivirebuli SeniSvnebiT daubruna parlaments 
(es SeniSvnebi kanonproeqtis saxiT unda iyos Camoyalibebuli), man isini 15 
dRis vadaSi unda ganixilos da kenWi uyaros yvela SeniSvnas erTad. 

prezidentis SeniSvnebi miRebulad iTvleba, Tu amas mxars dauWers 
imdenive parlamentari, ramdenic sakmarisia am saxis kanonproeqtis 
misaRebad. 

Tu parlamentma ar miiRo prezidentis SeniSvnebi, man kenWi unda 
uyaros kanonproeqtis pirvandel redaqcias. prezidentis veto daZleulad 
da, maSasadame, kanoni miRebulad CaiTvleba, Tu pirvandel redaqcias mxars 
dauWers parlamentis siiTi Semadgenlobis aranakleb sami mexuTedisa, xolo 
Tu veto konstituciur kanons exeba, _ sruli Semadgenlobis aranakleb ori 
mesamedisa. 

Tu parlamentma arc prezidentis SeniSvnebi miiRo da verc misi veto 
daZlia, kanonproeqti uaryofilad iTvleba da misi xelaxla ganxilva 
parlaments SeuZlia momdevno sesiaze prezidentTan winaswari 
konsultaciebis Semdeg. 

Tu parlamentisTvis kanonproeqtis dabruneba daemTxva saparlamento 
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ardadegebs an sesiis dasrulebamde 15 dReze naklebia darCenili, 
SeniSvnebis gansaxilvelad SeiZleba riggareSe sesiis mowveva. 

Tu parlamentisTvis kanonproeqtis dabrunebisas parlaments gauvida 
uflebamosilebis vada, prezidentis SeniSvnebs ganixilavs axalarCeuli 
parlamenti. 

 
kanonis ZalaSi Sesvla [konstitucia, muxli 68; parlamentis 

reglamenti, muxlebi: 167 _ 169]. saqarTvelos konstituciuri kanoni, 
organuli kanoni da kanoni ZalaSi Sedis oficialur beWdviT organoSi 
gamoqveynebidan me-15 dRes, Tu TviT sakanonmdeblo aqtiT sxva vada ar aris 
dadgenili. 

saerTaSoriso xelSekruleba saqarTvelosTvis ZalaSi Sedis im 
wesiTa da vadaSi, romelsac iTvaliswinebs TviT xelSekruleba, an romelic 
SeTanxmebulia mxareTa Soris, da `saqarTvelos saerTaSoriso 
xelSekrulebebis Sesaxeb~ kanonis Sesabamisad. 

Tu saqarTvelos kanonmdebloba saqarTvelos saerTaSoriso 
xelSekrulebis ZalaSi SesvlisaTvis moiTxovs romelime 
Sidasaxelmwifoebrivi proceduris Sesrulebas, aseTi xelSekruleba 
saqarTvelosaTvis ZalaSi Seva mxolod saTanado proceduris Sesrulebis 
Semdeg. 

sakanonmdeblo aqti, romelic adgens an amZimebs iuridiul 
pasuxismgeblobas, ZalaSi Sedis misi gamoqveynebidan ara uadres me-15 dRisa. 

 
 

$7. gansakuTrebuli sakanonmdeblo procedurebi 
 
zemoT aRwerili procedurisagan gansxvavebulia im kanonproeqtTa 

ganxilvisa da miRebis wesi, romlebic exeba saqarTvelos konstituciis 
gadasinjvas, saxelmwifo biujetsa da aWaris avtonomiuri respublikis 
konstituciis damtkicebas, agreTve saerTaSoriso xelSekrulebaTa 
ratificirebis wesi. 

 
saxelmwifo biujetis kanonis proeqtis momzadeba, ganxilva da 

miReba. am sakiTxis rigi ZiriTadi aspeqtebisa zemoT ganvixileT (ix. 7.9), 
axla ki mas SevavsebT proceduruli kuTxiT. 

saxelmwifo biujetis kanonproeqtis momzadebis, wardgenis, 
ganxilvisa da miRebis sqema aseTia [parlamentis reglamenti, muxlebi: 177 _ 
182]: 

 saqarTvelos mTavroba momavali wlis saxelmwifo biujetis kanonis 
ZiriTadi monacemebisa da mimarTulebebis dokumentebs warudgens 
parlamentis ekonomikuri profilis komitetebs mimdinare wlis 1 
maisamde; 

 ekonomikuri profilis komitetebSi saxelmwifo biujetis kanonis 
ZiriTadi monacemebisa da mimarTulebebis ganxilvis Sedegebis 
gaTvaliswinebiT safinanso-sabiujeto komiteti amzadebs daskvnas, 
romelic 1 ivnisamde egzavneba mTavrobas; 

 saqarTvelos mTavroba, saqarTvelos prezidentis TanxmobiT, mimdinare 
wlis 1 oqtombramde parlaments warudgens saxelmwifo biujetis kanonis 
proeqts kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli TandarTuli masalebiT da, 
masTan erTad, moxsenebas mimdinare wlis biujetis Sesrulebis 
mimdinareobis Sesaxeb. biujetis kanonis proeqti da TandarTuli 
masalebi unda gamoqveyndes parlamentSi wardgenisTanave; 

 am masalebis miRebis Semdeg safinanso-sabiujeto komiteti 
uzrunvelyofs kanonproeqtis ganxilvis grafikis Sedgenas da amtkicebs 
mas; 
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 komitetebi, fraqciebi, umravlesoba da umciresoba kanonproeqts 
ganixilaven damtkicebuli grafikis Sesabamisad da daskvnas warudgenen 
safinanso-sabiujeto komitets; 

 yvela ganxilvas eswreba mTavrobis mier uflebamosili piri da 
kontrolis palatis Tavmjdomare an misi warmomadgeneli; 

 yvela daskvna ara ugvianes 22 oqtombrisa gadaecema mTavrobas; 

 gadamuSavebuli proeqti mTavrobam parlaments unda warudginos ara 
ugvianes 1 noembrisa. mas unda erTvodes informacia imis Sesaxeb, romeli 
winadadebebi da SeniSvnebi iqna gaTvaliswinebuli da romeli _ ara. 
gaTvaliswinebuli winadadebebi da SeniSvnebi biujetis proeqtSi unda 
iyos asaxuli. 

saxelmwifo biujetis kanonis proeqti parlamentis plenarul 
sxdomaze ganixileba erTi mosmeniT. proeqts waradgens saqarTvelos 
mTavrobis wevri. am moxsenebis Semdeg TanamoxsenebiT gamodis safinanso-
sabiujeto komitetis warmomadgeneli, romlis Semdegac gamodian: 

 saqarTvelos erovnuli bankis Tavmjdomare, romelic warmoadgens 
fulad-sakredito politikis ZiriTad mimarTulebebs; 

 saqarTvelos kontrolis palatis Tavmjdomare, romelic warmoadgens 
daskvnas biujetis proeqtis xarjebis kanonierebisa da safuZvlianobis 
Taobaze; 

 komitetebis warmomadgenlebi, romlebic warmoadgenen komitetebis 
daskvnebs. 

gamosvlebis dasrulebis Semdeg imarTeba kamaTi, romlis dasrulebis 
Semdegac sxdomis Tavmjdomare proeqtis ganxilvaSi acxadebs, sul cota, 
erTkvirian Sesvenebas. momdevno 10 dRis ganmavlobaSi komitetebi, fraqciebi, 
umravlesoba, umciresoba da parlamentarebi TavianT daskvnebs, 
winadadebebsa da SeniSvnebs warudgenen safinanso-sabiujeto komitets, 
romelic maT, Tavis daskvnasTan, winadadebebTan da SeniSvnebTan erTad, 
ugzavnis parlamentis Tavmjdomares. parlamentis Tavmjdomare am daskvnebs, 
winadadebebsa da SeniSvnebs proeqtis ganxilvis ganaxlebamde sul cota 10 
dRiT adre ugzavnis mTavrobas. 

mTavroba ganxilvis ganaxlebamde sul cota 5 dRiT adre parlaments 
gadascems kanonproeqtis saboloo variants, romelic imave dRes egzavneba 
komitetebs, fraqciebs, umravlesobas, umciresobasa da calkeul 
parlamentarebs. 

kanonproeqtis ganxilva grZeldeba mTavrobis wevris moxsenebiT, ris 
Semdegac daismeva SekiTxvebi da gamoiTqmeba mosazrebebi. amis Semdeg 
daskvniTi sityviT gamodis mTavrobis wevri, ris Semdegac imarTeba 
kenWisyra. 

Tu parlamentma ar miiRo saxelmwifo biujetis kanonproeqti, axali 
sabiujeto wlis dawyebamde SeiZleba xelaxla eyaros kenWi kanonproeqtis 
imave an parlamentarTa SemTanxmebeli komisiis monawileobiT 
gadamuSavebul proeqts. 

Tu parlamentma axali sabiujeto wlis dawyebamde ver miiRo 
saxelmwifo biujetis kanonproeqti, mas dekretiT amtkicebs prezidenti. 

 
aWaris avtonomiuri respublikis konstituciis damtkiceba 

[saqarTvelos konstituciuri kanoni `aWaris avtonomiuri respublikis 
statusis Sesaxeb~, muxli 23; kanoni `normatiuli aqtebis Sesaxeb~, muxlebi: 
521 _ 527]. aWaris avtonomiuri respublikis konstitucia mtkicdeba 
saqarTvelos organuli kanoniT, romlis proeqtsac saqarTvelos 
parlaments sakanonmdeblo iniciativiT warudgens aWaris avtonomiuri 
respublikis umaRlesi sabWo. am proeqtTan erTad parlaments waredgineba 
aWaris avtonomiuri respublikis umaRlesi sabWos mier miRebuli aWaris 
avtonomiuri respublikis konstitucia. 
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komitetebsa da fraqciebSi ganxilvis Semdeg parlamenti sakiTxs erTi 
mosmeniT ganixilavs da iRebs organuli kanonis proeqts `aWaris 
avtonomiuri respublikis konstituciis damtkicebis Taobaze~. Tu 
parlamentma es kanonproeqti ar miiRo, igi iRebs dadgenilebas organuli 
kanonis proeqtisa da aWaris avtonomiuri respublikis konstituciis mimarT 
gamoTqmuli SeniSvnebis Sesaxeb da iwyeba aWaris avtonomiuri respublikis 
umaRles sabWosTan SeTanxmebis procesi. 

SeTanxmebis miRwevis Semdeg saqarTvelos parlamenti uaxloes 
sxdomaze kenWs uyris saTanado organuli kanonis proeqts. 

damtkicebuli konstitucia da miRebuli organuli kanonis proeqti 
egzavneba saqarTvelos prezidents, romelic xels awers da aqveynebs kanons 
an iyenebs SeyovnebiTi vetos uflebas. kanonproeqtze vetos dadebis 
SemTxvevaSi parlamentma 15 dRis vadaSi unda daasrulos kanoniT 
gaTvaliswinebuli procedura. 

Tu parlamentma miiRo prezidentis SeniSvnebi, xolo Semdeg es 
SeniSvnebi srulad gaiTvaliswina aWaris avtonomiuri respublikis 
umaRlesma sabWom, miRebuli teqsti waredgineba parlaments, romelic 
uaxloes sxdomaze kenWs uyris saTanado organuli kanonis proeqts (es 
ukanaskneli procedura sruliad zedmetia, vinaidan parlaments ukve 
miRebuli hqonda es teqsti), Aris Semdegac prezidenti xels awers da 
aqveynebs kanons. 

Tu aWaris avtonomiuri respublikis umaRlesma sabWom srulad ar 
gaiziara prezidentis SeniSvnebi, kvlav iqmneba SemTanxmebeli komisia da 
meordeba zemoT aRwerili procedura. 

 
saerTaSoriso xelSekrulebis ratificireba, denonsireba, gauqmeba 

[konstitucia, muxli 65; kanoni `saqarTvelos saerTaSoriso 
xelSekrulebebis Sesaxeb~; parlamentis reglamenti, muxlebi: 229 _ 232]. 
saqarTvelos saerTaSoriso xelSekrulebas ratificirebis, denonsirebisa 
da gauqmebisaTvis parlaments warudgens saqarTvelos prezidenti. 

xelSekrulebis teqsts unda erTvodes misi ratificirebis, 
denonsirebis an gauqmebis mizanSewonilobis dasabuTeba, informacia 
saqarTvelos kanonmdeblobasTan misi Sesabamisobis Sesaxeb, SesaZlo 
safinanso-ekonomikuri da sxva Sedegebis Sefaseba. 

parlamentis plenarul sxdomaze gasatanad sakiTxis momzadebis 
mizniT biuro gansazRvravs wamyvan komitets, romelTan erTadac sagareo 
urTierTobaTa komiteti organizebas uwevs komitetebSi sakiTxis ganxilvas. 

wamyvani komitetis daskvna unda Seicavdes saTanado rekomendacias. 
plenarul sxdomaze sakiTxis ganxilva moxdeba pirveli mosmeniT 
kanonproeqtis ganxilvisTvis dadgenili wesiT. Tu gadawyvetileba ar iqna 
miRebuli, xelSekruleba xelaxla gansaxilvelad daubrundeba wamyvan 
komitets. 

Tu sakonstitucio sasamarTloSi Setanilia wardgineba saerTaSoriso 
xelSekrulebis konstituciurobis dadgenis Sesaxeb, misi ratificirebis 
sakiTxis ganxilva gadaideba sakonstitucio sasamarTlos mier 
gadawyvetilebis gamotanamde. 

 
 

$8. gansakuTrebuli saparlamento procedurebi 
 

zogierTi aseTi procedura, kerZod, saxelmwifo biujetis Sesrulebis 
wliuri angariSis damtkiceba da saxelmwifo biujetis Sesrulebis 
mimdinareobis kontroli, referendumis moTxovna, samxedro ZalTa 
raodenobis damtkiceba da parlamentis wevris uflebamosilebis vadamde 
Sewyveta zemoT aRvwereT (ix. $$43, 44). sxva procedurebia: parlamentis 
biujetis formireba, sagangebo da saomari mdgomareobis, omisa da zavis 



                                                                              267 

sakiTxTa gadawyveta, impiCmenti. 
 
parlamentis biujetis formireba [parlamentis reglamenti, muxli 

237]. Tavis biujets parlamenti aRmasrulebeli xelisuflebisagan 
damoukideblad ayalibebs. biujetis proeqti mzaddeba parlamentis 
Tavmjdomaris xelmZRvanelobiT, Sesabamisi komitetebis, xazinadarTa 
sabWosa da parlamentis aparatis winadadebaTa safuZvelze, da 
dasamtkiceblad waredgineba parlaments. masSi, sxva xarjebTan erTad, 
aRiniSneba TiToeuli komitetis, fraqciis, umciresobisa da 
umravlesobisaTvis gamoyofili asignebani. 

saxelmwifo biujetSi parlamentisaTvis gankuTvnili mimdinare 
xarjebis Semcireba wina wlis biujetTan SedarebiT SeiZleba mxolod 
parlamentis winaswari TanxmobiT. parlamenti Tavad wyvets misTvis 
gamoyofili sabiujeto saxsrebis ganawilebis sakiTxs. 

saxelmwifo biujetidan daufinanseblobis SemTxvevaSi parlaments 
ufleba aqvs Tavisi Sexedulebisamebr aiRos sesxi saqarTvelos erovnuli 
bankisagan. 

 
sagangebo da saomari mdgomareobis, omisa da zavis sakiTxTa 

gadawyveta [konstitucia, muxlebi: 46, 62, 73.1.z,T; kanonebi `sagangebo 
mdgomareobis Sesaxeb~ da `saomari mdgomareobis Sesaxeb~; parlamentis 
reglamenti, Tavi XL]. am sakiTxTa ZiriTad mxareebze zemoT ukve visaubreT. 
axla aRvwerT maTTan dakavSirebul procedurul sakiTxebs. 

saqarTvelos prezidentis mier sagangebo an saomari mdgomareobis 
gamocxadebis SemTxvevaSi man 48 saaTSi parlaments unda warudginos 
dasabuTeba aseTi mdgomareobis gamocxadebis aucileblobis Sesaxeb, 
agreTve dekretebi, romlebiTac SeizRuda adamianis uflebani da 
Tavisuflebani (cxadia, Tu gamoica aseTi dekreti) da amis aucileblobis 
dasabuTeba. 

sakiTxis winaswari ganxilva ar xdeba da igi dauyovnebliv 
waredgineba parlamentis plenarul sxdomas. plenarul sxdomaze moxsenebiT 
gamodis saqarTvelos prezidenti an mis mier uflebamosili piri, 
Tanamomxseneblad _ komitetebisa da fraqciebis warmomadgenlebi. kamaTi ar 
imarTeba. daskvniTi sityviT gamodis mxolod saqarTvelos prezidenti an 
mis mier uflebamosili piri. 

sakiTxis ganxilvis Semdeg dauyovnebliv imarTeba kenWisyra. 
gadawyvetileba sagangebo an saomari mdgomareobisa da prezidentis 
dekretis damtkicebis Sesaxeb miRebulad iTvleba, Tu mas mxars dauWers 
parlamentis sruli Semadgenlobis umravlesoba. Tu parlamentma ar 
daamtkica aseTi mdgomareobis gamocxadeba (iseve, rogorc dekreti), am 
momentidan igi gauqmebulad iTvleba [konstitucia, muxlebi: 62, 73.1,z,T; 
kanoni `sagangebo mdgomareobis Sesaxeb~, muxli 2; kanoni `saomari 
mdgomareobis Sesaxeb~, muxli 2]. unda aRiniSnos, rom parlamentis 
reglamentis 238-e muxlis me-5 da me-6 punqtebiT dadgenili normebi 
winaaRmdegobaSia rogorc am normebTan, aseve TviT reglamentis 239-e 
muxliT dadgenil normasTan. marTlac, 238-e muxlis Tanaxmad, parlamenti 
Tanxmobas aZlevs prezidents sagangebo an saomari mdgomareobis 
gamocxadebaze, 239-e muxlis Tanaxmad ki amtkicebs mas. garda amisa, 238-e 
muxlSi saubaria SeTanxmebis procedurasa (romelic imarTeba im 
SemTxvevaSi, rodesac parlamenti Tanxmobas ar miscems prezidents) da 
parlamentis sxdomaze sakiTxis xelaxla gatanaze. gaugebaria, ramden xans 
SeiZleba gagrZeldes SeTanxmebis procedura da am periodSi grZeldeba Tu 
uqmdeba sagangebo/saomari mdgomareoba. normaTa aseTma koliziam (imis 
gaTvaliswinebiT, rom sagangebo da saomari mdgomareobis Sesaxeb kanonebi 
specialuri kanonebia, magram parlamentis reglaments kanonis Zala aqvs da 
ufro gvianaa miRebuli) SesaZlebelia Seqmnas seriozuli problemebi. 
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es sakiTxi ukeTesadaa gansazRvruli im SemTxvevisTvis, rodesac saqme 
exeba sagangebo an saomari mdgomareobis gamocxadebas parlamentis 
daTxovnis Semdeg. saxeldobr, daTxovili parlamenti ikribeba mxolod am 
sakiTxis gadasawyvetad da Tu ar Seikriba sagangebo mdgomareobis 
gamocxadebidan 5 dReSi an ar daamtkica misi gamocxadeba, sagangebo 
mdgomareoba uqmdeba. rac Seexeba saomar mdgomareobas, igi unda gauqmdes, 
Tu parlamenti Sekrebidan 48 saaTSi ar daamtkicebs mas1 [konstitucia, 
muxli 50.31; parlamentis reglamenti, muxli 240]. konstituciis es norma 
(miRebulia 2004 wlis 6 Tebervals) kidev erT problemas qmnis. saxeldobr, 
Tu parlamentis daTxovnis Semdeg gamocxadda sagangebo an saomari 
mdgomareoba, parlamenti ikribeba mxolod am mdgomareobis gamocxadebis an 
misi gagrZelebis dasamtkiceblad da, cxadia, mas ufleba ara aqvs 
daamtkicos prezidentis dekreti, romelic exeba adamianis uflebaTa da 
TavisuflebaTa SezRudvas. daumtkiceblobis SemTxvevaSi ki dekreti 
gauqmebulad iTvleba. amanac SeiZleba seriozuli problemebi Seqmnas. 

konstituciasTan winaaRmdegobaSia reglamentis 242-e muxlic. jer 
erTi, arc saqarTvelos konstitucia da arc saerTaSoriso samarTali ar 
cnobs `omis gamocxadebas~ (rogorc zemoT aRvniSneT, es agresiad iTvleba) 
_ konstituciis Tanaxmad, qveyanaze SeiaraRebuli Tavdasxmis SemTxvevaSi 
cxaddeba `saomari mdgomareoba~, meorec, prezidentma Tavisi gadawyvetileba 
saomari mdgomareobis gamocxadebis an zavis dadebis Sesaxeb parlaments 
dasamtkiceblad unda warudginos ara ugvianes 48 saaTisa, parlamentis 
reglamentiT ki es dro 24 saaTamdea Semcirebuli (?!). 

 

impiCmenti. saqarTvelos prezidentis, uzenaesi sasamarTlos 
Tavmjdomaris, mTavrobis wevris, generaluri prokuroris, kontrolis 
palatis Tavmjdomarisa da erovnuli bankis sabWos wevris impiCmentis wesiT 
Tanamdebobidan gadayenebis sakiTxi gansazRvrulia saqarTvelos 
konstituciiT [muxlebi: 63, 64, 75], `impiCmentis Sesaxeb~ organuli kanoniTa 
da saqarTvelos parlamentis reglamentiT [muxlebi: 248 _ 251]. 

impiCmentis wesiT Tanamdebobis piris Tanamdebobidan gadayenebis 
sakiTxi aRZrulad CaiTvleba, Tu saqarTvelos parlamentis Tavmjdomares 
waredgineba Tanamdebobis piris impiCmentis wesiT gadayenebis sakiTxis 
aRZvris werilobiTi moTxovna, romelsac xels awers parlamentis sruli 
Semadgenlobis aranakleb erTi mesamedi. werilobiT moTxovnaSi 
Camoyalibebuli unda iyos konkretuli braldebis saxe, braldebis Sinaarsi, 
agreTve Sesabamisi argumentebi da arsebuli masalebi. 

Tu Tanamdebobis piris impiCmentis wesiT gadayenebis sakiTxis aRZvris 
safuZveli Tanamdebobis piris mier konstituciis darRvevaa, sakiTxs, 
konstituciuri wardginebis saxiT, parlamentis Tavmjdomare daskvnisTvis 
gadascems saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos, xolo Tu sakiTxis 
aRZvris safuZveli saxelmwifos Ralatis an sisxlis samarTlis sxva 
danaSaulis Cadenaa, sakiTxs parlamentis Tavmjdomare daskvnisTvis 
gadascems saqarTvelos uzenaes sasamarTlos. Tu Tanamdebobis piris 
impiCmentis wesiT gadayenebis sakiTxis aRZvris safuZveli Tanamdebobis 
piris mier iseTi qmedobis Cadenaa, romelic warmoadgens rogorc 
konstituciis darRvevas, ise saxelmwifos Ralats an sisxlis samarTlis 
sxva danaSauls, sakiTxs parlamentis Tavmjdomare daskvnisTvis 
erTdroulad gadascems saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlosa da 
uzenaes sasamarTlos. 

saqarTvelos uzenaesi sasamarTlo daskvnas iZleva uzenaesi 
sasamarTlos plenumis dadgenilebis saxiT. daskvnaSi aRiniSneba, arsebobs 
Tu ara Tanamdebobis piris qmedobaSi danaSaulis Semadgenlobis niSnebi. 

                                                 
1 aqac calsaxad ar aris gansazRvruli, uqmdeba Tu ara saomari mdgomareoba, Tu parlamenti ar 
Seikriba. 
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Tu Tanamdebobis piri, impiCmentis wesiT visi gadayenebis sakiTxic 
aris aRZruli, gadadga an gaaTavisufles dakavebuli Tanamdebobidan, mis 
mimarT wydeba impiCmentis procedura. 

Tu saqarTvelos uzenaesma sasamarTlom Tavisi daskvniT ar 
daadastura Tanamdebobis piris qmedobaSi danaSaulis Semadgenlobis 
niSnebis arseboba, an saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlom _ 
konstituciis darRveva, maSin am Tanamdebobis piris mimarT wydeba 
impiCmentis procedura. 

Tu saqarTvelos uzenaesma sasamarTlom Tavisi daskvniT daadastura 
Tanamdebobis piris qmedobaSi danaSaulis Semadgenlobis niSnebis arseboba 
da/an saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlom _ konstituciis darRveva, 
saqarTvelos parlamenti iwyebs daskvnis ganxilvas. 

saqarTvelos prezidentis qmedobaze daskvnis ganxilvis dawyebidan 30 
dRis vadaSi saqarTvelos parlamenti sruli Semadgenlobis umravlesobiT 
iRebs gadawyvetilebas, rom kenWisyraze daisvas impiCmentis wesiT 
Tanamdebobidan prezidentis gadayenebis sakiTxi. aseTi gadawyvetilebis 
miRebis SemTxvevaSi kenWi eyreba Tanamdebobidan prezidentis gadayenebis 
sakiTxs da igi impiCmentis wesiT Tanamdebobidan gadayenebulad CaiTvleba, 
Tu am gadawyvetilebas mxars dauWers parlamentis sruli Semadgenlobis 
aranakleb ori mesamedisa.  

 akrZalulia prezidentisTvis wardgenili braldebis parlamentSi 
ganxilva da gadawyvetilebis miReba sagangebo da saomari mdgomareobis an 
omis dros. parlamenti prezidentisTvis wardgenili braldebis ganxilvas 
iwyebs sagangebo da saomari mdgomareobis an omis damTavrebis Semdeg 
parlamentis uaxloesi (morigi an riggareSe) sesiis pirvelsave sxdomaze. 

parlamentSi saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos Tavmjdomaris, 
mTavrobis wevris, generaluri prokuroris, kontrolis palatis 
Tavmjdomaris an erovnuli bankis sabWos wevris qmedobaze daskvnis 
ganxilvis dawyebidan 30 dRis vadaSi kenWi eyreba impiCmentis wesiT 
Tanamdebobidan misi gadayenebis sakiTxs. es Tanamdebobis piri 
gadayenebulad CaiTvleba, Tu am gadawyvetilebas mxars dauWers 
parlamentis sruli Semadgenlobis umravlesoba. 

Tu sasamarTlos daskvnis ganxilvis dawyebidan 30 dReSi parlamentma 
Tanamdebobidan ar gadaayena zemoaRniSnuli Tanamdebobis piri, sakiTxi 
moxsnilad iTvleba da momdevno erTi wlis ganmavlobaSi dauSvebelia am 
Tanamdebobis pirisTvis imave braldebis wardgena. 

kenWisyra impiCmentis wesiT Tanamdebobidan gadayenebis Sesaxeb 
farulia. 

saqarTvelos parlamentis mier impiCmentis wesiT Tanamdebobidan 
gadayenebuli piris pasuxisgebaSi micemis sakiTxi wydeba saqarTvelos 
kanonmdeblobis Sesabamisad. 
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kari VIII.   saxelmwifos meTauris zogadi daxasiaTeba.  

saqarTvelos prezidenti 

 

Tavi mecxramete. saxelmwifos meTauris adgili da roli 

konstituciuri institutebis sistemaSi 

 

 Tanamedrove saxelmwifoebis centralur organoTa sistemis ganuyofeli 

nawilia saxelmwifos meTauri. Sveicariis, bosniisa da hercogovinis da sxva 

zogierTi gamonaklisis garda,1 saxelmwifos meTauri gansaxierebulia erT, 

Tanamdebobis pirSi da atarebs individualur formas. 

 im SemTxvevis garda, rodesac saxelmwifos meTaurs (mag: aSS-is prezidenti) 

miekuTvneba aRmasrulebeli xelisufleba, konstituciebi mas ar ganixilaven 

xelisuflebis romelime Stos warmomadgenlad. iqidan gamomdinare, rom 

saxelmwifos meTauri moiazreba rogorc arbitri xelisuflebis Stoebs Soris, 

qveynisa da erovnuli erTianobisa da mTlianobis garanti, amgvari xedvis 

pirobebSi saxelmwifos meTaurisaTvis xelisuflebis erTi romelime Stos 

mikuTvneba daarRvevs saxelisuflebo balanss. amdenad, saxelmwifos meTauri 

qveynis centralur organoTa sistemaSi is umaRlesi Tanamdebobis piria, 

romelic ar SeiZleba mivakuTvnoT saxelmwifo xelisuflebis romelime Stos. 

cnobili rusi konstitucionalistis a. miSinis TqmiT, saxelmwifos meTauris 

institutis Seqmna aristokratiis winaSe qedismoxra iyo da xelisuflebis 

danawilebis sistemaSi mas imdenad umniSvnelo adgili ukavia, rom SeiZleba 

saerTod gauqmebulic ki iqnes. misive mosazrebiT, `burJuaziuli demokratiis 

                                                 
1
 saxelmwifos meTauris am modelebis naklebi gavrcelebis gamo wignSi Tavs avaridebT mis 

farTo gaSuqebas. 
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pirobebSi, saxelmwifos meTauris instituts Tavisi arsebobisaTvis ar gaaCnia 

aranairi gonebrivi safuZveli~.1 

miuxedavad amisa, droTa ganmavlobaSi mniSvnelovnad izrdeboda 

saxelmwifos meTauris roli, xelisuflebis Stoebs Soris arbitrad misi 

warmosaxvis formebi da dReisaTvis igi, saxelmwifos centralur organoTa 

sistemis erT-erTi ZiriTadi elementia. saxelmwifos meTauris erTpirovnuli 

organos saxiT mmarTvelobis formisda mixedviT gamodian monarqebi - 

monarqiebSi da prezidentebi - respublikebSi. 

 

$1. prezidentis institutis aRmoceneba da ganviTareba   

sityva `prezidenti~ laTinuri terminis _ `Praesiedens~ - isgan warmosdgeba 

da sityva sityviT, `win mjdoms~ niSnavs. SesaZloa, aSS-is mama _ damfuZneblebma, 

rogorc saxelmwifos politikur liders _ monarqis `memkvidres~ marTva-

gamgeobis respublikur formaSi umaRlesi Tanamdebobis pirs, swored aqedan 

gamomdinare Seufardes es saxelwodeba 1787 wlis konstituciiT SemoRebul 

saxelmwifos meTaurs. 

aSS-is Semdeg, 1848 wels prezidenti erTdroulad institucionalizebuli 

iqna mxolod or evropul saxelmwifoSi _ safrangeTSi da SveicariaSi. isini ar 

iyvnen aSS-is prezidentis kopirebuli versiebi da praqtikulad imTaviTve 

damkvidrda prezidentis evropuli modeli. pirveli msoflio omis dasrulebis 

Semdeg, prezidentis instituti damkvidrda mraval evropul qveyanaSi _ 

TurqeTis, avstriis, vaimaris, poloneTis, Cexoslovakiis, litvis, latviis da 

estoneis respublikebSi. prezidentis Tanamdebobis SemoRebis axali talRa 

aiTvleba XX saukunis 30-40-ani wlebidan, rodesac man moicva aziis qveynebic. 

meore msoflio omis Semdeg ki am qveynebis jgufs miematnen islandia, 

portugalia, italia, saberZneTi, ungreTi da sxva. prezidentis damkvidrebis 

uaxalesi talRa wamovida postsocialistur sivrceSi. pirvelad 1989 wlis 7 

aprilis konstituciuri cvlilebebis Sedegad, prezidentis Tanamdeboba 

damkvidrebuli iqna poloneTSi. ungreTSi 1989 wlis oqtomberSi aRdgenili iqna 

1949 wlis konstituciiT gauqmebuli prezidentis Tanamdeboba. 1990 wlis 14 

martis konstituciuri cvlilebebiT es instituti damkvidrda ssrk-Sic. arada am 

dromde, sabWoTa politikis mier prezidentis instituti ugulebelyofili iyo. 

amgvari damokidebulebis wyarod ki SegviZlia miviCnioT, ioseb stalinis 

komentari 1936 wlis konstituciis proeqtis Taobaze, romelic ambobda, rom 

ssrk-Si ar unda yofiliyo umaRlesi sabWos Tanabrad, mTeli mosaxleobis mier 

arCeuli prezidentis Tanamdeboba, romelic SesZlebda win aRsdgomoda umaRles 

sabWos.2  

dReisaTvis funqcionirebs konkretuli nacionaluri elementebiT 

gamdidrebuli mmarTvelobis sistemis Sesabamisi sxvadasxva saprezidento 

                                                 
1
 Мишин А. А.Барабашев Г. Е. Государственное право буржуазных и развивающихся стран. 

Москва. 1989. Ю.Л. стр. 240. 
2
 Сталин И.Б.О проекте Конституции Союза ССР. В кн.: Вопросы Ленинизма. 11-е изд. Москва. 

1952. стр.569. 
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modelebi, radganac misma iuridiulma bunebam droTa ganmavlobaSi evoluciis 

garkveuli etapebi gaiara. dReisaTvis arsebuli prezidentis konstituciur _ 

samarTlebrivi statusis formireba kvlav ganicdis garkveul ganviTarebas. ase 

magaliTad, aRmocenebidan dRemde cvlileba ganicada ukrainis, slovakeTis, 

xorvatiis, moldovis, saberZneTis, Cveni qveynis da sxva qveynebis prezidentebis 

statusma. 

 

$2. saxelmwifos meTauris statusi saxelmwifos centralur organoTa 

sistemaSi 

msoflio praqtikis gaTvaliswinebiT, saxelmwifos meTauris institutis 

samarTlebrivi mdgomareoba mmarTvelobis sistemiT, xelisuflebis danawilebis 

principis konstituciuri ganxorcielebis TaviseburebaTa gaTvaliswinebiT 

xdeba. Sesabamisad ganisazRvreba samarTlebriv saxelmwifoSi saxelmwifos 

meTauris sxvadasxva StoebTan urTierTobis konstituciuri meqanizmi, romelic 

Tavis mxriv swored xelisuflebis danawilebis sistemaSi saxelmwifos meTauris 

rolisganaa nawarmoebi.  

 mmarTvelobis sistema gansazRvravs saxelmwifos meTauris aRmasrulebeli 

xelisuflebiT aRWurvis xarisxs, rac ki naTels xdis saxelmwifos meTauris 

uflebriv mdgomareobas saxelmwifos centralur organoTa sistemaSi. swored 

saxelmwifos meTauris aRmasrulebeli xelisuflebiT aRWurvis fundamenturi 

principebiTaa ganpirobebuli misi rolis mkveTri sxvadasxvaoba erTi mxriv 

saprezidento, Sereul da saparlamento respublikebSi, meore mxriv ki 

abolutur da SezRudul monarqiebSi. aSS-is prezidentis  gavlenianobis 

fenomeni, romelsac konstituciiT mxolod aRmasrulebeli xelisuflebis 

meTauris statusi eniWeba da ara saxelmwifos meTaurisac, swored misi 

aRmasrulebel xelisuflebaSi yofniTaa ganpirobebuli. estoneTis, gfr-is, 

litvis, ungreTis, daniis, espaneTis da sxva qveynebis `uxelisuflebo~ 

saxelmwifos meTaurebi, mxolod qveynis erTianobis simbolos ganasaxiereben da 

gamodian arbitris rolSi. daskvna erTi da Zalzed martivia _ saxelmwifos 

meTaurisaTvis aRmasrulebeli xelisuflebiT aRWurvis xarisxi, imavdroulad 

qveynis politikur sistemaSi misi gavlenianobis xarisxsac ganapirobebs. 

saxelmwifos meTauris rolze saxelmwifo meqanizmSi, xSirad pirdapir 

miTiTebebs axdenen ama Tu im qveynis Sesabamisi konstituciuri normebi. zog 

SemTxvevaSi ki misi uflebamosilebaTa analizidan daskvnebis safuZvelze xdeba 

saxelmwifo meqanizmSi misi rolis gansazRvra.   

absolutur monarqiaSi, monarqis Zalaufleba yoveli saxelisuflebo 

funqciis ganxorcielebaSi aris absoluturi, anu absoluturad SeuzRudavia. 

igi aris saxelmwifo xelisuflebis pirveladi da erTad-erTi wyaro. am 

sistemebSi mis mdgomareobas kidev ufro amyarebs is mdgomareobac, rom igi aris 

saxelmwifos umaRlesi sasuliero piri.  

monarqi Tavad axorcielebs yovel saxelisuflebo funqcias, gamoscems 

kanonebs, erTpirovnulad axorcielebs aRmasrulebel funqciebs (SesaZlo 

amisaTvis Seqmnas damxmare organoebi), misive saxeliT xorcieldeba sasamarTlo 
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xelisuflebac. qveyanaSi moqmedi samarTali aris mxolod monarqis uzenaesi 

nebis gamovlenis forma.  

SezRuduli monarqia Tavis TavSi TavSi moicavs or sistemas dualistursa 

da saparlamentos. am sistemebs Soris arsebiT gansxvavebas ganapirobebs 

monarqis mdgomareobis, Zalauflebis flobis SezRudvis xarisxi. 

a) dualisturi monarqiaSi (iordania, maroko, nepali) monarqi warmodgenilia 

xelisuflebis danawilebis ganxorcielebis adreuli da myife formis Sesabamisi 

mdgomareobiT. igi inarCunebs qveynis saSinao da sagareo politikis gansazRvris 

prioritetebs. am sistemebSi funqcionirebadi absoluturad gansazRvruli 

kompetenciis parlamentebis SeuzRudavi daTxovnis ufleba monarqs parlamentis 

arCevnebamde aZlevs sakanonmdeblo xelisuflebis erTpirovnuli 

ganxorcielebis SesaZleblobasac. parlamentze efeqturi zemoqmedebis 

saSualebaa absoluturi vetos uflebac. monarqi pirdapir xelmZRvanelobs ra 

aRmasrulebeli xelisuflebis saqmianobas, Tavadve wyvets mTavrobis 

pasuxismgeblobis sakiTxsac. 

b) saparlamento monarqiaSi (didi britaneTi, iaponia, dania) monarqi 

upiratesad erisa da saxelmwifos mTlianobis simboloa da atarebs 

ceremonialur datvirTvas. aq gamoricxulia aRmasrulebeli xelisuflebis 

dualizmi monarqsa da mTavrobas Soris, radganac monarqma am sistemaSi qveynis 

xelmZRvanelobis berketebi mTlianad gadauloca politikur partiebs. 

minimaluria misi diskreciuli uflebamosilebebis areali da mTavrobis 

formirebaSic mxolod formaluri procedurebis ganxorcieleba evaleba. qveynis 

politikur xelmZRvanelobas axorcielebs saparlamento umravlesobis ndobiT 

aRWurvili kabineti, romelic mxolod parlamentis winaSea pasuxismgebeli, 

xolo monarqebi masze zegavlenis aranair berketebs ar floben. iaponiis, 

SvedeTisa da sxvaTa monarqebi vetos uflebiTac ki ar sargebloben, xolo 

britaneTis monarqs 300 welze metia es ufleba ar gamouyenebia. 

miuxedavad konstituciiT dadgenili Zalauflebisa, monarqi ar flobs 

realur xelisuflebas da ZiriTadad warmomadgenlobiT funqciebs axorcielebs. 

saprezidento respublikebSi aSS-s magaliTze SegviZlia vTqvaT, rom 

marTalia konstituciam mkveTrad gamijna xelisuflebis Stoebis 

uflebamosilebebi da daadgina maTi urTierTobebis principebi, rac 

urTierTSekavebisa da urTierTgawonasworebis meqanizmSi gamoixateba, magram 

TanamSromloba xelisuflebis sakanonmdeblo da aRmasrulebel Stoebs Soris 

cvalebadobiTa da araerTferovnebiT xasiaTdeba. xelisuflebis danawilebis 

konstituciuri gaformebiT ar dasrulebula mis Stoebs Soris TiToeuli 

maTganis samoqmedo sferos realuri gayofa da ori saukunis manZilze xan 

saprezidento xelisuflebis, xan ki kongresis gavlenis zrda saxelmwifos 

marTvis Tanmdevi procesi iyo. am sistemis umTavresi maxasiaTebelia is, rom 

aRniSnuli balansis dinamizmi prezidentis xelovnebaze, kongresSi prezidentis 

politikis mxardaWeris xarisxze, sazogadoebaSi prezidentis reitingze da kidev 

sxva garemoebebzea damokidebuli.  
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prezidentis rolis gansazRvra xelisuflebis danawilebis principis 

konstituciur ganxorcielebaSi xistad araa mibmuli mxolod konstituciur 

debulebebze da misi gansazRvra 200-ze meti wlis ganmavlobaSi arc Tu 

umtkivneulod xdeboda. senatSi jorj vaSingtonis pirvel stumrobasac or 

dRiani debatebi mohyva imis Taobaze, Tu `sad unda mjdariyo prezidenti, rom 

daculi yofiliyo rogorc sakanonmdeblo, ise aRmasrulebeli xelisuflebis 

prestiJi.~1  

marTalia mTeli rigi saprezidento respublikebis (aSS, filipinebi da sxva) 

konstituciebi prezidents mxolod rogorc umaRles aRmasrulebels 

moixsenieben da rogorc saxelmwifos meTaurze, uSualod arc erT Tanamdebobis 

pirze da organoze ar miuTiTeben, magram maTi prezidentebi, realurad 

saxelmwifos meTaurisaTvis maxasiaTebel rig uflebamosilebebsac floben da 

rig avtorTa SefasebebiT isini saxelwifo meTauris rangSi gvevlinebian. es ki 

swored maTi aRmasrulebeli xelisuflebis saTaveSi yofniTaa ganpirobebuli. 

ase magaliTad, tajikeTis konstituciis 64-e muxlis Tanaxmad `respublikis 

prezidenti aris saxelmwifosa da aRmasrulebeli xelisuflebis (mTavrobis) 

meTauri~. saprezidento sistemebSi prezidentis realuri mdgomareobis Sinaarss 

naTlad gadmoscems abraam linkolnis cnobili gamonaTqvami: `Svidi `winaaRmdeg~, 

`erTi momxre~ _ `momxre~ gadis~. rogorc riCard noiStadti ambobs, satitulo 

furcelze gamotanili sityva `saprezidento~, ar niSnavs sxvas arafers garda 

imisa, rom igi miekuTvneba piradad prezidents.2  

Sereuli mmarTva-gamgeobis respublikebSi gamokveTili erT-erTi saerTo 

niSania aRmasrulebeli xelisuflebis gaZliereba prezidentis Zalauflebis 

ganmtkicebis (misTvis aRmasrulebeli funqciebiT aRWurva) gziT. Tumca, amiT 

misi rolis gazrdiT, prezidentsa da mTavrobas Soris funqciaTa mkveTri 

gamijvna Sereuli respublikis problemaa. rodesac prezidenti ar flobs 

saparlamento umravlesobis mxardaWeras, or ambiciur politikur liders _ 

sayovelTao wesiT arCeul prezidentsa da realuri Zalauflebis mqone premier-

ministrs Soris konfliqtis obieqturi winapirobebi iqmneba. aRmasrulebeli 

xelisuflebis konstituciuri dualizmi iZleva imis iuridiul safuZvels, rom 

mTavrobis xelmZRvanelobaze   pretenzia qondeT prezidentsac da premier-

ministrsac. am sistemaSi politikuri situaciis ganviTareba bevradaa 

damokidebuli konkretuli momentisaTvis arsebul politikur koniunqturaze: 

partiuli sistemis simyareze, sazogadoebaSi prezidentis avtoritetze, 

parlamentSi misi mxardaWeris xarisxze, strategiuli interesebis Sesaxeb 

TvalTaxedvaze da politikuri kulturis sakiTxebze. myari saparlamento 

umravlesobis SemTxvevaSi, prezidentis ufro aqtiuri politikis bunebrivi 

stimulireba xdeba da igi faqtobrivad iqvemdebarebs mTavrobas. prezidentis 

mdgomareobis xelSemwyobi amgvar garemoebaTagan erT-erTi pirobis ar arsebobis 

                                                 
1jeims Tomas fleksneri. `jorj vaSingtoni da misi prezidentoba~ gaz.`kavkasioni~ 11 marti; 

1994. gv. 12.  
2
 Нойштадт Ричард; «Президентская власть и нынешние президенты»; `Ad Marginet~; М,. 1997. 

Стр. 31.  



                                                                              275 

SemTxvevaSi ki didia prezidentsa da parlaments Soris konfliqtis albaToba, 

radganac am SemTxvevaSi, politikuri koniunqturis proporciulad iCens Tavs am 

sistemisaTvis maxasiaTebeli aRmasrulebeli xelisuflebis dualizmis problema. 

ase magaliTad, poloneTis 1997 wlis 2 aprilis konstituciaSi `zogadi 

xelmZRvanelobis~ cnebam prezidentisgan mTavrobisaken gadainacvla. axla, 

konstituciis 146-e muxlis me-4 punqtis me-9 da me-11 qvepunqtebis Tanaxmad, qveynis 

sagareo urTierTobebisa da Tavdacvis sferoSi zogad xelmZRvanelobas 

ministrTa sabWo axorcielebs. konstituciis 134-e muxlis me-2 punqtis Tanaxmad 

ki respublikis prezidenti mSvidobian dros Tavdacvis ministrTan erTad 

axorcielebs SeiaraRebuli Zalebis xelmZRvanelobas, 133-e muxlis Sesabamisad 

sagareo politikis sferoSi TanamSromlobs ministrTa sabWos Tavmjdomaresa da 

Sesabamis ministrTan. amdenad, aRniSnul sferoebSi prezidentsa da mTavrobas 

Soris zRvaris gavleba Znelia. yovelive kidev ufro gvimtkicebs im azrs, rom 

yovelgvari mcdelobis miuxedavad, Sereul respublikaSi kompetenciaTa 

urTierTgadakveTis sruli gamoricxvis mcdeloba SeuZlebelia.  

meore mxriv, yovelive aRniSnuli, Tavad am sistemis mobilurobazec 

(moqnilobaze, elastiurobaze) metyvelebs. konkretuli konstituciuri 

debulebebiT SeiZleba Seiqmnas mmarTvelobis imgvari Sereuli sistema, 

romelSic, prezidenti Tavisi mxardamWeri saparlamento umravlesobis 

SemTxvevaSi miaRwves `saprezidento mTavrobis~ formirebas. winaaRmdeg 

SemTxvevaSi ki, igi gadainacvlebs `ukana planze~ da arsebul saxelmwifo 

reJimSi miiRebs praqtikulad saparlamento respublikis prezidentis statuss.  

Cvens pozicias ganamtkicebs safrangeTis V respublikisa da xorvatiis 

uaxlesi istoria. franio tujmanis gardacvalebis Semdeg, rodesac xorvatia 

arsebiTad Sereuli respublikis standartebiT cxovrebaze gadavida 2000 wlis 10 

noembris cvlilebebamde, momdevno (dRes moqmedi) prezidenti _ stipe mesiCi, 

seriozul angariSs uwevda koaliciur mTavrobas. mTavroba da prtezidenti 

erTmaneTs angariSs uwevs miuxedavad, imisa, rom swored gavlenis sferos 

mosapoveblad, garkveul winaaRmdegobebs mesiCsa da social-demokrat premier-

ministrs _ ivica raCans Sorisac hqonda adgili. maT Soris kompromisis 

aucilebloba swored im faqtma ganapiroba, rom prezidentic da premier-

ministric samTavrobo koaliciaSi Semaval partiebs miekuTvnebian. 

saparlamento respublikebSi, prezidenti metwilad warmomadgenlobiT 

funqciebs atarerebs da erTgvari politikuri sistemis sarezervo instrumentis 

rols TamaSobs. igi mandats iRebs ara uSualod xalxisagan, aramed parlamentis 

an specialuri warmomadgenlobiTi saarCevno kolegiisagan. Tu dRes 

saparlamento monarqiis pirobebSi monarqze iTqmis, rom `mefobs, magram ar 

marTavs~, TiTqmis igive SeiZleba iTqvas saparlamento respublikis prezidentze. 

saparlamento respublikaSi centraluri adgili ukavia mTavrobas da mis 

meTaurs, prezidentis uflebamosilebebi ki ar gadaiWreba aRmasrulebeli 

xelisuflebis sferoSi. konstituciebi xSirad Seicaven normas, rom mTavrobis 

meTaurs niSnavs prezidenti. magram es norma ufro formalur xasiaTs atarebs. 

saxelmwifos meTauri ar aris aRmasrulebeli xelisuflebis meTauri da arc 
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premier-ministris SerCevaSi sargeblobs TavisuflebiT, igi mTavrobis 

xelmZRvaneli piris gansazRvrisas mTlianad damokidebulia saparlamento 

umravlesobis nebaze. Tavis mxriv, mTavrobas pasuxismgebloba mxolod 

parlamentis winaSe ekisreba. saparlamento sistemaSi saxelmwifos meTauris 

roli izrdeba samTavrobo da saparlamento krizisebis dros. rodesac mTavroba 

kargavs saparlamento umravlesobis mxardaWeras saxelmwifos meTauris roli 

politikur cxovrebaSi, swored am dros izrdeba mniSvnelovanwilad, xolo 

sakiTxTa is wre, romlebsac igi damoukideblad, Tavisi Sexedulebisamebr wyvets 

SesamCnevad farTovdeba.  

miuxedavad imisa, rom prezidenti formalur-iuridiuli TvalsazrisiT 

sakmao uflebebiTaa aRWurvili, mas ukavia maRali, magram ara gadamwyveti 

adgili, amitomac igi xasiaTdeba rogorc `uxelisuflebo~ prezidenti. am 

sistemaSi prezidenti mxolod qveynis erTianobis simbolos ganasaxierebs. 

viwroa saxelmwifos meTauris diskreciul uflebamosilebaTa wre da igi Tavis 

ZiriTad uflebamosilebebs mTavrobis meTauris, zog SemTxvevaSi ki Sesabamisi 

ministris TanxmobiT (kontrasignebis meqanizmis gamoyenebiT) wyvets. saxelmwifos 

meTauri am pirobebSi arbitria xelisuflebis Stoebs Soris, romelic 

imavdroulad warmoadgens saxelmwifos saSinao da sagareo urTierTobebSi, 

ganasaxierebs qveynis erTianobas.  

e.w. supersaprezidento respublika Zalzed popularuli mmarTvelobis 

sistemaa psotsabWoTa qveynebSi (r.f., belorusi, ukraina da Sua aziis 

respublikebi), sadac yvela reformis ganxorcieleba prezidentis mtkice 

nebasTan asocirdeba. am sistemisaTvis erTgvari winapari gaxda Tanamedrove 

franguli konstitucionalizmis wiaRidan wamosuli saprezidento Zalauflebis 

modeli. am sistemaSi prezidentis mkveTrad mzardi rolis maxasiaTeblebia 

saxelmwifos meTauris farTo Sinaarsobrivi gageba, rac gamoixateba 

aRmasrulebeli xelisuflebis faqtiuri meTaurobaSi; parlamentis sakontrolo 

uflebamosilebaTa Semcirebasa da Sesabamisad parlamentTan prezidentis 

urTierTobebis TavisuflebaSi (misi daTxovnis uflebis umniSvnelo 

SezRudvebiT); prezidentis farTo samarTalSemoqmedebiTi uflebamosilebani da 

parlamentis sakanonmdeblo suverenitetis SezRudva; vetosa da sakanonmdeblo 

iniciativis farTo uflebebi; prezidentis pasuxismgeblobis (impiCmentis) rTuli 

procedurebi. anu prezidenti konstituciebSi warmoCenilia rogorc saxelmwifo 

xelisuflebis vertikali.  

Sesabamisad, amgvarma midgomebma rig qveynebSi mmarTvelobis 

supersaprezidento sistemis damkvidreba gamoiwvia. prezidentis, rogorc 

saxelmwifos meTauris ukiduresi gageba gaxda supersaprezidento respublikebSi 

formalurad calke mdgomi - aRmasrulebeli xelisuflebis wyarod misi 

gadaqcevis mizezi, romlis formirebac mas SeuZlia faqtobrivad parlamentis 

nebis gverdis avliT. aRmasrulebeli xelisuflebis formirebis mandati 

upiratesad eniWeba ara pluralisturi demokratiis faseulobebis principze 

dafuZnebul da arCeul warmomadgenlobiT organos – parlaments, aramed 

maJoritaruli wesiT arCeuli prezidentis nebas. amdenad, uxerxulia 
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urTierTSekavebisa da gawonasworebis meqanizmze saubari: prezidentis xelSi ki 

Tavs iyris mxolod ama Tu im funqciis uflebrivi nawili da ara 

valdebulebiTic. aq sayuradReboa a. Saios mosazreba, rom `erTpirovnul 

xelisuflebasTan gaigivebuli konstitucionalizmi namdvil saSiSroebas 

warmoadgens. Tu prezidenti raime `absolutur, saxalxo erTianobas~ icavs da 

fanasaxierebs, xolo misi Zalaufleba damoukidebeli da mtkicea da Tavadac 

erTiani Zalis somboloa, konstitucionalizmze, rogorc totalitarizmis 

uaryofaze, laparakic ki zedmetia.~1 

dReisaTvis, miuxedavad imisa, rom aRniSnuli respublikebis konstituciebma 

xelisuflebis centralur organoTa sistemaSi aRmasrulebeli xelisuflebis 

organod gamoacxades mTavroba (belorusi, r.f., ukraina, yazaxeTi da a.S.), 

saxelisuflebo sistemis mTliani konstituciuri organizaciis mixedviT maT 

aRmasrulebeli xelisuflebis sust dualizms (prezidentis sasargeblod) 

daudes saTave. Tanac, aRniSnuli dualizmi erTmniSvnelovan disbalanss qmnis 

xelisuflebis Stoebis urTierTmoqmedebaSi, radganac axali mTavrobis 

formireba mosdevs ara parlamentis aramed prezidentis arCevas. amdenad, 

aRmasrulebeli xelisufleba erTi mxriv ekuTvnis mTavrobas, xolo meore mxriv, 

prezidenti mxolod formalur-iuridiuladaa distancirebuli aRmasrulebeli 

xelisuflebisagan da mTavroba mTlianad mis kontrolqveSaa moqceuli. am 

respublikebis mTavrobebi moqmedeben prezidentis uflebamosilebis vadiT da 

pasuxismgeblobas ixsnian axladarCeuli prezidentis winaSe, prezidentebi 

uflebamosilni arian moiwvion da Tavmjdomareoba gaswion mTavrobis sxdomebze.  

yovelive, xSir SemTxvevebSi konstituciiT deklarirebul prezidentis 

saarbitraJo funqciebs aclis obieqturobis safuZvels, radganac prezidentis 

aseTi farTo ufleba-valdebulebebi mas aqcevs ara miukerZoebel arbitrad, 

aramed ubiZgebs mas iyos paeqrobis, Sedegze pasuxismgebeli, monawile.  

 

$3. saxelmwifos meTauris Tanamdebobaze gamweseba, uflebamonacvleoba 

 da pasuxismgebloba 

a) taxtis memkvidreobiTobis formebi 

monarqiuli mmarTvelobis mravalsaukunovanma istoriam Camoayaliba taxtis 

memkvidreobis ramodenime wesi. esenia: 

1. salisturi - memkvidreoba gadadis mxolod mamakacze, xolo qalebi am 

wesiT moklebulni arian monarqis memkvidreobis uflebas (belgia, iaponia, 

norvegia da a.S.). 

2. kastiliuri - qali monarqis memkvidre xdeba mxolod maSin, rodesac 

gardacvlil monarqs ar hyavs memkvidere vaJiSvili. amasTanave, umcrosi Zmis 

yola gamoricxavs ufrosi dis uflebas taxtis memkvidreobaze (didi britaneTi, 

espaneTi, norvegia da a.S.). 

                                                 
1
 andraS Saio; `xelisuflebis TviTSezRudva. konstitucionalizmis Sesavali~; Tbilisi 

2003w. gv. 216-217. 
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3. avstriul (hasburgul) - sistemaSi (romelic bolo 100 wlian itoriaSi 

aRar gamoyenebula) qali taxtis memkvidreobis uflebas iZens mxolod yvela 

TaobaSi da yvela StoSi mamakaci memkvidris ar arsebobis SemTxvevaSi (avstro-

ungreTis imperia, ungreTi, serbeTi, ruseTi). 

4. Svedur - sistemaSi qali taxtis memkvidreobis uflebis srulad 

sargeblobs rogorc mamakaci. anu yvela SemTxvevaSi upiratesoba eniWeba 

memkvidreTa Soris asakobriv ufrosobas. am wesis Tanaxmad, amJamad SvedeTSi 

taxtis memkvidrea mefis 27 wlis qaliSvili. 

 

b) prezidentis arCevnebis formebi da wesebi 

prezidentis arCevis wesis gansazRvra uSualo kavSirSia prezidentis 

rolTan saxelmwifos centralur organoTa sistemaSi. prezidentis arCevnebis 

wesi Sesabamisi mmarTvelobis sistemidan iRebs saTaves.  

saprezidento sistemaSi, sadac  xelisuflebis danawilebis principis 

Taviseburebebidan gamomdinare, aRmasrulebeli xelisufleba ekuTvnis 

prezidents, misi arCevis wesi da buneba swored mis konstituciur statusSi 

vlindeba da misgan iRebs saTaves. a. leifxartis TqmiT, `saarCevno olqSi 

gasanawilebeli mandati _ M=1, radganac prezidenti aRmasrulebeli 

xelisuflebis erTpirovnuli meTauria.~1 am SemTxvevaSi, Sesabamisi saxelmwifo 

mTlianad aris erTi olqi da arCevnebic maJoritarulia. msoflio 

konstitucionalizmis praqtikas Tu gadavxedavT aSkaraa, rom `Zlieri~, igive 

aRmasrulebeli xelisuflebis mflobeli prezidenti pirdapiri wesiT airCeva, 

Tumc iSviaTad vxvdebiT sapirispiro gamonaklisebsac. magaliTad, irlandiis, 

islandiis, makedoniis, sloveniis, slovakeTisa da avstriis saparlamento 

respublikebis prezidentebi pirdapiri wesiT airCevian.  

yvela respublikaSi moqmedebs cenzebi anu pirobebis gansazRvra 

prezidentobis kandidatobisaTvis. farTo gavrcelebiT sargeblobs da erTgvari 

kanonzomierebis donezea moqalaqeobrivi, asakobrivi da binadrobis cenzebi.  

umTavresi sawyisi da amosavali wertili prezidentis arCevnebSi 

monawileobisaTvis, es aris moqalaqeobrivi cenzi. am cenzis mixedviT qveynebi 

iyofian or jgufad. pirvel jgufs qmnian is qveynebi, romelTa konstituciebic 

e.w. `pozitiuri diskriminaciis~ wess moiTxoven, anu prezidentobis kandidatad 

dasaxelebuli piri unda iyos Sesabamisi qveynis dabadebiT, aranaturalizebuli 

moqalaqe. am jgufis qveynebs miekuTvnebian: albaneTis, aSS-is, kolumbiis, 

monRoleTis, filipinebis, belorusis, bulgareTis, estoneTis da litvis 

respublikebi. meore jgufi _ qveynebi, romelTac moqalaqeobriv cenzTan 

mimarTebaSi ar aqvT imperatiuli moTxovna, dasaxelebuli kandidati iyos 

dabadebiT da ara naturalizirebuli moqalaqe. am SemTxvevaSi kandidati _ 

ubralod unda iyos Sesabamisi qveynis moqalaqe. am jgufis qveynebs 

miekuTvnebian: saberZneTis, makedoniis, italiis, slovakeTis, sloveniis, CexeTis, 

ungreTis, ukrainis respublikebi da a.S. 

                                                 
1
 Presidents and Assemblies: Constitutional Design and Electoral Dynamics by Matthew Soberg Shugart and 

John M. Carey. Copyright  1992 by Cambridge University Press; p. 201. 
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binadrobis cenzi, gulisxmobs imas, rom kandidati garkveuli drois 

ganmavlobaSi sacxovrisiT unda iyos dakavSirebuli Sesabamis qveyanasTan. es 

cenzi arc Tu ise farTodaa gavrcelebuli, zogierTi qveynis liberaluri 

midgoma prezidentis arCevnebisadmi saerTod gamoricxavs mis arsebobas, 

binadrobis cenzi ufro metadaa gavrcelebuli postsocialistur qveynebSi - 

albaneTi, belorusi, bulgareTi, litva, makedonia da sxva. igi meryeobs samidan 

(litva) 15 wlamde (saqarTvelo).  kandidati belorussa da ukrainaSi nacxovrebi 

unda iyos qveyanaSi arCevnebamde bolo 10 wlis manZilze, makedoniaSi ki 

aranakleb 10 weli bolo 15 wlis manZilze.  

aseve farTodaa gavrcelebuli asakobrivi cenzi. es cenzi ZiriTadad 

ganisazRvreba 35 an 40 wliT, magram magaliTad italiaSi 50 wliT.  

am e.w. tradiciuli cenzebis garda, gamonaklisis saxiT magaliTad ukrainis 

konstituciis 103-e muxli erT-erT cenzad asaxelebs saxelmwifo enis codnas. 

prezidentis uflebamosilebis vada aris saSualod 4-5 weli. magram magaliTad 

meqsikis prezidentis uflebamosilebis vadaa 6 weli, italiisa da safrangeTisa 

_ 7. prezidentad erTi da igive piri arCeuli SeiZleba iqnes mxolod orjer, 

zogan ki zedized mxolod orjer, magram imave meqsikaSi saerTod dauSvebelia 

erTi da imave piris meore vadiT arCeva. prezidentis uflebamosilebis vada 

rogorc wesi ar emTxveva parlamentisas, raTa uzrunvelyofili iqnes 

pluralisturi demokratiis principi da prioriteti mieniWos ara Zalauflebis 

koncentracias erTi politikuri jgufis xelSi, aramed sxvadasxva StoebSi maTi 

Canacvlebis SesaZleblobas. 

Tanamedrove msoflios qveynebSi moqmedebs prezidentis arCevis pirdapiri 

da arapirdapiri wesebi: 

pirdapiri wesiT arCevnebisas, amomrCevlebi uSualod, pirdapir aZleven xmas 

maTTvis sasurvel kandidats. prezidentis pirdapiri arCevnebi yvelgan efuZneba 

sayovelTaobis, Tanasworobis da farulobis principebs. konstituciebi 

prezidentis arCevnebTan mimarTebaSi adgenen mxolod im normebs, romlebic 

gansazRvraven ZiriTad procedurebs. arCevnebis warmarTvis TiToeuli 

samarTlebrivi procedura ki ganisazRvreba mimdinare kanonmdeblobiT. droSi 

gangrZobadi pirdapiri saarCevno procesi moicavs ramodenime stadias: 

kenWisyris dRis gansazRvra; kandidatebis wardgena; registraciis 

procedurebi; saarCevo kampaniis warmoeba; kenWisyris dRe; arCevnebis Sedegebis 

Sejameba, gamarjvebulis gamovlena, gamocxadeba da Tanamdebobis dakaveba (ficis 

dadeba). 

prezidentis arCevnebis Catarebis vada zogierT qveyanaSi, magaliTad aSS, 

litva, ukraina da a.S. fiqsirebulia konstituciaSi. aSS-is konstituciis 

Tanaxmad `prezidentis arCevnebi imarTeba nakiani wlis wina wlis pirveli 

orSabaTis momdevno samSabaTs~ sxva wesia dadgenili magaliTad poloneTis 

konstituciiT, romlis Tanaxmadac, prezidentis arCevnebi iniSneba 

sakanonmdeblo organos Tavmjdomaris mier prezidentis uflebamosilebis vadis 

gasvlamde arauadres 100 da araugvianes 75 dRisa.  
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prezidentis postze kandidatis wardgenaze uflebamosili subieqtebi 

umTavresad arian politikuri gaerTianeba an sainiciativo jgufi. magaliTad, 

makedoniaSi sainiciativo jgufis iniciativa dadasturebuli unda iqnes ara 

nakleb 10 000 amomrCevlis xelmoweriT. 

zogierT qveyanaSi, dadgenilia arCevnebSi monawileTa aucilebeli 

minimaluri raodenoba _ saarCevno qvorumi. litvaSi, belorusSi da bulgareTSi 

saarCevno qvorumi ganisazRvreba amomrCevelTa saerTo raodenobis naxevariT. 

sloveniis, portugaliis, avstriisa da xorvatiis konstituciebi ki amgvar 

normebs ar Seicaven da arCevnebi nebismieri raodenobis amomrCevelTa 

monawileobis SemTxvevaSic Catarebulad iTvleba. 

rig qveynebSi, magaliTad safrangeTSi, rumineTSi da xorvatiaSi pirvel 

turSi arCeulad CaiTvleba is kandidati, romelic miiRebs arCevnebSi 

monawileTa xmebis absolutur umravlesobas. poloneTSi da sloveniaSi 

gamarjvebisaTvis saWiroa kandidatma miiRos kenWisyris Sedegad namdvilad 

cnobili xmebis umravlesoba (e.i. mxedvelobaSi ar miiReba baTilad cnobili 

biuletenebis raodenoba). 

safrangeTSi, rumineTSi, makedoniaSi da a.S. meore turi tardeba im 

SemTxvevaSi, rodesac warmodgenili ori an ufro meti kandidatidan verc erTi 

daagrovebs xmebis saWiro raodenobas. pirvel or turSi prezidentis arCevis 

SeuZleblobis SemTxvevaSi tardeba xelaxali arCevnebi. im qveynebSi, sadac 

dadgenilia saarCevno qvorumi, xelaxali arCevnebi tardeba maSinac, rodesac 

arCevnebSi monawileobas ar miiRebs amomrCevelTa Sesabamisi kvotirebuli 

raodenoba. meore turSi monawileobas Rebulobs pirveli turis Sedegebis 

mixedviT ori saukeTeso Sedegis mqone kandidati. arCeulad ki CaiTvleba is 

kandidati, romelic miiRebs xmebis fardobiT umravlesobas. 

meore turi arcTu iSviaTad gamoiyeneba Tanamedrove realobaSi. ase 

magaliTad, more turSi iqnen arCeuli dRes moqmedi prezidentebi braziliaSi 

2002 w. - luis da silva 61.3%-iT, slovakeTSi - 2004w. vladimer meCiari 40.1%-iT, 

sloveniaSi - 2002w. ianes drnovSeki 56.5%-iT, xorvatiaSi - 2000w.  stipe mesiCi  

56.0%-iT, makedoniaSi-2004w. branko grvenkovski 60.6%-iT da a.S. 

arapirdapiri arCevnebis ori nairsaxeoba arsebobs _ iribi da 

mravalsafexuriani. iribi arCevnebi arapirdapiri Tumc sayovelTao arCevnebis 

erT-erTi nairsaxeobaa, romlis klasikuri nimuSic aSS-is prezidentis arCevnebia. 

am saarCevno wesis Tavisebureba isaa, rom amomrCevelTa kolegia erTad-erTi 

funqciis gansaxorcieleblad - prezidentis asarCevad iqmneba. yoveli Stati 

irCevs mis mier asarCevi senatorebisa da kongresmenebis raodenobis tol 

amomrCevs. amas emateba kolumbiis federaluri okrugis 3 amomrCevic da maTi 

saerTo raodenoba ganisazRvreba 538-iT. amomrCevTa arCevisaTvis gamoiyeneba e.w. 

`saerTo siebis sitema~, rac niSnavs imas, rom Statis yvela amomrCevis mandati 

ergeba im partiis mier dasaxelebul amomrCevebs, romlebic miiReben xmaTa met 

raodenobas (fardobiT umravlesobas). am sistemis Taviseburebas gansazRvravs 

amomrCevTa arCevnebi, ris Semdegac, ama Tu im kandidatis amomrCevTa 

raodenobidan  ukve praqtikulad cnobili xdeba momavali prezidentisa da vice-
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prezidentis vinaoba. radganac amomrCevTa arCevnebi efuZneba princips `mogebuli 

igebs yvelafers, wagebuli agebs yvelafers~, advili SesaZlebelia arCevnebSi 

gaimarjvos im kandidatma, romlis amomrCevebmac federalur doneze miiRes sxva 

kandidatis amomrCevTa xmebze naklebi raodenoba. ase magaliTad, 1968 wlis 

saprezidento arCevnebisas r. niqsonis amomrCevTa siebma federalur doneze 

miiRes mTlianobaSi 31 770 237 xma da Sesabamisad 301 amomrCevis mandati, r. 

hemfrisam 31 270 539 da Sesabamisad _ 191, xolo d uolesisa _ 9 906 141 da 46. 

amomrCevebi prezidentisa da vice prezidentis kandidaturebs xmas aZleven 

sakuTari Statebis dedaqalaqebSi. asarCevad saWiroa kandidatTa wyvilma miiRos 

xmebis absoluturi umravlesoba. xmebis gansazRvruli raodenobis miuReblobis 

SemTxvevaSi prezidents ara umetes sami saukeTeso Sedegis mqone kandidatidan 

irCevs warmomadgenelTa palata, vice-prezidents _ senati. amwesiT aSS-is 

istoriaSi prezidenti airCa mxolod orjer 1920 wels Tomas jefersoni, 

1924wels ki jon adamsi.  

iq, sadac moqmedebs arCevnebis mravalsafexuriani sistema, prezidentis 

arCeva xdeba im pirTa mier, romlebic pirdapiri wesiT arCeulni arian 

sakanonmdeblo da sxva warmomadgenlobiT organoSi. prezidentis 

mravalsafexuriani arCevnebis wesi gamoyeneba albaneTSi, ungreTSi, CexeTSi, 

TurqeTSi, israelSi, saberZneTSi - mxolod parlamentis mier; gfr-Si, indoeTSi 

da italiaSi parlamentTan erTad teritoriuli organoebis warmomadgenlebic 

Rebuloben monawileobas. 

prezidentis arCevis mravalsafexuriani wesi droSi gangrZobadobis 

TvalsazrisiT SedarebiT ufro xanmoklea da igi moicavs Semdeg stadiebs: 

kenWisyris dRis gansazRvra - arCevnebis daniSvna; kandidatebis wardgena; 

kenWisyra da arCevnebis oficialuri Sedegebis gamoqveyneba. prezidentis am 

wesiT arCevnebisas iqidan gamomdinare, rom saarCevno kolegiaSi teritoriuli 

erTeulebis warmomadgenlebs raodenobrivad mkveTrad sWarbobs parlametis 

wevrTa warmomadgenloba, gadamwyveti mniSvneloba swored parlamentSi 

politikur ZalTa gadanawilebas eniWeba.  

rac Seexeba kandidatTa wardgenas, es procedura xorcieldeba 

sakanonmdeblo organos wevrTa konstituciiT fiqsirebuli raodenobis mier. 

CexeTis orpalatian parlamentSi kandidatura prezidentis postze 

dasaxelebuli unda iqnes aranakleb aTi deputatis an aTi senatoris mier. 

sakanonmdeblo organos TiToeuli wevri xels awers mxolod erTi jgufis 

iniciativas. kenWisyris procedura am SemTxvevebSi eyrdnoba saerTo principebs. 

pirvel turSi prezidentis asarCevad saWiroa deputatTa sruli raodenobis 

xmebis kvalificiuri umravlesoba, ZiriTadad 2/3. CexeTis respublikaSi ki 

prezidenti airCeva ra parlamentis palatebis gaerTianebul sxdomaze, 

kandidatma pirvel turSi asarCevad calk-calke unda miiRos orive palatis 

wevrTa saerTo raodenobis xmebis naxevarze meti. 

prezidentis pirvel turSi aurCevlobis SemTxvevaSi, meore turSi asarCevad, 

kvlav saWiroa xmebis ori mesamedis mopoveba. Tu meore turSic ver moxda 

prezidentis arCeva, imarTeba mesame turi, sadac monawileobas Rebulobs 
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mxolod meore turSi ori saukeTesi Sedegis mqone kandidati. ungreTis 

saxelmwifo krebaSi mesame turSi gasamarjveblad kandidatma unda moipovos 

kenWisyraSi monawileTa xmebis fardobiTi umravlesoba. mesame turSi 

gamarjvebisaTvis aucilebel saarCevno kvotas warmoadgens ukve ara deputatTa 

saerTo raodenobis umravlesoba, aramed kenWisyraSi monawile deputatTa 

umravlesoba.  italiaSi ki mesame turis Semdeg sakmarisia absoluturi 

umravlesobis mopoveba. 

am sistemis umTavresi negatiuri maxasiaTebelia is, rom droSi SesaZloa 

gagrZeldes da xmaTa maRali raodenobis moTxovna ver daakmayofilos verc-

erTma kandidatma. italiaSi 1971 wels prezident j. leones arCevnebs dasWirda 

rekorduli raodenoba - 23 turi. aseTi precedentebis Tavidan acilebis 

erTgvari meqanizmia Tanamderove postsocialistur qveynebSi gamarjvebisaTvis 

saWiro xmaTa raodenobis daweva ori turis Semdeg da arCevnebis gaxangZlivebis 

SezRudva vadebSi. magaliTad ungreTis saxelmwifo krebaSi mTeli procedura 

unda damTavrdes sami Tvis vadaSi. 

yovelTvis aqtualuria pirdapiri arCevenebis upiratesoba-naklovanebebis 

sakiTxi. rusi saxelmwifoTmcodnis d. zlatopolskis mosazrebiT, prezidentis 

arCeva parlamentis mier ufro demokratiulia, vidre pirdapiri wesiT, radgan 

mxolod am SemTxvevaSi iqmneba parlamentis winaSe prezidentis 

pasuxismgeblobisaTvis aucilebeli yvela piroba. amis umTavres mizezad ki 

moyavs rig qveynebSi arCevnebis CatarebisaTvis mis monawileTa aucilebeli 

minimaluri raodenobis ganusazRvreloba anu _ amomrCevelTa saarCevno qvorumis 

ar arseboba.1 Tumc, saarCevno kvotis ar arsebobas, romelTa naklovani mxareebis 

Sesaxebac saubrobs d. zlatopolski, Tavisi axsnac gaaCnia. kerZod: upirveles 

yovlisa, es erTgvari meqanizmia, romelic gamoricxavs arCevnebis boikotirebas; 

meore _ swored aqedan  gamomdinare, SenarCunebulia xelisuflebis 

monacvleobis principi. am sakiTxis problematuroba uaxloes warsulSi yvelaze 

naTlad warmoCinda serbeTis SemTxvevaSi, rodesac mxolod sami arCevnebis 

Catarebis SemdegRa, meore turSi 53,61% gaimarjva demokratiuli partiis 

kandidatma boris tadiCma. am SemTxvevaSi ubralod dgeba upiratesobis 

gansazRvris sakiTxi. ra ufro arsebiTi da faseulia samarTlebrivi 

saxelmwifosaTvis xelisuflebis monacvleoba mkacrad gansazRvrul vadaSi Tu 

misi maRali warmomadgenlobiTi xarisxi? SeuZlebelia erTdroulad Tanabari 

warmatebiT uzrunvelyo erTi mxriv prezidentis maRali warmomadgenlobiTi 

xarisxi, xolo meore mxriv SeinarCuno xelisuflebis monacvleobis principi. 

imave d. zlatopolskis mosazrebiT, romelic prezidentis pirdapiri wesiT 

arCevis sakiTxs mxolod saparlamento sistemebSi ganixilavs, prezidentis 

pirdapiri wesiT arCevis SemTxvevaSi iricxeba parlamentis winaSe prezidentis 

pasuxismgeblobis sakiTxi. TavisTavad cxadia, calsaxaa d. zlatopolskis 

mosazrebis utyuaroba mmarTvelobis saparlamento sistemebSi, magram 

                                                 
1
 dawvrilebiT ixileT: Д. Л. Златопольский. Институт президента в Восточной  Европе: порядок 

выборов и ответственность. Вестн. Моск. Ун-та. Сер.11, право. 1994. №5, с.15-18.; 
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warmoudgenelia misi Tanabari ganvrcoba Sereul, saprezidento da 

supersaprezidento respublikebzec. mmarTvelobis am sistemebSi diametralurad 

icvleba suraTi. saprezidento respublikis erT-erTi Zireuli maxasiaTebeli _ 

xelisuflebis sakanonmdeblo da aRmasrulebeli (saprezidento) Stoebis 

Seqmnisa da mxardaWeris wyaroebis gamijvnaa. aRniSnuli mniSvnelovanwilad 

Seexeba Sereul respublikebsac. 

albaT sainteresoa Tu, ras aZlevs prezidents parlamentis gverdis avliT, 

uSualod amomrCevlis nebaze dayrdnobiT xelisuflebisaken mimavali gza; 

uCndeba Tu ara mas am dros demokratiuli legitimurobis ufro meti 

pretenziebi da Sesabamisad mis xelSi iyris Tu ara Tavs im meqanizmebis 

erToblioba, romlebic avtoritarizmis damkvidrebis erTgvar winapirobas 

Seqmnidnen. unda aRvniSnoT, rom qveyanaSi moqmedi arsebuli maRali politikuri 

kultura da daxvewili politikuri speqtri, xelisuflebis Stoebs Soris 

arsebuli konstituciuri balansi _ maTi urTierTobebis samarTlebrivi 

meqanizmebi sulac ar qmnis qveyanaSi avtoritarizmis damkvidrebis perspeqtivas, 

rasac gamudmebiT imeorebda konstituciuri samarTlis mecnierebis sabWoTa 

skola. prezidentis pirdapiri wesiT arCeva mas parlamentTan mimarTebaSi 

garkveuli xarisxiT aniWebs damoukideblobas. poloneli mkvlevaris, profesor 

leSek lex garlickis TqmiT, poloneTis pirdapiri wesiT arCeuli prezidentis 

statuss misi arCevis wesi aniWebs demokratiul legitimurobas da milionobiT 

amomrCevlis mxardaWeriT apelirebis saSualebas.1 a. miSini prezidentis pirdapir 

pirdapir arCevis wess Tvlis am Tanamdebobis dakavebis yvelaze naklebad 

demokratiul saSualebad da misive TqmiT, qmnis erTpirovnuli mmarTvelobis 

winapirobebs.  

slovakeTSi 1999 wlis 18 marts prezidentis pirdapiri arCevnebis wesis 

SemoRebasTan dakavSirebiT konstituciuri cvlilebebis Sesaxeb konstituciuri 

samarTlis slovaki eqspertebi aRniSnavdnen: `Tumca slovakeTis respublikis 

prezidentis Tanamdeboba umTavres wilad atarebs ceremoniul xasiaTs, 

saxelmwifos meTauris pirdapiri sayovelTao arCevnebi am ukanasknels aniWebs 

ufro met politikur wonas, vidre es iyo adre.~2 

pirdapiri wesiT arCeuli prezidenti sargeblobs eleqtoratis ndobiT, 

maRalia misi warmomadgenlobiTi xarisxi da saxelmwifos sxva organoebTan 

mimarTebaSi met damajereblobas rom matebs calsaxaa, magram Cveni azriT, am 

SemTxvevaSi saprezidento Zalauflebis midrekileba avtoritarizmisaken ufro 

metad sxva mraval ganmsazRvrel faqtorzea damokidebuli. maT Soris qveynis 

partiuli speqtris qmediTobaze, sazogadoebriv-politikur kulturaze, 

konkretul etapze qveynis winaSe mdgom amocanebze da sxva. TavisTavad 

prezidentis pirdapiri arCeva ar SeiZleba iyos avtoritaruli reJimis 

damyarebis safuZveli.  

                                                 
1 Лешек Лех Гарлицкий. Институт президентства в новой Конституции Польши. Журн. 

Конституционное Право: Восточноевропейское Обозрение; №3(20)/ №4 (21) 1997. с. 270. 
2
 Конституционное Право: Восточноевропейское Обозрение; Журн. #4 (29) 1999. 

Конституционный мониторинг: Слoвакия; с. 171. 
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amasTanave, pirdapiri wesiT arCeul prezidentTagan yvela ver daikavebs 

gansakuTrebul mdgomareobas qveynis centralur organoTa sistemaSi. garkveuli 

upiratesobis mopovebis gansakuTrebuli albaToba uCndebaT mxolod saxalxo 

xiblis matarebel pirovnebebs, romlebic zurggamagrebulni arian saparlamento 

umrvalesobis mxardaWeriT. swored am da zogierTi sxva faqtoris 

gaTvaliswinebiT, boris traikovskis prezidentobis periodSi makedoniis 

saparlamento respublika praqtikulad naxevradsaprezidento respublikis 

reJimSi funqcionirebda.  

prezidentis uflebamosilebis dawyebas win uZRvis oficiauluri ficis 

dadeba _ inauguracia, saidanac iwyeba misi uflebamosilebis vadac.  

 

g) prezidentis uflebamonacvleoba 

prezidentis uflebamonacvleobis sakiTxis konstituciuri regulireba 

mniSvnelovania im TvalsazrisiT, rom aq yalibdeba is meqanizmi, ramac unda 

uzrunvelyos saxelmwifos meTauris institutis uwyvetobis principi. 

konstituciebi gamoyofen prezidentis movaleobis Sesrulebis or safuZvels, 

rodesac dgeba prezidentis uflebamonacvleobis aucilebloba: 

pirveli - droebiT uflebamosilebis ganxorcielebis SeuZleblobis 

SemTxveva; 

meore - prezidentis uflebamosilebis vadamde Sewyveta. 

prezidentis uflebamosilebis sruli ciklis wyvetiloba droebiTia da 

Sesabamisad misi uflebamosilebis ganxorcielebac droebiTi konstituciuri 

RonisZiebaa. prezidenti Tavisi uflebamosilebis ganxorcielebis SeuZleblobis 

gamomwvevi faqtorebis daZlevis Semdeg ubrundeba Tavis Tanamdebobas. 

uflebamosilebis ganxorcielebis droebiT SeuZleblobis SemTxvevebis 

safuZvlebis konstituciuri gansazRvrebis srulyofilebis mixedviT qveynebi 

ZiriTadad SedarebiT gansazRvras axdenen. absolutur (mkacr) gansazRvras 

praqtikulad mxolod  litvis respublikis kosntitucia Seicavs, romlis 

konstituciis 89-e muxlis meore abzaci prezidentis mier uflebamosilebis 

droebiT ganxorcielebis SeuZleblobis or safuZvels gamoyofs. erTi - misi 

qveynis sazRvrebs gareT yofna da meore - avadmyofoba. 

prezidentis movaleobis droebiT Sesrulebis meore safuZveli, rogorc 

ukve aRvniSneT, aris prezidentis uflebamosilebis vadamdeli Sewyveta. es 

SeiZleba gamoixatos gadadgomaSi, gardacvalebaSi, an impiCmentis proceduris 

ganxorcielebaSi. saprezidento respublikis klasikur sistemaSi aSS-Si 

prezidentis Tanamdebobaze vakansiis warmoSobis SemTxvevaSi gamoricxulia 

riggareSe arCevnebi da darCenili vadiT prezidentis posts avtomaturad ikavebs 

vice-prezidenti. bulgareTSic, sadac evropis qveynebidan erTad-erTSia 

damkvidrebuli vice-prezidentis Tanamdeboba, prezidentis uflebamosilebis 

vadamde Sewyvetis SemTxvevaSi, swored igi ikavebs saxelmwifos meTauris 

Tanamdebobas. amasTan, es ar aris droebiTi RonisZieba. vice prezidenti xdeba 

ara prezidentis movaleobis Semsrulebeli, aramed darCenili vadiT _ qveynis 

prezidenti. rogorc prezidentis uflebamosilebis droebiT 
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ganuxorcieleblobis, aseve uflebamosilebis vadamde Sewyvetis SemTxvevebSi, 

saparlamento da Sereul respublikebSi saxelmwifos meTaurs cvlis erT-erTi 

palatis  (parlamentis) Tavmjdomare (gamonaklisia CexeTi da slovakeTi, sadac 

uflebamonacvea mTavrobis Tavmjdomare).  

supersaprezidento sistemebis umravelosobaSi _ belorusSi, r.f-Si da 

ukrainaSi prezidentis droebiTi uflebamonacvle piri aris qveynis premier-

ministri.  

 

d) saxelmwifos meTauris imuniteti da pasuxismgeblobis (impiCmentis) wesi 

imuniteti saxelmwifos meTauris saqmianobis uzrunvelyofis,  

samarTalwarmoebisagan misi dacvis RonisZiebaa, romelic adgens sisxlis 

samarTlis pasuxisgebaSi micemis dauSveblobas misi Tanamdebobaze yofnis srul 

periodSi. prezidenti imunitetiT sargeblobs Tanamdebobaze yofnis mTeli 

vadiT, igi absoluturia da misi moxsna avtomaturad Tan  sdevs mxolod 

prezidentis uflebamosilebis vadamde Sewyvetas. es ar exeba monarqs, radganac 

konstituciebi monarqiaSi saerTod gamoricxaven misi sisxlissamarTlebriv 

devnas. saxelmwifo meqanizmSi prezidentis adgilisa da rolis, misi 

uflebamosilebebis, funqciebis Tavisuflad ganxorcielebis seriozul garants 

warmoadgens saxelmwifos meTauris imuniteti. 

prezidents sakmaod farTo uflebamosilebani gaaCnia rig qveynebSi, 

romelTa ganxorcielebis xarisxi mniSvnelovnadaa damokidebuli misi 

Tavisuflad moqmedebis konstituciiT gansazRvrul SesaZleblobaze, mis 

garantiebze. igi ar unda SeizRudos sakuTar kanonismier moqmedebebSi, ra Tqma 

unda, xelisuflebis danawilebis farglebSi.  

pasuxismgeblobisa da Tanamdebobidan gadayenebis gansakuTrebuli 

procedura - impiCmenti, romelic SeiZleba moyves konstituciis darRvevas an 

sisxlis samarTlis mZime danaSaulis faqts. aSS-Si bralis wardgenas 

axorcielebs warmomadgenelTa palata, xolo pasuxismgeblobis Sesaxeb saboloo 

gadawyvetilebas iRebs senati damswreTa xmebis 2/3-iT, romlis sxdomasac am 

SemTxvevaSi uZRveba uzenaesi sasamarTlos Tavmjdomare. aSS-is praqtikaSi 

impiCmentis sakiTxi ramdenimejer iqna dasmuli, Tumc, procedura arc erTxel 

prezidentis pasuxismgeblobiT ar dasrulebula. 1974w. ki prezidentma niqsonma 

daaswro gardauval gadawyvetilebas da Tanamdebobidan nebayofilobiT gadadga. 

italiaSi bralis wayeneba xdeba palatebis erTobliv sxdomaze, ris 

Semdegac saboloo gadawyvetilebas iRebs sasamarTlo. italiis parlamentSi 

gadawyvetileba miiReba absoluturi umravlesobiT. rig postsabWoTa 

respublikebSi parlamentis mier sakiTxis ganxilvis procesSi Sualedur 

rgoladaa CarTuli sasamarTlo (litva, r.f., ukraina). parlamentSi saboloo 

gadawyvetileba miiReba xmebis kvalificiuri umravlesobiT. 

prezidentis mimarT impiCmentis bolo warmatebul ganxorcielebas 2004 w. 6 

aprils adgili hqonda litvaSi. prezident ronaldas paqsasis mimarT wayenebuli 

braldeba Seicavda 3 punqts, litvis moqalaqis ukanono Seviwrovebis, 

saxelmwifo saidumloebis gamxelisa da Tavisi `axlobeli pirebis~ sasargeblod 
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sameurneo subieqtebisa da kerZo pirebis mier gadawyvetilebebis miRebaSi 

CarevisaTvis. 

 

$4. saxelmwifos meTauris uflebamosilebebi 

saxelmwifos meTauri, miuxedavad mmarTvelobis sistemisa, formalurad 

(konstituciurad) farTo uflebebs flobs, Tumc am uflebebis realuri 

gamoyenebis meqanizmebis Tavmoyra mis xelSi, umTavresad am sistemebzea 

damokidebuli. saparlamento sistemebSi uflebamosilebebis ZiriTad nawils igi 

axorcielebs mTavrobis nebis Sesabamisad an misi meSveobiT. Sesabamisad, am 

sakiTxs   Cvenc ganvixilavT mmarTvelobis formebis mixedviT. 

a)monarqiaSi saxelmwifos meTauris - monarqis uflebamosilebebs 

ganvixilavT saparlamento monarqiis nimuSze, radganac swored is aris yvelaze 

gavrcelebuli sistema monarqiul mmarTva-gamgeobis formaSi. 

monarqis warmomadgenlobiTi funqcia da uflebamosilebani saerTaSoriso 

urTierTobaTa sferoSi ZiriTadad gansazRvrulia samefo xelisuflebis 

garegnuli (ceremoniuli) atributebiT. esenia titulis, gvirgvinis, mantiis, 

skiptrisa da sxva simboloebis kuTvnileba. samefo karis materialuri 

uzrunvelyofisaTvis finansuri  xarjebi gaiReba saxelmwifos mier. sxvadasxva 

qveynebis institutebis sistemaSi monrqi zogan mikuTvnebulia sakanonmdeblo 

xeliuflebas. magaliTad did britaneTSi monarqi aris samnawiliani parlamentis 

erT-erTi nawili. zogan igi formalurad mikuTvnebulia rogorc sakanonmdeblo, 

aseve aRmasrulebel xelisuflebas (belgia), Tumc arc erTTan mimarTebaSi ar 

gaaCnia iseTi uflebamosilkebebi, romlebic maTze realuri zegavlenisa da 

saxelmwifo xelisuflebis ganxorcielebis saSualebas miscemda. belgiis 

monarqs ar SeuZlia _ mTavrobis sxdomis mowveva. isini ganasaxiereben qveynisa 

da eris mTlianobis simbolos.  

saerTaSoriso urTierTobaTa sferoSic politikur funqciebs axorcielebs 

mTavroba da monarqi mxolod ceremonialuri warmomadgenlobiT Semoifargleba. 

monarqis mier qveynis elCebis daniSvnac xorcieldeba mTavrobis winadadebis 

safuZvelze. 

pirovnebis statusis zogierTi sakiTxis regulirebis sferoSi monarqi 

aniWebs sxvadasxva titulebsa da saxelmwifo jildoebs. zogierT SemTxvevaSi 

axorcielebs moqalaqeobis miniWebas, aRdgenasa da moqalaqeobidan gasvlaze 

Tanxmobis micemas (ZiriTadad mTavrobis kontrasignebis SemTxvevaSi). igi aniWebs 

agreTve umaRlesi rangis samxedro da specialur wodebebs.  

sakanonmdeblo xelisuflebasTan urTierTobebSi monarqis konstituciuri 

prerogativebi drois Sebamisad  ufro da ufro mcirdeba. ase magaliTad, 

miuxedavad imisa, rom didi britaneTis monarqi, parlamentis ZiriTadi nawili, ar 

aris uflebamosili daeswros palatebis sxdomas specialuri miwvevis gareSe. 

monarqi axorcielebs parlamentis mier miRebuli kanonebis promulgirebas. 

daniaSi, espaneTSi da sxva qveynebSi monarqi uflebamosilia gamoiyenos 

SeyovnebiTi vetos ufleba, romelic ufro da ufro iSviaToba xdeba praqtikaSi. 

aRsaniSnavia isic, rom iaponiis, SvedeTisa da norvegiis monarqebs ar aqvT vetos 
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ufleba. aseve deklarirebuli normis doneze dadis monarqis ufleba daiTxovos 

parlamenti (palatebi), radganac am qveynebSi moqmedi partiuli sistema 

funqcionirebs imgvarad, rom saxelisuflebo krizisis daZleva Tavad 

parlamentSi xorcieldeba da igi ar xdeba monarqis sazrunavi, rac 

gamoixateboda parlamentis (palatebis) daTxovnaSi.  

aRmasrulebel xelisuflebasTan urTierTobebSi monarqis konstituciuri 

prerogativebi igi mxolod konstituciiT dadgenili procedurebis 

ganxorcielebiT Semoifargleba da misi gadawyvetileba premier-ministris 

vinaobis Sesaxeb mTlianad gansazRvrulia saparlamento umravlesobis nebiT. 

monarqi mTlianad distancirebulia aRmasrulebeli xelisuflebisagan da 

mTavrobac mis winaSe ar atarebs pasuxismgeblobas. igi Tavis uflebamosilebebs 

axorcielebs mxolod mTavrobis mxridan Sesabamisi nebis arsebobis SemTxvevaSi 

da es principi rig SemTxvevebSi pirdapira gamyarebuli sakanonmdeblo baziT, 

xolo zogjer gamomdinareobs konstituciuri debulebebidan (did briteneTSi 

Cveulebebidan).  

samarTalSemoqmedebiTi saqmianobis ganxorcielebisas monarqi mTeli rigi 

gadawyvetilebebis miRebisas damokidebulia mTavrobis nebaze da misi aqtic 

eqvemdebareba kontrasignebas kabinetis mxridan.  

b) republikuri mmarTvelobis sistemebSi prezidentis warmomadgenlobiTi 

funqcia da uflebamosilebani saerTaSoriso urTierTobaTa sferoSi misi 

kompetenciis is sferoa, romelsac prezidenti axorcielebs rogorc 

saxelmwifos meTauri, sadac TvalnaTliv vlindeba misi samarTlebrivi 

daniSnuleba. prezidenti sargeblobs warmomadgenlobiTi - qveynis saxeliT 

gamosvlis uflebiT sxvadasxva ritualur RonisZiebebSi rogorc qveynis SigniT, 

aseve mis farglebs gareT. mas ufleba aqvs mimarTos xalxs saxelmwifos 

meTauris saxeliT. es mimarTva ZiriTadad exeba xolme qveynis saSinao da 

sagareo politikis umTavres sakiTxebs. masTan gadian akrteditacias 

sazRvargareTis qveynebis elCebi da sxva diplomatiuri agentebi. igi niSnavs da 

gamoiwvevs (saparlamento respublikebSi mTavrobis wardginebiT da zogierT 

SemTxvevaSi parlamentis TanxmobiTac) Tavisi qveynis elCebsa da sxva 

diplomatiur misiaTa xelmZRvanelebs.  

prezidenti specialuri rwmunebis gareSe qveynis saxeliT xels awers 

saerTaSoriso xelSekrulebebsa da SeTanxmebebs. Tumc, xSirad saparlamento 

respublikebSi es saWiroebs parlamentis winaswar Tanxmobas. ase magaliTad, 

ungreTis respublikis konstituciis Tanaxmad, `Tu SeTanxmebis sagani 

miekuTvneba sakanonmdeblo regulirebis sferos, SeTanxmebis dadebisaTvis 

saWiroa saxelmwifo krebis winaswari Tanxmoba.~ 

pirovnebis statusis zogierTi sakiTxis regulirebis sferoSi prezidentebi 

miuxedavad mmarTvelobis sistemisa albaT yvelaze metad damoukideblad 

gamoiyurebian. prezidenti uflebamosilia ganaxorcielos moqalaqeobis miniWeba, 

aRdgena da moqalaqeobidan gasvlaze Tanxmobis micema. sxva qveynis 

moqalaqeebTan mimarTebaSi ufleba aqvs mianiWos politikuri TavSesafari. igi 

aniWebs agreTve umaRlesi rangis samxedro da specialur wodebebs. prezidenti 
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Seiwyalebs msjavrdebulT, umsubuqebs sasjelis zomas (zogierT SemTxvevaSi ara 

diskreciulad, aramed kontrasignebis wesiT). sargeblobs sxvadasxva saxelmwifo 

jildoebis miniWebis uflebiT.  

sakanonmdeblo xelisuflebasTan urTierTobebSi prezidentis 

konstituciuri prerogativebi moicavs prezidentis uflebas uzrunvelyos 

xelisuflebis sakanonmdeblo Stos funqcionirebis uwyvetoba. igi niSnavs 

parlamentis morig da vadamdel arCevnebs, moiwvevs axladarCeuli parlamentis 

pirvel sxdomas da xsnis mas. gansakuTrebul SemTxvevebSi ganazRvruli dRis 

wesrigiT iwvevs palatebs riggareSe sesiebsa da sxdomebze. uflebamosilia 

miiRos monawileoba palatebis muSaobaSi. prezidenti rogorc saxelmwifos 

meTauri gamodis ra arbitrad, uflebamosilia mTavrobasTan urTierTobabSi 

krizisis Tavidan acilebis mizniT an qmeduunarobis motiviT daiTxovos erT-

erTi palata, zogierT SemTxvevaSi orive palata (magaliTad italiaSi). 

amasTanave, es ufleba ar aris absoluturi da konstituciebi Seicaven garkveul 

SezRudvebs, rodesac prezidenti ar aris uflebamosili miiRos es 

gadawyvetileba. 

kongresis daTxovnis uflebas aSS-is konstitucia ar aniWebs prezidents, 

Tumc igi sargeblobs iseTi qmediTi uflebebiT, rogoricaa qveynis mdgomareobis 

Sesaxeb yovelwliuri moxseneba, sadac is axmovanebs aRmasrulebeli 

xelisuflebisaTvis sasurvel RonisZiebebs, maT Soris sakanonmdeblo 

winadadebebs; moiwvios parlamentis palatebi sagangebo sesiaze; aqvs SeyovnebiTi 

vetos ufleba da a.S. 

prezidenti axdens parlamentis mier miRebuli kanonebis promulgirebas. 

kanonSemoqmedebiTi saqmianobis swored am etapze igi uflebamosilia gamoiyenos 

SeyovnebiTi vetos ufleba, romlis daZlevac SesaZlebelia parlamentSi misi 

xelaxali ganxilvis Semdeg xmebis kvalificiuri umravlesobiT. Tumc 

saparlamento respublikebSi vetos uflebis gamoyenebisas igi upiratesad 

damokidebulia kabinetis nebaze. ase magaliTad, slovakeTis konstituciis 87-e 

muxlis Tanaxmad, prezidenti mTavrobis Sesabamisi Txovnis SemTxvevaSi, 

valdebulia parlaments daubrunos kanoni SeniSvnebiT. bratislavis 

universitetis profesor pavol xiolanderis TqmiT, prezidenti am SemTxvevaSi 

mxolod `fostalionis~ funqcias asrulebs. gadawyvetilebis miRebis realuri 

ufleba ki mTavrobas rCeba.1  

zogierT qveynebSi prezidenti sargeblobs aseve sakanonmdeblo iniciativis 

uflebiTac, magaliTad safrangeTSi, litvaSi, fineTSi, r.f-Si, azerbaijanSi da 

kidev sxva postabWour saxelmwifoSi. Tuki saparlamento respublikebisaTvis 

ucxoa prezidentis sakanonmdeblo iniciativisa da SeyovnebiTi vetos 

Tanaarseboba, postsabWouri qveynebis umravlesobisaTvis maTi Tanaarseboba 

sworedac rom erTgvar kanonzomierebad iqca. saparlamento sistemebisaTvis 

vetos uflebis erTpirovnuli realizacia saxelmwifos meTauris mxridan 

                                                 
1
 Павол Хѐлландер; «Словакия: Критический анализ Конституции;» Журн. Конституционное Право: 

Восточноевропейское Обозрение; №2(1); Зима; 1993г. Стр. 25. 
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iSviaTi SemTxvevaa, radganac igi mkveTradaa distancirebuli aRmasrulebeli 

xelisuflebisagan da praqtikulad aranair interess ar atarebs romelime 

kanonis aRsrulebeasTan dakavSirebiT. saparlamento mmarTvelobis sistemebSi 

vetos iSviaTi gamoyeneba swored imiTia ganpirobebuli, rom mTavroba 

saparlamento umravlesobis liderebisganaa dakompleqtebuli da es ukanaskneli 

iTavisebs pasuxismgeblobas ama Tu im kanonis aRsrulebaze. postsocialistur 

qveynebSi ki aRmasrulebeli xelisuflebis ori instituti _ prezidenti da 

mTavroba Tanabrad sargebloben sakanonmdeblo iniciativis uflebiT. 

mTavrobasTan da parlamentTan naklebSezRudul urTierTobebSi myofi 

prezidenti ki vetos uflebis realizaciis procesSi ufro Tavisufalia da 

praqtikulad damoukidebelia mTavrobisagan, radganac saparlamento 

sistemebisagan gansxvavebiT, prezidenti am sistemaSi rogorc aRmsrulebeli 

funqciebis matarebeli piri flobs konkretul interesebs. sakanonmdeblo 

iniciativisa da vetos amgvari Tanaarseboba prezidentis xelT, erTi mxriv 

prezidents warmoaCens rogorc saxelmwifo politikis gansazRvris 

damoukidebel subieqts, xolo meore mxriv amave TvalsazrisiT zRudavs 

mTavrobis damoukideblobas. 

rig qveynebSi prezidenti niSnavs referendums, romelsac efeqturad iyenebda 

safrangeTis prezidenti Sarl de goli.  

aRmasrulebel xelisuflebasTan urTierTobebSi prezidentis 

konstituciuri prerogativebi ganisazRvreba mmarTvelobis sistemiT. ama Tu im 

qveynis mTavrobis formirebaSi prezidentis roli SeiZleba iTqvas, 

xelisuflebis danawilebis principis konstituciur ganxorcielebaSi misi 

rolis pirdapirproporciulia, anu es ukanaskneli aris mTavrobis formirebis 

procesSi prezidentis gavlenianobis xarisxis pirveladi da erT-erTi umTavresi 

ganmsazRvreli faqtori. saparlamento respublikebSi prezidenti aRmasrulebel 

xelisuflebasTan mimarTebaSi flobs iseT nominalur funqciebs, rogoricaa 

premier-ministris kandidaturis dasaxeleba (parlamentSi politikur ZalTa 

ganawilebis gaTvaliswinebiT) da premieris winadadebiT ministrebis 

Tanamdebobaze daniSvna da Tanamdebobidan ganTavisufleba. prezidentis 

winadadebiT,  mTavrobis Tavmjdomare parlamentis wevrTa xmebis umravlesobiT 

airCeva rogorc naxevradsaprezidento respublikebis - safrangeTis, rumineTisa 

da poloneTis, aseve saparlamento - ungreTis, g.f. respublikasa  da italiaSi.  

prezidentsa da mTavrobas Soris konstituciuri balansi garkveul 

koreqtirebas ganicdis Sereul respublikebSi. aq umTavresi maxasiaTebelia is 

faqti, rom prezidenti flobs mTavrobis sxdomaze daswrebisa da zogan misi 

mowvevis uflebasac da orive SemTxvevaSi mTavrobis sxdomebs Tavmjdomareobs 

swored prezidenti. mTavrobis am sxdomaze miRebuli gadawyvetilebebi formdeba 

prezidentis aqtiT, safrangeTSi _ ministrTa sabWosi. mTavrobis formirebis 

procesSi saparlamenti umravlesobis nebaa umTavresi ganmsazRvreli Sereuli 

marTva gamgeobis respublikebSic. 

saprezidento respublikebSi moqmedebs e.w. mTavrobis arasaparlamento gziT 

formirebis wesi, supersaprezidento sistemebSi ki prezidenti konstituciuri 
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resursebiT praqtikulad yovelTvis aRwevs mTavrobis misTvis sasurveli 

Semadgenlobis formirebas. amdenad, ama Tu im qveynis mTavrobis formirebaSi 

prezidentis roli SeiZleba iTqvas, konstituciuri institutebis sistemaSi misi 

rolis pirdapirproporciulia.  

arc erTi saparlamento respublikis prezidenti ar aris uflebamosili 

mxolod sakuTari nebiT  gadaayenos mTavroba. zogierT naxevradsaprezidento 

respublikaSi  (safrangeTi, portugalia) prezidenti uflebamosilia gadaayenos 

mTavroba. supersaprezidento sistemebSi ki sadac prezidentebi gvevlinebian 

aRmasrulebeli xelisuflebis ganmaxorcielebel ZiriTad subieqtad, isini 

praqtikulad aRmasrulebeli xelisuflebis zedamxedvelis rolSi 

warmoCindebian. prezidentis ufleba daiTxovos mTavroba, konstituciurad 

naklebad SezRudulia da mas ufleba aqvs damoukideblad miiRos es 

gadawyvetileba. 

 rac Seexeba saprezidento sistemebSi prezidentis mier mTavrobis 

daTxovnis uflebas, aq upiratesad mxedvelobaSia misaRebi is garemoeba, rom am 

sistemaSi mTavroba ar gamodis rogorc erTiani kabineti, rac aisaxeba misi 

pasuxismgeblobis wesSic. mTavrobis wevrebi individualurad arian 

pasuxismgebeli prezidentis winaSe. 

sasamarTlo xelisuflebasTan urTierTobebSi prezidentis konstituciuri 

prerogativebi moicavs rogorc individualuri Sewyalebis uflebas (amis Sesaxeb 

zemoT ukve visaubreT), riTic praqtikulad scvlis sasamarTlo gadawyvetilebas, 

aseve prezidentis monawileobas sasamarTlo korpusis SerCevis, maTi 

Tanamdebobaze gamwesebisa da ganTavisuflebis Sesaxeb. prezidenti xSir 

SemTxvevebSi Tavmjdomareobs umaRles sakonsultacio (saTaTbiro) organoebSi _ 

magistraturis sabWoebSi (italia, safrangeTi). 

prezidentis sagangebo uflebamosilebani gulisxmobs im uflebamosilebebs, 

romlebic saWiroeben dauyovnebel gadawyvetilebebs umTavresad SeiaraRebuli 

konfliqtebis dros. am dros prezidenti uflebamosilia gamoaxcados sagangebo 

mdgomareoba (mas zogierT SemTxvevaSi ewodeba alyis mdgomareoba, saomari 

mdgomareoba, mometebuli safrTxis mdgomareoba da a.S.), romelic dauyovnebliv 

waredgineba parlaments da umokles vadaSi unda moxdes misi damtkiceba. am 

mdgomareobis SemoRebis safuZvlebi mkacrad ganisazRvreba konstituciebiT.  

prezidenti aris SeiaraRebuli Zalebis umaRlesi mTavarsardali, romelic 

sagangebo mdgomareobis dros parlamentSi Sedis samxedro Zalebis gamoyenebis 

winadadebiT. 

prezidentis samarTalSemoqmedebiTi saqmianobis (samarTlebrivi aqtebis 

gamocemis uflebiT aRWurvis) farglebis sakanonmdeblo mowesrigeba yvela 

calkeul SemTxvevaSi individualuri xasiaTisaa. didia prezidentis 

samarTlebrivi aqtebiT regulirebadi sakiTxebis mkacrad da mkafio 

gansazRvrisaken swrafva. saparlamento da Sereuli marTva-gamgeobis 

respublikebSi prezidenti Tavisi zogierTi funqciis ganxorcielebisas, rac 

gamoixateba konkretuli samarTlebrivi aqtis gamocemaSi, damokidebulia 

mTavrobis nebaze da misi aqtic eqvemdebareba kontrasignebas kabinetis mxridan. 
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supersaprezidento sistemebSi ki prezidentis aqtebi kanonebTan erTad xdebian 

mTavrobis politikis gansazRvris wyaro. prezidentis roli 

samarTalSemoqmedebiT saqmianobaSi izrdeba sagangebo da saomari mdgomareobis 

dros. 

 

Tavi meore. saqarTvelos prezidenti 

 

$1. prezidentis institutis aRmoceneba saqarTveloSi 

prezidentis Tanamdeboba saqarTveloSi Tavdapirvelad 1991w.  aprilSi 

damkvidrda, Tumc amaze saubari 1921 wlis konstituciis proeqtze muSaobisas 

daiwyo. maSin, xangrZlivi debatebis Semdeg, yvela memarcxene politikurma 

partiam (romlebic damfuZnebel krebaSi Seadgendnen umravlesobas), uari Tqva 

mis damkvidrebaze. prezidentis institutis SemoRebis erTad-erTi mxardamWeri 

imxanad `euli~ memarjvene `erovnul-demokratiuli~ partiis warmomadgenloba 

damfuZnebel krebaSi ar iyo sakmarisi am gadawyvetilebis misaRebad.  

dRes, rodesac istoriis gadasaxedidan gvaqvs saqarTvelos 1921 wlis 21 

Tebervlis konstituciis Sefasebis saSualeba, upirveles yovlisa TvalSi sacemi 

da aRsaniSnavia prezidentis institutis gauTvaliswinebloba konstituciuri 

institutebis sistemaSi. social-demokrat a. Cxenkelis TqmiT, `prezidentis 

uaryofa ar niSnavs TviT misi funqciebis uaryofas.~1 noe Jordania ki, romelic 

ratomRac demokratiisagan mijnavda mmarTvelobis saparlamento da 

saprezidento sistemebs, acxadebda _ `parlamentarizmidan ueWvelad 

gamomdinareobs prezidentis arseboba, magram me vambob, raTa demokratizmidan es 

ar gamomdinareobs~-o.2 maTsa da erovnul-demokratebs Soris gansxvaveba 

saxelmwifos meTauris instituciuri formis warmodgenaSi iyo. ufro 

radikaluri iyo socialist-federalisti samson dadiani, romelic acxadebda: 

`prezidenti Tavisi uflebebiT igive mefea.~ erovnul-demokrati giorgi gvazava 

ki aniWebda ra upiratesobas saxelmwifo xelisuflebis evropuli 

parlamentarizmis modelze mowyobas, brZanebda: `...miuRebelia mxolod 

konstruqcia baton Jordaniasi. misi dedaazri ki savsebiT misaRebia. amisaTvis 

saWiroa, rom saTaveSi idges erTi vadiT arCeuli piri, aRWurvili saTanado 

uflebiT. aseTi piri aris prezidenti respublikisa... rad unda gveSinodes 

sityvisa da ratom unda wavarTvaT garkveul Semecnebas yvelgan miRebuli misi 

saxeli?! is, rasac Soreul aRweriT da mikibul-mokibulad acxadebs batoni 

Jordania, aris swored prezidenti.~3 igive giorgi gvazavam aRniSna, rom saWiroa 

xalxis mier arCeuli prezidenti da mis gverdiT pasuxismgebeli ministrTa 

kabineti. man daicva agreTve kontrasignebis meqanizmi, riTac cdilobda gaefanta 

prezidentis xelSi Zalauflebis koncentraciis SiSi. prezidentis institutis 

                                                 
1 saqarTvelos demokratiuli respublikis 1921 wlis konstitucia. dokumentebi 

da masalebi. krebuli II. Tb. 1993, gv. 26. 
2 iqve. 
3 iqve; gv. 32. 
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SemoRebasTan dakavSirebiT azrTa aseTi Sexla-Semoxla umTavresad orma 

faqtorma ganapiroba.  

upirveles yovlisa, qveynis konstituciuri mowyobis sakiTxSi mmarTveli 

social-demokratebis mxridan Sveicariuli e.w. pirdapiri demokratiis 

gafetiSebam, rac CvenSi sakonstitucio komisiis Tavmjdomaris pavle 

sayvareliZis TqmiT `ganuxorcielebeli ideali iyo.~1  

meore _ maTive azriT prezidentis xelSi didi Zalaufleba iyrida Tavs, 

rac ewinaaRmdegeboda demokratizmis principebs;  

garkveuli periodis Semdeg, konstituciis am xarvezs mwared gaixseneben 

qarTveli politikosebi: jer TviT social-demokratiuli partiis Tavmjdomaris 

moadgile grigol lorTqifaniZe `politikur anderZSi~ gamoTqvams sinanuls - 

`Tu sadme ki aris saWiro sakmao uflebebiT aRWurvili prezidenti, es gaxlavT 

swored saqarTvelo...~2 mogvianebiT ki, - damfuZnebeli krebis wevri - erovnul 

demokrati revaz gabaSvili ityvis: `... miRebuli `konstituciis~ ZaliT, - 

saqarTvelo uprezidento, uTavo respublika gaxldaT~ - o.3  

1991 w. prezidentis institutis SemoReba ukavSirdeba sabWoTa epoqaSi 

qveyanaSi pirveli mravalpartiuli  arCevnebis Catarebas. arCevnebis Semdeg, 

mokle droSi, saqarTvelos uzenaesi sabWos 1991 wlis 9 aprilis dadgenilebiT 

iqna SemoRebuli. amave wlis 14 aprils ki miRebuli iqna Sesabamisi 

konstituciuri kanonic. sainteresoa is samarTlebriv-politikuri faqtorebic, 

romlebmac ganapiroba saqarTveloSi prezidentis institutis aRmoceneba. 

upirveles yovlisa - mxedvelobaSi unda iqnas miRebuli is faqti, rom 

prezidentis Tanamdebobis SemoReba moxda 1991 wlis 9 aprils saxelmwifoebrivi 

damoukideblobis aqtis miRebis Semdeg, rodesac saqarTvelo iswrafvoda 

saerTaSoriso samarTalsubieqtivobisaken. amisaTvis unda gamokveTiliyo is 

uflebamosili umaRlesi saxelmwifo moxele, romelic qveynis 

warmomadgenlobiTi funqciebis srulfasovani matarebeli iqneboda;  

meore - garda amisa, 1991 w. 9 aprilis damoukideblobis aRdgenis aqtSi 

aRiarebul principebs Sesabamisi institutebiT uzrunvelyofis meqanizmebi 

sWirdeboda. amgvarad dadga saxelmwifos meTauris sabWouri modelidan - 

kolegialuri organodan erTpirovnul modelze gadasvlis sakiTxi. Tuki 

erTpirovnul prezidentis institutze uars vityodiT, Sesabamisad premier-

ministri an uzenaesi sabWos Tavmjdomare moklebuli iqneboda individualuri 

warmomadgenlobiTi funqciebis saxelmwifos meTauris saxeliT gatarebis 

saSualebas. (monarqiis sakiTxi am droisaTvis seriozulad arc dasmula).  

prezidentis institutis konstituciuri statusi marTva-gamgeobis Sereuli 

(franguli) formis Sesatyvisi iyo, romelic mTavrobasTan erTad iyofda 

aRmasrulebel xelisuflebas. 

1991-92 wlebSi xelisuflebis arakonstituciuri gziT damxobis Semdeg, 1995 

wlis 5 noembris arCevnebamde saqarTvelos uprezidentod mouxda cxovreba. 1992 

                                                 
1 saqarTvelos parlamenti, gazeTi, Tb. 22 ivlisi, 1995 w. #4, gv. 24. 
2 iqve, gv. 38. 
3 revaz gabaSvili, dabruneba. t. 3. mogonebebi. Tb., 1992, gv. 212. 
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w. 28 oqtombers, parlamentTan erTad airCa misi Tavmjdomarec, romelic 

mogvianebiT saxelmwifo xelisuflebis Sesaxeb kanoniT parlamentisave mier 

arCeuli iqna axelmwifos meTaurad. es iyo saxelmwifos meTauris originaluri 

modeli, romelic 1995 elis 24 agvistos konstituciis miRebiT Secvala 

prezidentma.  

prezidentis Tanamdebobis aRdgena ukavSirdeba 1995w. konstituciis miRebas. 

konstituciis proeqtze muSaobisas procesSi partiebi ar davobdnen am 

institutis mizanSewonilobaze da aRiarebdnen misi arsebobis saWiroebas, Tumc 

davis obieqti konstituciur institutebSi misi adgilisa da rolis gansazRvra 

iyo. sabolood miRweuli kompromisi _ saprezidento respublika _ 

xelisuflebis danawilebis amerikuli sistema _ 1995 wlis 24 agvistos 

konstituciaSi aisaxa.  

prezidentis maRal TanamdebobaSi SerTmaneTs Seerwya saxelmwifosa da 

aRmasrulebeli xelisuflebis meTauroba. mTavroba rogorc aRmasrulebeli 

xelisuflebis damoukidebeli kolegialuri ganStoeba ar arsebobda da igi iyo 

prezidentis saTaTbiro organo. Sesabamisad ar arsebobda mTavrobis 

parlamentis winaSe politikuri pasuxismgeblobis wesi da prezidentis winaSe 

iyo pasuxismgebeli aRmasrulebeli xelisuflebis yvela warmomadgeneli. 

69-e muxlis me-2 punqtma mis saqmianobaSi gamoyo ori umTavresi mimarTuleba: 

erTi _ Sida saxelmwifo samarTlebrivi da meore _ sagareo politikuri. 

amasTanave, prezidenti `... uzrunvelyofs..., saxelmwifo organoTa saqmianobas 

konstituciis Sesabamisad~, am debulebiT prezidents kidev erTi _ arbitris 

funqcia dakisra. araorganuli iyo is, rom konstitucia aRmasrulebeli 

xelisuflebis meTaurs, xelisuflebis Stoebs Soris arbitris funqcias 

akisrebda. arada aSS-Si, romeli modelic aRebuli iqna safuZvlad, prezidenti 

namdvilad ar aris arbitri sakuTar Tavsa da xelisuflebis sxva Stoebs Soris.  

saqarTvelos konstituciis 69-e muxlis me-2 punqti me-3 punqtTan erTad 

miuTiTebs prezidentis, rogorc qveynis sagareo politikis ganxorcielebis 

ZiriTad saxelmwifo institutze da igi warmoCenilia qveynis sagareo politikis 

ganxorcielebis umTavres wyarod. e.i. saqarTvelos prezidenti sagareo 

urTierTobebSi qveynis erTpirovnuli umaRlesi warmomadgenlia. igi yovelgvari 

rwmunebis gareSe warmoadgens saqarTvelos sagareo urTierTobebSi da aseTive 

uflebiT sargeblobs saerTaSoriso xelSekrulebaTa da SeTanxmebaTa dadebisas. 

Tumca, aqve isic aucileblad unda aRvniSnoT, rom saqarTvelos parlamenti 

Tavis sakanonmdeblo saqmianobiTa da saerTaSoriso xelSekrulebaTa 

daSeTanxmebaTa ratificirebis, denonsirebis, agreTve gauqmebis gziT, 

iuridiulad rCeba qveynis rogorc saSinao, aseve sagareo politikis ZiriTad 

mimarTulebaTa ganmsazRvrel organod.  

prezidenti rogorc saxelmwifos meTauri, warmoCenili iqna qveynis 

erTianobisa da mTlianobis garantadac. prezidenti konstituciurad ar flobda 

parlamentis daTxovnis uflebas, radganac igi ar iyo xelisuflebis agvari 

danawilebis formasTan Tavsebadi uflebamosileba. 



                                                                              294 

prezident e. SevardnaZis Tanamdebobidan vadamde gadadgomis Semdeg, 

parlamentma 2004 w. 6 Tebervls konceptualurad gadasinja ra, xelisuflebis 

danawilebis e.w. `amerikuli varianti~, ganaxorciela masStaburi konstituciuri 

reforma, ramac TavisTavad mniSvnelovani koreqtivebi Seitana prezidentis 

konstituciur-samarTlebriv statusSic. 

 

 $2. saqarTvelos prezidentis Tanamdebobaze gamweseba, uflebamonacvleoba 

da pasuxismgebloba 

 a) prezidentis arCevnebis wesi 

visac axsovs saqarTvelos konstituciis SemuSavebisa da miRebis 

vnebaTaRelviT savse procesi, dagveTanxmeba erT-erTi mtkivneuli sakiTxi 

prezidentis arCevis wesis gansazRvra gaxldaT. Tumca bunebrivicaa, rameTu igi 

uSualo kavSirSia saxelmwifos centralur organoTa sistemaSi prezidentis 

rolis gansazRvrasTan saxelmwifos konstituciuri institutebis sistemaSi. 

saqarTvelos 1995 wlis 24 agvistos konstituciis Tavdapirveli redaqciiTac da 

2004 wlis 6 Tebervlis cvlilebebis Semdgomac naTeli iyo, som aseTi 

`warmosadegi~ prezidenti aucileblad pirdapiri wesiT iqneboda arCeuli. 

prezidentis arCevis wesi da pirobebi ganisazRvreba konstituciis 70-e muxliTa 

da saqarTvelos organuli kanoniT `saqarTvelos saarCevno kodeqsiT~. 

saqarTvelos prezidentis arCevnebi pirdapiri wesiT xorcieldeba. prezidentis 

Tanamdebobaze yofnis vada ganizaRvreba xuTi wliT. saqarTvelos prezdentad 

erTi da igive piri SeiZleba airCes zedized mxolod orjer. es aris 

xelisuflebis legitimuri cvlalebadobis erT-erTi samarTlebrivi meqanizmi, 

romelic sakmaod gavrcelebulia sazRvargareTis qveynebSic.     

prezidentis arCevnebi tardeba wina arCevnebidan mexuTe wlis aprilis meore 

kvira dRes, riggareSe - prezidentis uflebamosilebis Sewyvetis dRidan 45 dRis 

vadaSi, romlis Catarebasac uzrunvelyofs parlamenti. sagangebo an saomari 

mdgomareobis dros arCevnebi ar tardeba da bunebrivia Tanamdebobaze myofi 

prezidentic agrZelebs muSaobas am mdgomareobis gauqmebamde. konstituciis mier 

cnobili iqna prezidentobis kandidatis wardgenis uflebis mqone ori subieqti: 

politikuri partia da sainiciativo jgufi. prezidentobis kandidatad wardgena 

SeiZleba arCevnebamde araugvianes ormocdaaTi dRisa. warmdgeni subieqtis 

iniciativa dadasturebuli unda iqnes 50 000 amomrCevlis xelmoweriT. 

kandidatis mxardamWerTa sia centralur saarCevno komisias unda waredgineba 

arCevnebamde ormoci dRiT adre, ris Semdegac kandidatad wardgenil pirs 

arCevnebamde araugvianes ocdaaTi dRisa atarebs registraciaSi an Sesabamisi 

safuZvlis arsebobisas eubneba uars.  

rogorc wesi, saqarTvelos konstitucia prezidentis arCevnebisaTvis awesebs 

cenzebs, esenia: moqalaqeobrivi, romlis Tanaxmadac prezidentobis kandidatad 

wardgenili SeiZleba iyos mxolod dabadebiT saqarTvelos moqalaqe e. i. 

arananaturalizebuli moqalaqe; asakobrivi, rac niSnavs imas, rom piri ar 

SeiZleba dasaxelebuli iyos prezidentobis kandidatad Tu mas arCevnebis 

dRisTvis ar usruldeba 35 weli da mesame - es aris binadrobis cenzi. am cenzis 
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Tanaxmad, kandidats saqarTveloSi nacxovrebi unda hqondes aranakleb 15 wlisa 

da arCevnebis daniSvnis dRes unda cxovrobdes saqarTveloSi. saqarTvelos 

organuli kanoni  `saqarTvelos saarCevno kodeqsi~ konstituciiT 

gaTvaliswinebuli binadrobis 15 wliani cenzi or nawlad gayo, romlis 

Tanaxmadac, binadrobis 15 wlian periodSi sul mcire bolo ori weli mainc 

unda qondes kandidats saqarTveloSi nacxovrebi.  

centraluri saarCevno komisia xmis micemis - arCevnebis dRidan oci dRis 

vadaSi ajamebs arCevnebis saboloo Sedegebs da Sejamebidan araugvianes xuTi 

dRisa aqveynebs masobrivi informaciis saSualebebiT. Tumca, mas win uZRvis 

arCevnebis rTuli procesi. arCeulad CaiTvleba is kandidati, romelic miiRebs 

arCevnebSi monawileTa xmebis umravlesobas. arCevnebis pirveli turis Semdeg, Tu 

warmodgenili ori an ufro meti kandidatidan verc erTma xmebis saWiro 

raodenoba ver daagrova, ori kviris Semdeg ewyoba meore turi. meore turSi 

monawileobas Rebulobs pirveli turis Sedegebis mixedviT ori saukeTeso 

Sedegis mqone kandidati. arCeulad ki CaiTvleba is kandidati, romelic xmebis 

met raodenobas miiRebs. xelaxali arCevnebi tardeba Semdeg or SemTxvevaSi: 

pirveli _ arCevnebi Catarda, magram wardgenili iyo mxolod erTi kandidatura, 

romelmac ver SesZlo moegrovebina arCevnebSi monawileTa xmebis naxevarze meti 

da meore _ arCevnebSi gamarjvebuli verc meore turma ver gamoavlina. arCevnebis 

Sedegebis Sejamebis Semdeg, zemoT aRniSnuli ori pirobidan erT-erTis 

arsebobis SemTxvevaSi, dauyovnebliv iniSneba xelaxali arCevnebi, romelic 

tardeba ori Tvis vadaSi.  

saarCevno komisiis mier registraciis momentidan, arCevnebis Sedegebis 

saboloo Sejamebamde, prezidentobis kandidati sargeblobs imunitetiT. 

samarTaldamcav organoebs centraluri saarCevno komisiis winaswari Tanxmobis 

gareSe ar gaaCniaT kandidatis mimarT sisxlissamarTlebrivi devnis 

ganxorcielebisa da sxva sagamoZiebo moqmedebaTa Catarebis ufleba. meore turi 

da xelaxali arCevnebi es aris prezidentis postis dakavebisaTvis brZolis 

samarTlebriv-demokratiuli saSualeba pirdapiri arCevnebis pirobebSi. maTi 

gamiyenebis aucilebloba pirdapir kavSirSia prezidentobis kandidatTa da maT 

zurgs ukan mdgom politikur ZalTa sazogadoebriv avtoritetze. es naTlad 

dagvanaxa saqarTvelos 1991 w. 26 maisis, 1995 w. 5 noembris, 2000 w. 9 aprilisa da 

2004 w. 4 ianvris saprezidento arCevnebmac (Tumc pirveli da bolo arCevnebi 

gansxvavebuli sakanonmdeblo bazis pirobebSi iqna Catarebuli), rodesac 

pirvelive turebSi aSkara upiratesobiT gaimarjves im droisaTvis 

avtoritetulma politikurma figurebma. 

saqarTvelos konstituciis 71-e muxlis pirveli punqtiT axalarCeuli 

prezidentis ficis dadebis dRea arCevis dRidan mesame kvira dRe. axalarCeuli 

przidenti uflebamosilebis ganxorcielebas iwyebs inauguraciis - ficis 

dadebis Semdeg. amdenad, prezidentis uflebamosileba wydeba axalarCeuli 

prezidentis ficis dadebis Semdeg, rodesac iwyeba misi uflebamosilebis vada.  

marTalia saqarTvelos konstitucia arafers amobs prezidenti vis winaSe 

debs fics, xalxis Tu parlamentis, Tumc praqtikaSi, moqmedi konstituciis 
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Sesabamisad arCeulma prezidentebma swored xalxis winaSe dades fici, rac 

albaT erTgvari konstituciuri Cveulebis saxes miiRebs. sxva mraval qveyanaSi, 

es procedura parlamentSi xorcieldeba (mag: avstria, g.f. respublika, 

saberZneTi da a.S.). Tavad is faqti, rom prezidenti Tavisi saqmianobis 

konstituciurobisa da qveynisadmi erTgulebis Sesaxeb fics debs xalxis _ 

Tanamdebobaze misi arCevis uSualo wyaros winaSe, imas niSnavs, rom igi ufro 

metad moraluri da politikuri TvalsazrisiT swored mis winaSea 

pasuxismgebeli.  

prezidentis Tanamdeboba SeuTavsebelia sxva TanamdebobasTan garda 

partiulisa, mas ar aqvs ufleba iRebdes mudmiv anazRaurebas raime saxis 

saqmianobisaTvis.  

 

b) saqarTvelos prezidentis uflebamonacvleoba 

prezidentis uflebamonacvleobis ZiriTad principebs ayalibebs 

kosntituciis 76-e muxli. am muxlis pirveli punqti prezidentis movaleobis 

Sesrulebis dawyebis or safuZvels gamoyofs: 

pirveli - saqarTvelos prezidentis mier Tavisi uflebamosilebis 

ganxorcielebis SeuZleblobis SemTxveva; 

meore - saqarTvelos prezidentis uflebamosilebis vadamde Sewyveta. 

am orive SemTxvevaSi, mis movaleobas asrulebs parlamentis Tavmjdomare, 

xolo Tu isic moklebulia uflebamosilebis ganxorcielebis SesaZleblobas an 

daTxovnilia parlementi, maSin _ premier-ministri. konstitucia erTmaneTisgan 

naTlad mijnavs uflebamosilebis ganxorcielebis SeuZleblobis da vadamde 

Sewyvetis SemTxvevebs. pirveli SemTxveva is hipoTezaa, rodesac prezidentis 

uflebamosilebis ganxorcielebis SeuZlebloba ar iwvevs uflebamosilebis 

Sewyvetas, am SemTxvevaSi, xelisuflebis sruli ciklis wyvetiloba droebiTia 

da Sesabamisad misi uflebamosilebis ganxorcielebac droebiTi konstituciuri 

RonisZiebaa. am SemTxvevaSi, prezidenti Tavisi uflebamosilebis ganxorcielebis 

SeuZleblobis gamomwvevi faqtorebis daZlevis Semdeg ubrundeba Tavis 

Tanamdebobas. logikurad, riggareSe arCevnebi tardeba mxolod im SemTxvevaSi, 

rodesac vadamde Sewydeba prezidentis uflebamosileba. Tumc Cvenis azriT, 

problema mdgomareobs imaSi, rom konstitucia arc Tavad gansazRvravs 

uflebamosilebaTa SeuZleblobis SemTxvevebs (janmrTelobis mdgomareobasTanaa 

es dakavSirebuli Tu sxva faqtobriv damabrkolebel garemoebasTan) da arc 

kanonmdeblobisaken mimarTul blanketur normas Seicavs am sakiTxTan 

mimarTebaSi.  

saqarTveloSi prezidentis uflebamosilebis ganxorcielebis SeuZleblobis 

gamovlena SeiZleba moxdes mxolod amis Sesaxeb Tavad prezidentis mier 

gancxadebisas. saqarTvelos konstitucia arafers ambobs arc imis Sesaxeb Tu 

aRniSnul pirvel SemTxvevaSi vis unda acnobos prezidentma uflebamosilebaTa 

ganxorcielebis SeuZleblobis an SeuZleblobis gamomwvevi damabrkolebeli 

garemoebebis aRmofxvris Sesaxeb. uflebamosilebis ganxorcielebis 

SeuZleblobis dadgenis procesSi arc erTi sxva saxelmwifo organos 
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monawileoba ar aris gansazRvruli da rodesac 2003 wlis 5 noembers 

saqarTvelos parlamentis Tavmjdomarem ganacxada imis Sesaxeb, rom 

saqarTvelos prezidenti swored uflebamosilebis ganxorcielebis 

SeuZleblobis mdgomareobaSi imyofeboda, es ar aRmoCnda sakmarisi prezidentis 

Tanamdebobaze vakansiis gaxsnisaTvis. 

uflebamosilebis vadamdeli Sewyvetis gamovlineba ki sami formiT SeiZleba 

gamovlindes:  

pirveli - amis Sesaxeb Tavad prezidentis gancxadebisas (nebayoflobiT 

gadadgomisas); 

meore - impiCmentis ganxorcielebisas; 

mesame - gardacvalebisas. 

sxva mravali qveynis konstituciis msgavsad saqarTvelos konstituciac 

arafers ambobs Tu vis winaSe unda gaakeTos prezidentma gancxadeba 

Tanamdebobidan gadadgomis Sesaxeb. konstituciis ZalaSi Sesvlis Semdeg 

praqtikaSi erTxel ganxorcierlda prezidentis uflebamosilebis vadamdeli 

Sewyveta (Tanamdebobidan nebayoflobiTi gadadgomiT) da es ar momxdara 

romelime saxelmwifo organosaTvis Sesabamisi gancxadebis wardgeniT. 

prezidentis uflebamosilebis vadamde Sewyvetis faqtis konstataciisaTvis 

sakmarisi aRmoCnda prezident e. SevardnaZis mier gadadgomis Sesaxeb opoziciis 

liderebTan Sexvedrisas da JurnalistebTan gakeTebuli sajaro gancxadeba. 

prezidentis movaleobis droebiTi SemsruleblisaTvis dadgenilia 

ramodenime mniSvnelovani uflebis ganxorcielebis SezRudva. esenia: 

- mTavrobis wevrebis da misi sruli Semadgenlobis daTxovna; 

- TviTmmarTvelobisa da teritoriuli erTeulebis warmomadgenlobiTi 

organoebis aqmianobis SeCereba da daTxovna; 

- referendumis daniSvna; 

- parlamentis daTxovna da vadamdeli arCevnebis daniSvna. 

 

g) saqarTvelos prezidentis imuniteti da pasuxismgeblobis (impiCmentis) 

wesi 

konstituciis 75-e muxlis 1-li punqti adgens, rom prezidenti xelSeuvalia 

da Tanamdebobaze yofnis periodSi dauSvebelia misi dapatimreba an sisxlis 

samarTlis pasuxisgebaSi micema. prezidentis imuniteti absoluturia da misi 

moxsna avtomaturad Tan  sdevs mxolod misi uflebamosilebis vadamdel 

Sewyvetas. es garantia prezidents aniWebs Tavisi funqciebis srulfasovani 

ganxorcielebis saSualebas.  

konstituciis 63-e da 75-e muxlebiT dadgenilia prezidentis konstituciur-

politikuri pasuxismgeblobis formis _ impiCmentis wesiT Tanamdebobidan 

gadayenebis procedurebi, romelic SeiZleba ganxorcieldes konstituciis 

darRvevis, saxelmwifos Ralatis an sisxlis samarTlis sxva danaSaulis Cadenis 

gamo. impiCmentis procedura iwyeba sakiTxis aRZvriT, romelic xdeba 

parlamentis sruli Semadgenlobis arankleb 1/3-iT. sakiTxi impiCmentis 

safuZvlis gasarkvevad braldebis Sesabamisad gadaecema uzenaes sasamrTlos an 
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sakonstitucio sasamarTlos. Tu uzenaesi sasamrTlos mier dadasturebuli iqna 

prezidentis qmedebaSi sisxlis samarTlis danaSaulis niSnebis arseboba an 

sakonstitucio sasamarTlos mier _ konstituciis darRveva, daskvnis ganxilvis 

Semdeg parlamenti sruli Semadgenlobis umravlesobiT iRebs gadawyvetilebas 

sakiTxis kenWisyraze dasmis Sesaxeb, anu SesaZloa, sisxlis samarTlis 

danaSaulis Cadenis an konstituciis darRvevis faqtis dadasturebis miuxedavad, 

parlamentma ar miiRos gadawyvetileba saboloo verdiqtis gamotanis Sesaxeb. Tu 

miiReba gadawyvetileba, rom sakiTxi dadges kenWisyraze,  prezidentis 

gadasayeneblad saWiroa parlamentis sruli Semadgenlobis aranakleb 3/5-is 

mxardaWera. 

parlaments saboloo gadawyvetilebis misaRebad aqvs 30 dRe, winaaRmdeg 

SemTxvevaSi, sakiTxi iTvleba moxsnilad da momdevno erTi wlis ganmavlobaSi 

dauSvebelia imave braldebis wardgena. konstitucia krZalavs agreTve sagangebo 

da saomari mdgomareobis dros impiCmentis proceduris warmoebas. 

saqarTveloSi dRemde ar arc erTxel ganxorcielebula impiCmentis 

procedura miuxedavad imisa, rom survili ramodenimejer dafiqsirda. 

 

$3. saqarTvelos prezidentis uflebamosilebebi 

prezidentis warmomadgenlobiTi funqcia da uflebamosilebani 

saerTaSoriso urTierTobaTa sferoSi ganisazRvreba saxelmwifos meTauris 

saxeliT gamosvlis uflebiT sxvadasxva oficialur da ritualur RonisZiebebSi 

rogorc qveynis SigniT, aseve mis farglebs gareT. prezidenti specialuri 

rwmunebis gareSe qveynis saxeliT xels awers saerTaSoriso xelSekrulebebsa 

da SeTanxmebebs, awarmoebs molaparakebas ucxoeTis saxelmwifoebTan, iRebs 

gadawyvetilebas saerTaSoriso organizaciaSi saxelmwifos Sesvlis an ucxo 

saxelmwifosTan diplomatiuri urTierTobis damyarebis Sesaxeb, axorcielebs 

oficialur vizitebs ucxo qveynebSi. masTan gadian akrteditacias 

sazRvargareTis qveynebis elCebi da sxva diplomatiuri agentebi. 

mas ufleba aqvs saxelmwifos meTauris saxeliT mimarTos xalxsa da 

parlaments. parlamentis TanxmobiT niSnavs da gamoiwvevs qveynis elCebsa da 

sxva diplomatiur misiaTa xelmZRvanelebs. niSnavs Tavis warmomadgenlebs 

qveynis administraciul-teritoriul erTeulebSi. 

prezidenti saxelmwifos saxeliT debs konstituciur SeTanxmebas 

saqarTvelos samociqulo avtokefalur marTlamadidebel eklesiasTan. 

pirovnebis statusis zogierTi sakiTxis regulirebis sferoSi uflebrivad 

saqarTvelos prezidentic msoflio praqtikis farglebSi gansazRvruli 

uflebamosilebebiT sargeblobs. prezidenti uflebamosilia adamianebs miniWos 

da aRudginos moqalaqeoba, gasces Tanxmoba moqalaqeobidan gasvlaze. sxva 

qveynis moqalaqeebTan mimarTebaSi ufleba aqvs mianiWos politikuri 

TavSesafari. aniWebs sxvadasxva saxelmwifo jildoebs. igi aniWebs agreTve 

umaRlesi rangis samxedro, specialur da sapatio wodebebs, umaRles 

diplomatiur rangebs. prezidenti Seiwyalebs msjavrdebulT.  
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sakanonmdeblo xelisuflebasTan urTierTobebSi prezidentis 

konstituciuri prerogativebi tradiciulad upirveles yovlisa moicavs 

procedurul sakiTxebs. prezidenti niSnavs parlamentis morig da riggareSe 

arCevnebs, axalarCeuli parlamentis pirvel sxdomas, gansazRvruli dRis 

wesrigiT moiwvevs riggareSe sesiasa da sxdomas.  

prezidentis ufleba daiTxovos parlamenti, konstituciurad ganisazRvreba 

ori umTavresi safuZvliT: erTi mTavrobis formirebis SeuZleblobis, misTvis 

undoblobis gamocxadebis an ndobis ar gamocxadebisas da meore _ saxelmwifo 

biujetis daumtkiceblobisas. aqcenti parlamentis mxridan legitamica 

gamoclili mTavrobis SenarCunebaze, erTi mxriv regulirebis sferos miRma 

tovebs parlamentis aSkara qmeduunarobis SemTxvevas, rodasec evropis sxva da 

sxva qveynebSi (italia, safrangeTi, xorvatia) am SemTxvevebSi prezidenti 

palatebisa da fraqciaTa xelmZRvanelebTan konsultaciebis Semdeg daiTxovs 

parlaments (erT-erT palatas); meore mxriv mkveTrad akninebs parlamentis 

sakontrolo uflebamosilebaTa qmediTobas. 

saqarTvelos prezidenti ar aris uflebamosili daiTxovos parlamenti 

Semdeg SemTxvevebSi: 

- parlamentis arCevnebis Catarebidan pirveli 6 Tvis ganmavlobaSi; 

- prezidentis impiCmentis proceduris mimdinareobisas; 

- qveyanaSi gamocxadebuli sagangebo an saomari mdgomareobis dros; 

- prezidentis uflebamosilebis bolo 6 Tvis ganmavlobaSi; 

saqarTvelos konstituciis axali redaqcia erTdroulad prezidentisa da 

mTavrobis sakanonmdeblo iniciativiT aRWurvas iTvaliswinebs. amasTanave, 

prezidents sakanonmdeblo iniciativis ufleba aqvs mxolod gansakuTrebul 

SemTxvevaSi, rac Zalzed bundovani definicaa da ar arsebobs aranairi 

kriteriumi, rac gansazRvravda amgvari SemTxvevis gansakuTrebulobas. 

prezidentis mier wardgenili kanonproeqti misi moTxovnis SemTxvevaSi 

ganixileba riggareSe. es upiratesoba prezidents saSualebas aZlevs miaRwios 

misTvis sasurveli kanonis rac SeiZleba SemWidrovebul vadebSi miRebas.  

mTavrobasTan da parlamentTan naklebSezRudul urTierTobebSi myofi 

prezidenti vetos uflebis realizaciis procesSi Tavisufalia da 

damoukidebelia mTavrobisagan, radganac, prezidenti am sistemaSi rogorc 

aRmasrulebeli xelisuflebis praqtikuli xelmZRvaneli flobs konkretul 

politikur interesebs. 

parlamentisadmi mimarTvaSi, sadac tradiciulad saubari exeba xolme 

qveynis winaSe mdgom miznebsa da amocanebs, prezidents SeuZlia moaxdinos ama 

Tu im sakiTxze kanonSemoqmedebiTi procesis inicireba (ara sakanonmdeblo 

iniciativis formiT), anu mimarTos parlaments, rom konkretul sferoSi 

urTierTobebisaTvis qveyanas sWirdeba Sesabamisi kanoni. 

2004 w. 6 Tebervlis konstituciur cvlilebebamde prezidenti aqtiurad 

iyenebda sakanonmdeblo iniciativis uflebas. unda iTqvas, rom prezidenti 

sakmaod aqtiurad iyenebs Tavis sakanonmdeblo iniciativas da 2002 wels 
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miRebuli 250-ze meti kanonidan _ 110 prezidentis sakanonmdeblo iniciativas 

ganekuTvneboda. 

mniSvnelovania prezidentis roli sakanonmdeblo procesis bolo stadiaze, 

romelic parlamentis mier miRebuli kanonis promulgacias iTvaliswinebs. 

konstituciis 68-e muxlis pirveli punqtis mixedviT, parlamentis mier miRebuli 

kanonproeqti gadaecema saqarTvelos prezidents, xolo es ukanaskneli 

konstituciis 73-e muxlis l) qvepunqtisa da 68-e muxlis me-2 punqtis Tanaxmad, 

uflebamosilia xeli  moaweros da gamoaqveynos kanoni konstituciiT 

gansazRvruli wesis Sesabamisad. amave muxlis Tanaxmad, parlamentis mier 

miRebuli kanonproeqti prezidents 5 dRis vadaSi gadaecema. kanonis 

xelmosawerad miRebis Semdeg prezidents aqvs ufleba uari ganacxados 

xelmoweraze da kanoni ukan daubrunos sakanonmdeblo organos anu gamoiyenos 

vetos ufleba. am uflebamosilebas prezidenti maSin axorcielebs, rodesac ar 

eTanxmeba parlamentis mier warmodgenil kanonproeqts. amdenad, prezidents 

sakanonmdeblo procesis ukanasknel stadiaze gaaCnia mniSvnelovani 

konstituciuri meqanizmi, raTa ar dauSvas misTvis miuRebeli kanonis ZalaSi 

Sesvla, misi amoqmedeba, mniSvnelovani roli iTamaSos parlamentis 

kanonSemoqmedebiTi saqmianobis procesSi da Seecados, raTa misTvis sasurvel 

Sedegebs miaRwios parlamentis sakanonmdeblo saqmianobaSi vetos uflebis 

gamoyenebis gziT Carevis Sedegad. parlamentis mier prezidentisaTvis 

xelmosawerad wardgenil kanons prezidenti an xels awers da aqveynebs an 

motivirebuli SeniSvnebiT ubrunebs parlaments. amdenad, konstituciurma normam 

gansazRvra, rom parlamentisaTvis ukan mibrunebul kanons Tan unda axldes 

motivirebuli SeniSvnebi anu is mizezebi da argumentacia, romlis gamoc 

prezidentma uari Tqva kanonis xelmoweraze. prezidenti valdebulia 

parlamentis mier miRebul kanonze vetos ufleba garkveuli vadis ganmavlobaSi 

gamoiyenos. kerZod, prezidentma kanoni sakanonmdeblo organos unda daubrunos 

parlamentis mier misi gadacemidan 10 dRis vadaSi. 68-e muxlisave me-5 punqtis 

Tanaxmad, `Tu prezidentma dadgenil vadaSi ar gamoaqveyna kanoni, mas xels 

awers da aqveynebs parlamentis Tavmjdomare~. 1995 wlis 24 agvistos 

konstituciis ZalaSi Sesvlidan dRemde, prezidentma 12-jer gamoiyena 

SeyovnebiTi vetos ufleba da aqedan verc erTi ver iqna daZleuli parlamentis 

mier. moqmed prezidents rom dRemde ar gamouyenebia vetos ufleba savsebiT 

gasagebia, radganac igi sargeblobs myari saparlamento umravlesobiT, romelic 

kanonproeqtebis ganxilvisas bunebrivia mniSvnelobas aniWebs prezidentis 

pozicias gansaxilveli kanonproeqtis mimarT. 

prezidentis xelT sakanonmdeblo politikis sakuTari Sexedulebisamebr 

gansazRvrisaTvis qmediTi saSualebaa referendumis daniSvnis ufleba. 

parlamentis, aranakleb 200.000 amomrCevlis an sakuTari iniciativiT prezidenti 

uflebamosilia daniSnos referendumi. rogorc volfgan gauli aRniSnavs, 

`xelisuflebaTa balansSi referendumi sasworis sapirwones swevs parlamentis 

sazianod, romelic kargavs Tavis uzenaesobas iyos sakanonmdeblo sferoSi 
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erTaderTi legitimuri Semoqmedi.~1 referendumis daniSvna ar SeiZleba kanonis 

misaRebad an gasauqmeblad, amnistiia da Sewyalebis gamo, saerTaSoriso 

xelSekrulebaTa da SeTanxmebaTa ratificirebisa da denonsirebis Sesaxeb, 

agreTve im sakiTxebze, romlebic zRudaven adamianis ZiriTad uflebebsa da 

Tavisuflebebs. prezidentis mier 2003 w. 2 noembers daniSnuli iqna referendumi 

parlamentis wevrTa raodenobis Semcirebis sakiTxze. 

mTavrobasTan urTierTobaSi prezidentis konstituciur prerogativebs 

arsebiTad gansazRvravs is uflebamosilebebi, romlebsac konstitucia aniWebs 

mas am urTierTobaTa sferoSi. prezidents mTavrobasTan mimarTebaSi SeuZlia: 

premier-ministris daniSvna parlamentSi partiuli balansis gauTvaliswineblad; 

premieris winadadebiT ministrebis daniSvna da ganTavisufleba; mTavrobis 

struqturis gansazRvra; misi sxdomebis moiwveva da Tavmjdomareoba; Tavisi 

aqtebiT mTavrobis saqmianobis mimarTulebaTa gansazRvra; mTavrobis 

samarTlebrivi aqtebis gauqmeba da parlamentis Tanxmobis gareSe misi daTxovna. 

mis uSualo daqvemdebarebaSi imyofeba 3 ministri (Sinagan saqmeTa, Tavdacvisa da 

saxelmwifo uSiSroebis ministrebi). mTavrobeba moqmedebs prezidentis 

uflebamosilebis vadiT da pasuxismgeblobas ixsnis axladarCeuli prezidentis 

winaSe. amdenad, prezidenti misTvis miniWebuli konstituciuri 

uflebamosilebebiT praqtikulad srulad iqvemdebarebs formalur-

konstituciurad misgan ganyenebul mTavrobas da Sesabamisad darRveulia maT 

Soris balansic. prezidenti mTavrobasTan mimarTebaSi (iseve rogorc mTlian 

mmarTvelobiT sistemaSi), sargeblobs yvela im uflebiT krebsiTad, rac 

SeiZleba mikuTvnebuli hqondes prezidents mmarTvelobis sxva danarCen 

sistemebSi. 

 mTavrobis formirebisa da ndoba-undoblobis konstituciur meqnizmSi erTi 

arsebiTi maxasiaTebelia is garemoeba, rom _ parlamentSi politikur ZalTa 

balansis miuxedavad, xelisuflebis konstituciuri organizacia formalurad 

Zalzed amcirebs prezidentis opociziuri saparlamento umravlesobis 

mTavrobis formirebis SesaZleblobas. aRmasrulebeli xelisufleba erTi mxriv 

ekuTvnis ministrTa kabinets, xolo meore mxriv, prezidenti mxolod formalur-

iuridiuladaa distancirebuli aRmasrulebeli xelisuflebisagan, realurad ki 

mTavroba mTlianad prezidentis kontrolqveSaa moqceuli. prezidents ufleba 

aqvs erTi mxriv damoukideblad miiRos gadawyvetileba mTavrobis gadayenebis 

Sesaxeb, xolo meore mxriv, yovelTvis (garda im SemTxvevebisa, rodesac 

prezidenti imyofeba parlamentis daTxovnis SeiZleblobis mdgomareobaSi an 

parlamenti mTavrobas undoblobas gamoucxadebs sruli Semadgenlobis xmaTa 

3/5-iT.) SeuZlia parlamentis mier undobloba gamocxadebuli (an ndobaze uar 

Tqmuli) da Sesabamisad yovelgvar legitimurobas moklebuli kabinetis 

SenarCuneba. erTaderTi SemTxveva, rodesac prezidents ar yofnis konstituciuri 

Zala parlaments Tavs moaxvios Tavisi neba mTavrobis personalur 

Semadgenlobasa da programasTan mimarTebaSi, es aris parlamentis daTxovnis 

SeuZlebloba. 

                                                 
1 volfgan gauli, konstituciis SemuSaveba da miReba saqarTveloSi, gv.188. 
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konstituciis 78-e muxlis me-3 punqti mTavrobis saqmianobis ganmsazRvrel 

samarTlebriv aqtebad moixseniebs ara mxolod qveynis konstituciasa da 

kanonebs, aramed prezidentis aqtebsac, rac safuZvels aclis mTavrobis rogorc 

aRmasrulebeli xelisuflebis umaRlesi organos konstituciur deklarirebas. 

Sesabamisad, prezidenti gvevlineba qveynis politikis mimarTulebebis 

ganmsazRvrelad, rac Tavad saprezidento respublikebSic sakanonmdeblo 

organos prerogativaa.  

sasamarTlo xelisuflebasTan urTierTobebSi prezidentis konstituciuri 

prerogativebSi upirveles yovlisa unda aRiniSnos, rom prezidenti 

Tavmjdomareobs iusticiis umaRles sabWos. qmnis raionul (saqalaqo) da saolqo 

sasamarTloebs da gansazRvravs maT samoqmedo teritorias. prezidenti 

sargeblobs sakadro uflebamosilebebiT sasamarTlo xelisuflebis organoebis 

formirebis procesSi. raionuli (saqalaqo) da saolqo sasamarTloebis 

mosamarTleebs iusticiis umaRlesi sabWos wardginebiT Tanamdebobaze niSnavs 

da Tanamdebobidan aTavisuflebs mosamarTleebs. disciplinuri sabWos 

gadawyvetilebis safuZvelze aTavisuflebs mosamarTleebs. uzenaesi 

sasamarTlos Tavmjdomarisa da mosamarTleebis kandidaturebs warudgens 

parlaments. niSnavs sakonstitucio sasamarTlos 3 wevrs - 1/3-s da parlamentisa 

da uzenaesi sasamarTlos TavmjdomaresTan SeTanxmebiT sasamarTlos plenums 

warudgens Tavmjdomaris kandidaturas. 

prezidentis sagangebo uflebamosilebani ZiriTadad exeba saomar da 

sagangebo mdgomareobasTan dakavSirebuli sakiTxebis reglamentirebas. 

SeiaraRebuli Tavdasxmisas prezidenti acxadebs saomar mdgomareobas, debs zavs 

da 48 saaTis vadaSi es gadawyvetileba dasamtkiceblad Seaqvs parlamentSi. 

omianobis, masobrivi areulobis qveynis teritoriuli mTlianobis xelyofisas, 

samxedro gadatrialebisa da SeiaraRebuli amboxebis, ekologiuri 

katastrofebis da epidemiebis dros, an sxva SemTxvevbSi, rodesac saxelmwifo 

xelisuflebis organoebi moklebulni arian normalur funqcionirebas, acxadebs 

sagangebo mdgomareobas qveynis mTel teritoriaze an mis nawilSi da 48 saaTis 

vadaSi es gadawyvetileba dasamtkiceblad Seaqvs parlamentSi.1 am periodSi 

prezidenti gamoscems dekretebs, romlebic waredgineba parlaments. dekretiT 

mas SeuZlia SezRudos adamianis zogierTi konstituciuri ufleba. 

amasTanave, prezidenti  uflebamosilia SeaCeros adgilobrivi 

TviTmmarTvelobisa da teritoriuli erTeulebis sxva warmomadgenlobiTi 

organoebis saqmianoba an daiTxovos isini, Tu maTi saqmianoba safrTxes uqmnis 

qveynis suverenitets, teritoriul mTlianobas an xelisuflebis organoTa 

konstituciur funqcionirebas.2 prezidenti aris SeiaraRebuli Zalebis umaRlesi 

mTavarsardali, romelic parlamentSi Sedis samxedro Zalebis gamoyenebis 

                                                 
1  praqtikaSi, prezident e. SevardnaZis moRvaweobis periodSi 2003 w. 5 noembers 

gamocemuli iqna brZanebuleba sagangebo mdgomareobis Sesaxeb, magram igi ZalaSi ar 
Sesula, radganac ar moxda parlamentSi dasamtkiceblad misi wardgena. 

2  es ufleba gamoyenebuli iqna erTad-erTxel 2004w. maisSi aWaris avtonomiuri 
respublikis uzenaes sabWosa da sakrebuloebTan mimarTebaSi. 
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winadadebiT. niSnavs erovnuli uSiSroebis sabWos wevrebs, niSnavs da  

aTavisuflebs qveynis samxedro Zalebis generaluri Stabis ufrossa da sxva 

mxedarTmTavrebs.  

prezidenti samarTalSemoqmedebiT saqmianobiT axorcielebs Tavisi 

uflebamosilebisuflebis ZiriTad nawils, gadawyvetilebebs aformebs swored 

samarTlebrivi aqtiT. Sesabamisad, kanonmdebloba ar gansazRvravs prezidentis 

aqtebis regulirebis obieqtebs. misi samarTalSemoqmedebis wyaro aris mTlianad 

prezidentis kompetencia. saqarTvelos prezidentis samarTlebrivi aqtebis 

gamocema konstituciis 73-e muxlis pirveli punqtis `k)~ qvepunqtis Tanaxmad, 

xdeba konstituciisa da kanonis safuZvelze. es norma, faqtobrivad misi 

samarTalSemoqmedebiTi saqmianobis farglebs adgens, radganac misi aqtebiT 

regulirebis obieqti ar unda gafarTovdes imaze metad, vidre konstitucia da 

kanonebi gansazRvraven mis uflebamosilebebs. kosntituciis 73-e muxlis pirveli 

punqtis `k)~ qvepunqtma, prezidents mianiWa brZanebulebebisa da gankargulebebis 

gamocemis ufleba. brZanebuleba es aris kanonqvemdebare normatiuli aqti, 

gankarguleba ki individualur _ samarTlebrivi. prezidentis brZanebulebebi, 

warmoadgenen qveynis samarTlis erT-erT wyaros.  

prezidentis brZanebuleba aRmasrulebeli xelisuflebis dawesebulebaTa 

xelmZRvanelebis normatiuli aqtebis ierarqiaSi umaRles safexurze dgas. 

amasTanave, aRmasrulebel xelisuflebaSi prezidentisa da Sesabamisad misi 

brZanebulebis mdgomareobis gamoxatulebaa is, rom konstituciis 73-e muxlis me-

3 punqtiT gaTvaliswinebuli ufleba _ `saqarTvelos prezidenti uflebamosilia 

SeaCeros an gaauqmos mTavrobisa da aRmasrulebeli xelisuflebis 

dawesebulebaTa aqtebi, Tu isini ewinaaRmdegeba saqarTvelos konstitucias, 

saerTaSoriso xelSekrulebebsa da SeTanxmebebs, kanonebsa da prezidentis 

normatiul aqtebs~. amiT prezidenti kisrulobs konstituciuri kontrolisa da 

administraciuli iusticiis tvirTs da mas eniWeba kvazi-sasamarTlo funqciebi1. 

prezidentis brZanebuleba kanonqvemdebare normatiuli aqtia, romlis 

gamocemis safuZveli SeiZleba iyos sakanonmdeblo aqtis Sesruleba da isic 

mxolod im SemTxvevaSi Tu es pirdapir aris gaTvaliswinebuli am ukanaskneliT. 

Tumca aris gamonaklisi, rodesac saqarTvelos prezidenti uflebamosilia 

sakuTari brZanebulebiT moawesrigos is samarTlebrivi urTierTobac, romelic 

saWiroebs samarTlebriv regulirebas, magram mis Sesaxeb mocemuli 

momentisaTvis ar arsebobs Sesabamisi sakanonmdeblo aqti. amavdroulad, 

prezidentis brZanebulebis regulirebis obieqti ar SeiZleba iyos is 

sazogadoebrivi urTierToba, romelTa mowesrigebac mxolod sakanonmdeblo 

aqtebiTaa gaTvaliswinebuli.  

sakanonmdeblo aqti _ dekreti es is gansakuTrebuli xasiaTis normatiuli 

aqtia, romelsac aqvs kanonis Zala. Sesabamisad, misi moqmedebac droebiTia. misi 

daniSnuleba amgvar situaciaSi operatiuli marTvis uzrunvelyofaa. 

prezidentis dekreti sakanonmdeblo aqtebis ricxvs ganekuTvneba da 

                                                 
1
 amis Sesaxeb miuTiTa Tavis daskvnaSi veneciis komisiamac. ix: internet wyaro: coe.int 
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sakanonmdeblo ierarqiaSi saqarTvelos kanonis gverdiTaa. prezidenti 

umTavresad sagangebo mdgomareobis dros gamoscems dekretebs. am dros, bevri 

ram prezidentis xelovnebazea damokidebuli Tu ramdenad efeqturad gamoiyenebs 

am prerogativas da igi SesaZloa sagangebo mdgomareobis periodSi gaxdes 

kanonSemoqmedebis umTavresi subieqti. Tumc konstituciis 93-e muxlis me-3 da 

punqtiT gaTvaliswinebulia dekretis gamocema mSvidobian dros, rodesac 

prezidenti ar aris uflebamosili daTxovos parlamenti da am dros 

saxelmwifo biujets amtkicebs dekretiT. 

saqarTvelos prezidentis dekretis iuridiuli bunebis ramdenime 

mniSvnelovani Tavisebureba imaSi mdgomareobs, rom: 

upirveles yovlisa - dekretis parlamentSi warmdgeni erTaderTi 

specialuri subieqti aris saqarTvelos prezidenti; 

meore - parlamentSi misi ganxilvisas prezidentis mier dasamtkiceblad 

warmodgenili redaqcia parlamentis mier ver ganicdis raime saxis cvlilebas. 

igi mTliani moculobiT, warmodgenili redaqciiT unda damtkicdes an uari 

iTqvas mis damtkicebaze; 

mesame - prezidentis dekretis moqmedebis vada ar unda aRematebodes 

sagangebo mdgomareobis vadas. dekreti SeiZleba sagangebo mdgomareobis 

damTavrebamde gauqmebul iqnes erTpirovnulad prezidentis mier parlamentis 

Tanxmobis gareSe.;   

meoTxe - dekreti moqmedebs mxolod qveynis teritoriis im nawilSi, sadac 

gamocxadebulia sagangebo mdgomareoba. 

saqarTvelos prezidentis samarTlebrivi aqtebis ricxvs ganekuTvneba 

agreTve brZaneba, romelsac igi gamoscems rogorc SeiaraRebuli Zalebis 

mTavarsardali. 

 

$4. saqarTvelos prezidentis adgili da roli saxelmwifos centralur 

organoTa sistemaSi 

 iseve rogorc sazRvargareTis yvela qveyanaSi, saqarTveloSic prezidentis 

rols umTavresad saxelmwifos centralur organoTa sistemaSi gansazRvravs 

prezidentis aRmasrulebeli xelisuflebiT aRWurvis sakiTxis konstituciuri 

gadawyveta da Sesabamisad, mTavrobasTan misi urTierTobis formebi da 

uflebamosilebebi. saqarTveloSi dReisaTvis moqmedi mmarTvelobis sitemisadmi 

da saxelmwifos centralur organoTa sistemaSi prezidentis Sesabamisi 

rolisadmi politikur ZalTa swrafva, yovelTvis Zireuli cvlilebebis Semdgom 

Cndeba. swored procesebis amgvar ganviTarebas mohyva 2004 wlis 6 Tebervlis 

konstituciuri cvlilebebiT prezidentis konstituciur-samarTlebrivi 

statusis konceptualuri gadasinjva. umTavresi argumenti, r.f-is, ukrainis da 

sxvaTa msgavsad, sasicocxlod mniSvnelovani reformebis prezidentis 

politikur nebasTan asocireba iyo.  

 saqarTvelos konstitucia prezidentis rols xelisuflebis konstituciuri 

institutebis sistemaSi gansazRvravs rogorc saxelmwifos meTaurs. 

saxelmwifos centralur organoTa sistemaSi prezidentis rolis da saerTo 
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kompetenciis ganmsazRvreli fundamenturi norma konstituciis 69-e muxli 

gaxlavT. masSi principebis saxiT naTladaa Camoyalibebuli prezidentis uSualo 

regulirebis sferoebi. am muxlis pirveli punqtis Tanaxmad, prezidentis maRal 

TanamdebobaSi Serwymulia saxelmwifos meTauroba da qveynis saSinao da sagareo 

politikis warmarTva. prezidenti formalurad erTi mxriv gaTavisuflebulia 

aRmasrulebeli xelisuflebis ganxorcielebis tvirTisagan, xolo meore mxriv, 

konstituciuri debulebis Tanaxmad, igi kvlav rCeba qveynis saSinao da sagareo 

politikis warmmarTvel subieqtad. es ki, ra Tqma unda, zustad aRmasrulebeli 

xelisuflebis ganxorcielebaa da udavod gansazRvravs mis dominirebul 

mdgomareobas xelisuflebis danawilebis principis konstituciur 

reglamentaciaSi. igive SeiZleba iTqvas parlamentisaTvis saxelmwifo biujetis 

proeqtis wardgenasTan mimarTebaSic, romelic mxolod prezidentis nebarTvis 

Semdeg aris SesaZlebeli. 

 konstituciis 69-e muxlis me-2 punqti yovelive aRniSnulTan erTad, 

prezidents rogorc saxelmwifos meTaurs, akisrebs qveynis erTianobisa da 

mTlianobis uzrunvelyofas. es ki ukve misi movaleobaa da ara ufleba. amasTan 

erTad, sakmaod did pasuxismgeblobasac akisrebs. vfiqrobT, qveyanaSi arsebuli 

politikuri koniunqturidan gamomdinare, aRniSnuli debuleba gansakuTrebul 

yuradRebas ipyrobs. am debulebis arsis wvdoma friad sainteresoa rogorc 

Teoriuli, aseve praqtikuli TvalsazrisiTac. es debuleba masSi Cadebuli 

normis savaldebulobis TvalsazrisiT, udavod pirdapiri moqmedebis normaa, Tu 

igi erTi mxriv, prezidentis maRal Tanamdebobriv mdgomareobas usvams xazs, 

xolo meore mxriv unda dakonkretdes prezidentis Sesabamisi 

uflebamosilebebiT? ra Tqma unda, rogorc ukve aRvniSneT, igi konkretul 

uflebamosilebebSi unda gaiweros, magram unda iTqvas isic, rom Znelia 

aRniSnuli sakiTxis ase vTqvaT ver uzrunvelyofis SemTxvevaSi SesaZlo 

samarTlebrivi Sedegis winaswari prognozireba. miuxedavad imisa, rom 

konstitucia rogorc ukve zemoT vaxseneT prezidentis uflebamosilebaTa 

nusxaSi misi ganxorcielebisaTvis saWiro ramdenime meqanizmis dafiqsirebas 

axdens. vTvliT, rom aRniSnul debulebaSi gasWvivis deklaraciuloba, 

Sesabamisad dabalia uSualod am normis imperatiulobis xarisxic. amgvar 

debulebebs, sxva qveynis konstituciebSic vxvdebiT.  

warmodgenil sistemaSi prezidenti praqtikulad damoukideblad 

xelmZRvanelobs mTavrobis saqmianobas da es ukanaskneli mxolod prezidentis 

nebis aRsrulebis gamoa pasuxismgebeli missave winaSe. Tavad prezidentis 

uflebrivi mdgomareoba ki mmarTvelobis sxva  istemebisagan gansxvavebiT 

gamyarebulia mTavrobis saqmianobis sruli erTpirovnuli kontroliT, 

parlamentis daTxovnis mcireodeni SezRudvebiTa da saxelmwifo-sabiujeto 

politikis gansazRvris uflebamosilebiTac.  

prezidenti mxolod formalur-iuridiuladaa distancirebuli 

aRmasrulebeli xelisuflebisagan, realurad ki mTavroba kontrolqveSaa 

moqceuli. prezidentis instituti aris ara ubralod aRmasrulebeli 



                                                                              306 

xelisuflebis meTauri, aramed misi makontrolebeli `saprezidento 

xelisufleba~.  

am sistemaSi Tavs iyris saparlamento da saprezidento respublikebSi 

prezidentis uflebamosilebaTagan nakrebi funqciebi, sadac  gamawonasworebeli 

elementebi naklebad efeqturi xasiaTisaa. mTavroba prezidentisaTvis miuxedavad 

misi konstituciur-samarTlebrivi statusisa, aRmasrulebeli xelisuflebis 

ganxorcielebaSi mxolod damxmare organoa. prezidenti Tavisi 

samarTalSemoqmedebiTi saqmianobis farglebSi gamodis mTavrobis saqmianobis 

prioritetebis ganmsazRvrel erT-erT mZlavr subieqtad. mTavrobis kontrolis 

formebi ki prezidents mcireodeni SesZRudvebiT uflebamosils xdis 

praqtikulad sasurvel SemTxvevaSi daiTxovos parlamenti da SeinarCunos 

mTavroba.  

 

 am fonze sainteresoa konstituciis 69-e muxlis me-2 punqtis debuleba 

romlis Tanaxmadac amasTanave, prezidenti `uzrunvelyofs..., saxelmwifo 

organoTa saqmianobas konstituciis Sesabamisad~, rac gamoxatuli unda iqnes 

rogorc mis, aseve sxva saxelmwifo organoTa mier Tavis uflebamosilebaTa 

ganxorcielebis gadaucdomlobaSi. es debuleba prezidents kidev erT _ 

arbitris funqcias akisrebs, rac TavisTavad, saxelmwifo xelisuflebis mier 

gansazRvruli da warmoebuli politikis rac SeiZleba Seuferxeblad da 

sworxazovnad, mizanswrafulad ganxorcielebiskenaa mimarTuli. amdenad, norma 

romelic saqarTvelos prezidents akisrebs arbitris funqcias, ar SeiZleba iyos 

xelisuflebis Stoebs Soris warmoSobili SesaZlo davis samarTlebriv-

politikuri mexamridi, radganac igi praqtikulad xelmZRvanelobs saxelmwifo 

xelisuflebis erT-erT Stos - aRmasrulebel xelisuflebas. am sistemaSi 

prezidentis rogorc arbitris statusis gansazRvra is konstituciuri aspeqtia, 

romlis konkretuli mereglamentirebeli uflebamosilebebiT uzrunvelyofac 

aRemateba konstituciur-samarTlebriv resursebs, radganac Tavad sxvadasxvaa 

konstituciur-samarTlebrivi kategoriaa erTi mxriv xelisuflebis erT-erTi 

Stos saTaveSi dgoma da meore mxriv saarbitraJo roli. es ori kategoria 

Tavisi arsiT araTanxevdri da urTierTgamomricxavia. ase magaliTad, 

konstitucia arTulebs ra mTavrobisaTvis undoblobis gamocxadebis 

procedurebs, mas praqtikulad, mxolod sarekomendacio xasiaTs aZlevs da 

prezidentisagan xSir SemTxvevebSi, umniSvnelo SezRudvebis garda, SeiZleba 

emsxverplos amgvar `rekomendaciebs~. arbitris funqcia gulisxmobs krizxisuli 

situaciebis marTvas da ara misi gamwvavebis SesaZleblobas xelisuflebis 

romelime Stos dasustebis xarjze. prezidentis aseTi farTo konstituciuri 

SesaZleblobebis fonze ki Znelia saubari krizisuli situaciebis miukerZoebel 

marTvaze. 

ukanaskneli, yvelaze masStaburi konstituciuri reformis Semdeg, 

saqarTvelos prezidentis konstituciur-samarTlebrivi statuss ganisazRvravs 

Semdegi mkveTri maxasiaTeblebiT: 

1. saxelmwifos meTauris farTo institucionaluri aRqma; 
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2. parlamentTan prezidentis urTierTobebis Tavisufleba (daTxovnis 

uflebis umniSvnelo SezRudvebi); 

3. prezidentis farTo samarTalSemoqmedebiTi uflebamosilebani da 

parlamentis sakanonmdeblo suverenitetis garkveuli SezRudva; 

4. vetosa da sakanonmdeblo iniciativis farTo uflebebi; 

 

sakontrolo kiTxvebi da davalebebi:U 

1. rogoria saqarTvelos prezidentis arCevis, uflebamonacvleobisa da 

pasuxismgeblobis wesebi? 

2. rogor moaxdenT saqarTvelos prezidentis uflebamosilebaTa 

klasifikacias? 

3. rogoraa warmodgenili saqarTvelos prezidenti sakanonmdeblo 

procesSi? 

4. rogoria saqarTvelos prezidentis sagangebo uflebamosilebebi? 

5. monarqis memkvidreobis ramdeni wesi arsebobs da rogor daaxasiTebT 

TiToeul maTgans? 

6. mimoixileT da SeafaseT prezidentis arCevnebis pirdapiri da 

arapirdapiri dawesebi. miuTiTeT Sesabamisi qveynebi; 

7. rogoria saxelmwifos meTauris uflebamosilebi monariuli 

mmarTvelobis formaSi? 

8. rogoria saxelmwifos meTauris uflebamosilebebi respublikuri 

mmarTvelobis formaSi? 

  

moamzadeT 5 gverdiani referati Temaze `saqarTvelos prezidentis 

uflebamosilebani~ konstituciisa da sxva sakanonmdeblo aqtebis gamoyenebiT.                                                                                                               

moamzadeT 10 gverdiani referati Temaze `saxelmwifos meTauris kompetencia 

respublikuri mmarTvelobis formaSi~ Semdegi saxelmZRvaneloebis gamoyenebiT: 

andraS Saio; `xelisuflebis TviTSezRudva. konstitucionalizmis Sesavali~ 

Presidents and Assemblies: Constitutional Design and Electoral Dynamics by Matthew Soberg 

Shugart and John M. Carey. Copyright  1992 by Cambridge University Press. p. 201. 

Нойштадт Ричард. Президентская власть и нынешние президенты. М., 1997. 

Сахаров Н.А., Институт президентства в современном мире. М., 1994. 
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kari IX. mTavroba saxelmwifo xelisuflebis sistemaSi. saqarTvelos 

mTavroba 

Tavi ocdameerTe. mTavrobis zogadi daxasiaTeba 

§1. mTavrobis cneba 

saxelmwifo xelisuflebis organizacia da funqcionireba Tanamderove 

demokratiul saxelmwifoebSi xorcieldeba xelisuflebis danawilebis 

konstituciuri principis safuZvelze. am principis Tanaxmad, saxelmwifo 

xelisuflebis erT-erTi ganStoeba da misi erT-erTi ganmaxorcielebeli 

aRmasrulebeli xelisuflebaa. 

aRmasrulebeli xelisufleba farTo gagebiT warmoadgens saxelmwifo marTvis 

uflebamosilebaTa erTobliobas da am uflebamosilebaTa ganmaxorcielebeli 

saxelmwifo organoebis sistemas. rogorc wesi, aRmasrulebel xelisuflebas 

axorcielebs saxelmwifo meTauri da mTavroba. amasTan, aRmasrulebeli 

xelisuflebis mniSvnelovan elements mTavroba warmoadgens. 

aqedan gamomdinare, mTavroba aRmasrulebeli xelisuflebis umaRlesi 

kolegialuri organoa, romlis SemadgenlobaSic Sedian ministrebi da mmarTvelobis 

centraluri organoebis xelmZRvanelebi. mTavroba  aris saerTo kompetenciis 

kolegialuri organo, romelic saxelmwifoSi axorcielebs aRmasrulebel da 

ganmkargulebel (administraciul) saqmianobas.  

sxvadasxva qveyanaSi mTavrobas sxvadasxva saxelwodeba aqvs. magaliTad, 

mTavroba – CexeTSi, kolumbiaSi,  safrangeTSi, italiaSi; ministrTa sabWo – 

poloneTSi, ministrTa kabineti – did britaneTSi, federaluri sabWo - SveicariaSi. 

mTavrobis organoebs gaaCniaT farTo funqcionaluri kompetencia. mTavroba 

mowodebulia daicvas arsebuli sazogadoebrivi wesrigi, adamianis uflebebi da 

Tavisuflebebi,  saxelmwifos sagareo interesebi. aRniSnuli miznis misaRwevad 

mTavrobas gaaCnia uflebamosileba da prerogativa, materialuri da kanoniuri 
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resursebi, mis gankargulebaSia farTo administraciuli da samxedro-politikuri 

aparati. 1 

mTavrobis umaRles organos  saxelmwifos formirebisa da realizaciis 

uflebamosilebis saqmeSi wamyvani roli eniWeba. mTavrobis wevrebi umetesad 

iwodebian ministrebad (ministri-laTinuri sityvaa: „minister“ – momsaxures, 

qvemdgoms niSnavs). Tanamedrove gagebiT, es aris mmarTvelobis umaRlesi dargobrivi 

organos – saministros xelmZRvaneli. ministrs sxvadasxva qveyanaSi sxvadsxvagvari 

saxelwodebiT moixsenieben. magaliTad, aSS-Si sagareo saqmeTa ministrs saxelmwifo 

mdivani ewodeba.  

miuxedavad konstituciur samarTalSi gamoyenebuli sxvadasxva terminisa, 

termini „mTavroba“ aRmasrulebeli xelisuflebis ufro ganzogadoebuli 

dasaxelebaa. misi interpretacia damokidebulia ama Tu im qveynis mmarTvelobis 

formaze.  

§2. mTavrobisa da misi wevrebis samarTlebrivi statusi 

mTavrobis samarTlebriv rolsa da realur adgils saxelmwifo xelisuflebis 

organoTa sistemaSi mravali faqtori ganapirobebs, magram mTavari maT Soris  

qveyanaSi arsebuli marTva-gamgeobis forma da saxelmwifos umaRles sakanonmdeblo 

organoSi — parlamentSi politikur ZalTa Tanafardobaa. 

saprezidento respublikebSi da zogierT dualistur monarqiebSi 

aRmasrulebeli xelisuflebis administracias saerTo kompetencias akisrebs ara 

koleqtiuri organo, aramed TviT prezidenti an monarqi. amitom aSS-Si Cven ar 

vsaubrobT mTavrobaze im gagebiT, rogorc, magaliTad, italiaSi. aSS-Si mTavroba 

mTlianad eqvemdebareba prezidents, kabineti ki kolegialur organos ar 

warmoadgens, gadawyvetilebas damoukideblad ki ar iRebs, mxolod ixilavs. saerTo 

kompetenciis aRmasrulebeli xelisuflebis gadawyvetilebas iRebs mxolod aSS-is 

prezidenti.   

 mTavrobis SigniT SesaZlebelia Camoyalibdes ufro viwro 

zogadpolitikuri xasiaTis organoebi: did britaneTSi — kabineti, mudmivmomqmedi 

biuro-CineTSi, prezidiumi –italiaSi da sxva. aseve SesaZlebelia Seqmnili iyos 

sxvadasxva uwyebaTaSoriso struqturebi: komitetebi – did britaneTSi, 

delegirebuli komisiebi – espaneTSi da sxva. safrangeTSi mTavrobis sxdomas 

uwodeben ministrTa sabWos, rodesac mas Tavmjdomareobs qveynis prezidenti, xolo 

ministrTa kabinets – rodesac mas xelmZRvanelobs premier-ministri. am ukanasknel 

SemTxvevaSi ZiriTadi samTavrobo dokumentebis miReba ar xdeba, isini mxolod 

ganixileba. 

Tuki adre miaCndaT, rom mTavroba mxolod aRmasrulebel funqcias asrulebs, 

Tanamedrove konstitucionalizmis doqtrinam Secvala midgoma. aRmasrulebeli 

xelisuflebis  funqcia mdgomareobs saerTo politikis gagrZelebaSi, mis 

CamoyalibebaSi da cxovrebaSi gatarebis xelmZRvanelobaSi.  

                                                 
1
  inglisurenovan qveynebSi termini „GOVERNMENT“ zogjer ufro farTo mniSvnelobiT 

ixmareba, vidre mTavroba, masSi moiazreba sakanonmdeblo da aRmasrulebeli organoebis 
sistemac, maT Soris — saxelmwifos meTauri.  
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mTavrobis konstituciur-samarTlebrivi instituti Sedgeba normebidan, 

romlebic aregulireben mTavrobis Camoyalibebis struqturas, 

angariSvaldebulebas, mTavrobis wevrTa uflebamosilebas da urTierTobas ara 

marto mTavrobis wevrebs Soris, aramed sxva saxelmwifo organoebTanac. 

konstituciaSi ganisazRvreba mxolod mTavrobis samarTlebrivi mdgomareoba. 

mTavrobis uflebamosilebis sakiTxebs, rogorc wesi, ufro detalurad 

aregulirebs calke kanoni.  

mTavrobis wevrTa statusi. mTeli rigi qveynebis konstituciebi Seicaven 

mTavrobis wevrTa saqmianobis akrZalvebs. mTavrobis Camoyalibebisas rigi 

saxelmwifoebi iTvalisiwineben iseT faqtorebs, rogoricaa geografiuli, eTnikuri, 

religiuri (gansakuTrebiT es damaxasiaTebelia rTuli da mravalferovani 

eTnokonfesionaluri mosaxleobis mqone qveynebisaTvis). indoeTSi mTavrobis 

SemadgenlobaSi warmodgenili arian sxvadasxva geografiuli da religiuri 

konfesiebis warmomadgenlebi, rac ganpirobebulia am qveynis TaviseburebiT. amgvari 

moTxovna asaxulia belgiis, Sveicariis, libanis kanonmdeblobaSi. 

zogierTi qveynis kanonmdebloba ministris kandidatebis mimarT iTvaliswinebs 

garkveul moTxovnebs. magaliTad, Sesabamisi qveynis dabadebiT moqalaqeobis 

moTxovnas(paragvai, meqsika, ekvadori), zogierT qveyanaSi dadgenilia asakobrivi 

cenzic (magaliTad, braziliaSi mTavrobis meTaurad piri SeiZleba gaxdes mxolod 25 

wlidan, meqsikaSi 30 wlidan). 

mTavrobis samarTlebrivi statusi monarqiebSi. aq ZiriTadad moiazreba 

mTavrobis statusi absolutur da dualistur monarqiebSi.  

absoluturi an dualisturi monarqiis qveynebis  konstituciebSi monarqs 

Tvlian rogorc saxelmwifos,  aseve mTavrobis meTaurad. monarqi gadamwyvet rols 

TamaSobs mTavrobis saqmianobis gaZRolasa da dagegmarebaSi, mniSvnelovani  

saxelmwifoebrivi gadawyvetilebebis miRebaSi. mTavrobis yvela wevri saxelmwifos 

meTauris mier dadgenil politikas  individualurad axorcielebs. arabeTis 

monarqiebSi (saudis arabeTi, omani, kuveiti) mTavroba yalibdeba naTesaur-

gvarovnuli niSnis mixedviT. monarqi mTavrobis wevrTa daniSvnisas xelmZRvanelobs 

ara partiuli mosazrebebiT (politikuri partiebi am qveynebSi, rogorc wesi, ar 

arseboben), aramed mmarTveli ojaxisadmi mikuTvnebis niSniT. 

mTavrobis statusi saparlamento saxelmwifoebSi. TaviseburebiT xasiaTdeba 

mTavrobis statusi konstituciur monarqiebsa da saparlamento respublikebSi.  

saparlamento monarqiebi. saparlamento monarqiebSi mTavroba an im partiis mier 

yalibdeba, romelmac saparlamento arCevnebis dros moipova xmaTa umravlesoba, an 

im partiebis mier, romelTac paralmentSi gaaCniaT umravlesoba. gamarjvebuli 

partiis lideri xdeba mTavrobis meTauri.  konstituciuri monarqiis qveyanaSi, 

(magaliTad, did britaneTSi) arsebobs mTavrobis farTo da viwro gageba. didi 

britaneTis mTavroba daaxloebiT 100 wevrs iTvlis, magram mTavrobis wevrebi erTad 

arasodes ikribebian. ZiriTadad es xdeba maSin, rodesac mTavroba gadadgeba mTeli 

SemadgenlobiT. yvela saWirboroto sakiTxi wydeba ministrTa kabinetis mier, 

premier-ministrisa da yvelaze gavleniani ministrebis mier (daaxloebiT 20 

ministri). ministrTa kabinetSi gamoyofen ufro viwro Semadgenlobis „Sida“ 
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kabinets, romelic premier—ministrisa da misi 4—6 ndobiT aRWurvili metad 

gavleniani ministrisagan Sedgeba. 

did britaneTSi marTalia monarqi niSnavs premier-ministrs, magram premier-

ministri xdeba im partiis lideri, romelmac gaimarjva TemTa palatis arCevnebSi. 

amitom mTavrobis meTauris daniSvnis aqti formalur xasiaTs atarebs.  

espaneTis konstituciis mixedviT, monarqi saxelmwifos meTauria, mTavrobis 

Tavmjdomaris wardginebiT igi niSnavs da aTavisuflebs mTavrobis wevrebs. monarqi 

warudgens deputatTa kongress mTavrobis meTauris kandidaturas, pirs, romelic am 

palatis mxardaWeriT sargeblobs. Tuki kongresi ramdenjerme ar dauWers mxars 

mefis kandidaturas, mefe uflebamosilia kongresis Tavmjdomaris 

kontrasignirebis safuZvelze daiTxovos generaluri kortesebi.     

miuxedvada imisa, rom saparlamento monarqiebSi monarqis uflebebi 

sagrZnoblad Sekvecilia, saparlamento monarqiebisaTvis damaxasiaTebelia is, rom 

premier-ministrsa da ministrebs niSnavs da Tanamdebobidan gadaayenebs monarqi. 

ministrebi saparlamento arCevnebSi xmaTa umravlesobiT mosul partiaTa 

warmomadgenlebs warmoadgenen.  

niderlandebSi, sadac saparlamento monarqiaa, aRmasrulebel xelisuflebas 

axorcielebs monarqi ministrTa sabWosTan erTad. mTavroba angariSvaldebulia 

parlamentis winaSe (generaluri Statebi). saparlamento zedamxedveloba 

mimdinareobs interpelaciis gziT, ministrebis mimarT zepiri SekiTxvebiT 

sagamoZiebo komisiebis mier. 

zogierTi konstituciuri monarqiisagan gansxvavebiT, espaneTSi mTavrobis 

Camoyalibebis procesSi aqtiur monawileobas iRebs espaneTis monarqi, romelic 

espaneTis konstituciis Tanaxmad, „saxelmwifo institutebis swori funqcionirebis 

garantia“. ase, magaliTad, aRmasrulebeli xelisuflebis organos warmoadgens 

ministrTa sabWo, Sedgeba Tavmjdomaris, ministrebisa da sxva wevrebisagan. 

ministrTa sabWos Tavmjdomaris kandidaturas mefe warmoadgens da mas parlamenti 

(kortesebi) amtkicebs, mTavrobis meTauris wardginebiT mTavrobis sxva wevrebs 

niSnavs da Tanamdebobidan aTavisuflebs monarqi. mefe Tavis farTo 

uflebamosilebas mTavrobis meTauris an Sesabamisi ministris kontrasignaciis 

meSveobiT axorcielebs.  

mTavrobis formirebis analogiuri principi moqmedebs did britaneTSi, sadac 

monarqi mTavrobis Camoyalibebis procesSi “farTo” premier-ministrad 

saparlamento arCevnebSi gamarjvebuli partiis liders niSnavs, xolo misive 

wardginebiT — ministrebsa da mTavrobis sxva wevrebs. 

SvedeTSi monarqi formaluradac ki ar monawileobs mTavrobis Semadgenlobis 

CamoyalibebaSi. mTavrobis meTauri iniSneba parlamentis Tavmjdomaris aqtiT.  

saparlamento respublikebSi mTavroba yalibdeba saparlamento partiebis 

liderTa jgufidan parlamentis mier da Sesabamisad pasuxismgebelia  parlamentis 

winaSe.  

saparlamento respublikebisaTvis damaxasiaTebelia susti prezidenti (iseve, 

rogorc saparlamento monarqiisaTvis, — monarqi), romelic airCeva parlamentis 

mier. zogan konstituciiT saparlamento respublikis prezidents didi uflebebi 

aqvs, magram es uflebebi realurad mTavrobis mier xorcieldeba, rac imaSi vlindeba, 
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rom prezidentis aqtebi ZalaSi Sedis mxolod mTavrobis meTauris an ministris 

kontrasignebis Semdeg.   

mTavari niSani, romelic axasiaTebs  mTavrobas saparlamento respublikaSi isaa, 

rom mTavrobas gaaCnia politikuri pasuxismgebloba parlamentis winaSe. es 

pasuxismgebloba yovelTvis  solidarulia: mTavrobis erTi wevrisaTvis undoblobis 

gamocxadeba (gansakuTrebiT mTavrobis meTaurisadmi) mTeli mTavrobis gadadgomas 

iwvevs. mTavrobis gadadgomis nacvlad, mTavrobam SeiZleba prezidents parlamentis 

daTxovna da axali arCevnebis daniSvna mosTxovos.        

saparlamento respublikebSi mTavroba gamodis rogorc aRmasrulebeli 

xelisuflebis kolegiuri organo, romelic pasuxismgebelia parlamentis mier 

dadgenili politikuri kursis gatarebaze. aseT saxelmwifoebSi mTavroba yalibdeba 

parlamentis mier da saparlamento umravlesobis ndobiT sargeblobs.  

saparlamento respublikebSi saxelmwifos meTauri premier ministrad 

saparlamento arCevnebSi gamarjvebuli partiis (blokis) warmomadgenels niSnavs, 

xolo premier-ministris wardginebiT — sxva ministrebs. es wesi moqmedebs 

saberZneTSi, italiaSi, indoeTSi. zogierT saparlamento respublikaSi premier-

ministris kandidaturas kenWs uyrian parlamentSi da mxolod amis Semdeg igi 

iniSneba (parlamentis gadawyvetilebis Sesabamisi aqtiT) saxelmwifos meTauris mier 

(germania, fineTi). 

israelSi premier-ministris arCeva xdeba uSualod mosaxleobis mier da amis 

Semdeg premier-ministri damoukideblad ayalibebs mTavrobas. parlamentis mier 

amgvarad Camoyalibebuli mTavrobisaTvis undoblobis gamocxadeba premier-

ministrisaTvis undoblobis votumis gamocxadebis tolfasia. rogorc wesi, amas 

Sedegad moyveba knesetis daTxovna da axali arCevnebis Catareba. praqtika cxadyofs, 

rom mTavrobis gadadgomisas realurad xdeba mxolod premier-ministris gadadgoma.  

Tuki saparlamento arCevnebSi xmaTa umravlesoba moipova romelime partiam, 

maSin araviTari problema mTavrobis Camoyalibebis saqmeSi ar iqneba, radgan misi 

lideri avtomaturad SeiZleba gaxdes premier-ministri. amgvari situaciebi 

tipiuria kanadisaTvis, avstriisa da sxva qveynebisaTvis. ufro rTulia situacia, 

rodesac arc erT partias saparlamento arCevnebSi ar gaaCnia xmaTa umravlesoba 

(amgvari praqtika xSiria italiaSi). aseT SemTxvevebSi mTavrobis formirebas didi 

dro sWirdeba. 

Tuki erTpartiuli mTavrobisas premier-ministri anawilebs mTavrobaSi 

Tanamdebobebs, koaliciuri mTavrobis formirebisas gadamwyvet rols TamaSoben 

politikuri partiebi, romlebic mTavrobaSi Tavisi warmomadgenlebis delegirebas 

axdenen. am partiebs gaaCniaT „qvotebi“, romlebic maT partiuli fraqciebis 

raodenobis proporciulad eniWebaT.   

mTavrobis samarTlebrivi statusi saprezidento respublikaSi. saprezidento 

respublikebSi mTavroba, romelsac prezidenti xelmZRvanelobs, parlamentgareSe 

wesiT yalibdeba da parlamentis winaSe Tavis moqmedebebze ar aris pasuxismgebeli. 

iuridiulad am qveynebSi mTavroba mxolod parlamentis mier miRebul kanonebs 

asrulebs. amitom saprezidento respublikebSi mTavroba ganixileba aRmasrulebel 

organod, romelsac araviTari berketi sakanonmdeblo xelisuflebaze 

zemoqmedebisaTvis, garda  SeyovnebiTi (suspenziuri) vetosi, ar gaaCnia. 
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saprezidento respublikis modelisas iqmneba sistema, romlis drosac 

xelisuflebis orive Sto - “sakanonmdeblo” da “aRmasrulebeli” – erTmaneTisagan 

damoukideblad moqmedeben, magram am drosac moqmedebs „Sekavebisa da 

gawonasworebis“ principi.  saprezidento respublikebSi saxelmwifos da mTavrobis 

meTauri prezidentia. mmarTvelobis am formis dros mTavroba yalibdeba 

prezidentis mier da pasuxismgebelia mis winaSe. saprezidento respublikebSi da 

absolutur an dualistur monarqiebSi mTavroba ganixileba, rogorc saxelmwifos 

meTaurTan arsebuli mrCevelTa erToblioba, romelTa uflebamosileba TviT 

saxelmwifos meTauris an monarqis mier ganisazRvreba. mTavroba aseT SemTxvevaSi ar 

ganixileba, rogorc erTiani kolegialuri organo. ase, magaliTad, meqsikis 

konstituciis mixedviT, mTavrobas ewodeba „saxelmwifo mdivanTa saTaTbiro“. 

saprezidento respublikebSi umetesad mTavroba saxelmwifos meTauris 

Sexedulebisamebr yalibdeba. laTinuri amerikis qveynebisaTvis damaxasiaTebelia is 

rom qveynis prezidenti mTavrobis Semadgenlobas ayalibebs sxva organoebidan 

damoukideblad da arafriTaa SezRuduli. aRniSnul saxelmwifoebSi zogjer 

savaldebulo xdeba parlamentis Tanxmoba mTavrobis dasamtkiceblad (magaliTad, 

ekvadorSi). filipinebze savaldebuloa parlamentis an misi erT-erTi palatis 

specialuri komitetis Tanxmoba, romlis SemadgenlobaSi Sedian senatis 

Tavmjdomare da orive palatis 12 wevri, romelTac irCeven fraqciaTa proporciuli 

raodenobidan. 

aSS—Si kabinetis wevrebs prezidenti niSnavs senatis “rCeviTa da TanxmobiT” da 

is TviTon xdeba mTavrobis meTauri. kabineti mTlianad eqvemdebareba prezidents da 

saTaTbiro organos roli aqvs. kabinetis kompetencia mkafiodaa gansazRvruli, 

konstituciaSi masze saubari  saerTod ar aris. kabinetis sxdomebi, romelsac 

prezidenti xelmZRvanelobs, wyvets saxelmwifosaTvis umniSvnelovanes sakiTxebs. 

aRmasrulebel xelisuflebas mTavrobasTan erTad centraluri uwyebebi – 

erovnuli uSiSroebis sabWo da sxva uwyebebi – axorcieleben, prezidents aZleven 

rekomendaciebs, romelic maT kompetencias exeba.  

marTalia, zogierT supersaprezidento respublikaSi (ruseTi, ukraina) 

arsebobs premier-ministris instituti, magram mTavroba pasuxismgebelia 

prezidentis winaSe. 

saprezidento respublikebSi, sadac federaluri mowyobaa, gansakuTerebiT 

supersaprezidento respublikebSi, iseTSi, rogoricaa, magaliTad, ruseTi, 

aRmasrulebel xelisuflebas federaluri mTavroba warmoadgens. mTavroba Sedgeba 

mTavrobis meTauris, misi moadgileebis da federaluri ministrebisagan. ruseTis 

federaciis mTavrobis meTauri iniSneba prezidentis mier saxelmwifo saTaTbiros 

TanxmobiT. mTavrobis meTauri gansazRvravs mTavrobis saqmianobis ZiriTad 

mimarTulebebs da organizacias uwevs mis saqmianobas. magram realurad misi 

uflebamosileba SezRudulia, rameTu prezidenti uSualod xelmZRvanelobs 

Tavdacvis, uSiSroebis, Sinagan saqmeTa, sagareo urTierTobebis, sagangebo 

mdgomareobisa da stiqiuri ubedurebis likvidaciis federaluri saministroebis 

saqmianobas.  

iuridiulad da faqtobrivad mTavroba mTlianad eqvemdebareba ruseTis 

prezidents. prezidents aqvs ufleba Tavmjdomareobdes mTavrobis sxdomebs, aqvs 
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ufleba daiTxovos  mTavroba da gaaTavisuflos premier-ministri, rac mTavrobis 

mTlianad gadayenebas iwvevs. prezidents aseve ufleba aqvs gaauqmos mTavrobis 

nebismieri aqti.  

saxelmwifo saTaTbiros aqvs ufleba undobloba gamoucxados mTavrobas. 

prezidenti an eTanxmeba saxelmwifo saTaTbiros, an ar eTanxmeba da, Tu 3 Tvis 

ganmavlobaSi saxelmwifo saTaTbiro kvlav undoblobas gamoucxadebs, prezidenti 

an gadaayenebs mTavrobas, an daiTxovs saxelmwifo saTaTbiros. 

saprezidento respublikebSi mTavrobis saqmianoba SesaZlebelia arc iqnas 

regulirebuli specialuri kanoniT, radgan ministrTa Tanamdebobebi da maTi 

uflebamosileba dgindeba prezidentis mier. saprezidento, naxevrad-saprezidento 

respublikebSi, aseve absolutur da konstituciur monarqiebSi, mTavrobis 

funqcionirebas aregulirebs saxelmwifo meTauris samarTlebrivi aqtebi.  

Sereul anu naxevradsaprezidento respublikebSi (safrangeTi, fineTi, 

portugalia, xorvatia, slovakeTi da sxva) saxelmwifos meTauri premier-ministris 

postze niSnavs saparlamento arCevnebSi gamarjvebuli partiis (partiaTa blokis) 

warmomadgenels, romelic TviTon waradgens sxva ministrebis kandidaturas. 

magaliTad, safrangeTSi mTavroba “gansazRvravs da axorcielebs eris politikas” 

(konstituciis me-20 muxli). safrangeTis magaliTze Cans, rom saprezidento da 

saparlamento umravlesobis Tanxvedrisas mTavrobis Semadgenlobas damoukideblad 

saxelmwifos meTauri gansazRvravs. naxevradsaprezidento respublikebSi mTavroba 

efuZneba saparlamento umravlesobas, xolo sayovelTao pirdapiri wesiT arCeuli 

prezidenti, romelic SeiZleba iyos qarizmatuli lideri, ar ereva mimdinare 

marTvaSi, is mxolod gansazRvravs politikur kurss. am SemTxvevaSi mTavrobis 

meTauri gamodis im Tanamdebobis pirad, romelzedac „tydeba joxi“, sxva sityvebiT, 

Tuki raime ver gamodis, damnaSavea ara prezidentis mier arCeuli politikuri kursi, 

aramed mTavrobis mier am kursis arasaTanadod gatareba.        

safrangeTis konstituciiT, yvela sakiTxi, romelic ar aris CarTuli 

kanonmdeblobaSi, gadawydeba reglamenturi wesiT. sxvagvarad rom vTqvaT, im 

sferoebSi, romlebic kanonis moqmedebis sferos scildeba, regulirdeba mTavrobis 

aqtiT, anu kanons cvlis mTavrobis aqti. mTavrobas parlamentis TanxmobiT SeuZlia 

miiRos ordonansebi – kanonis moqmedebis sferoSic kanonis Zalis mqone dekretebi 

(respublikis prezidents). 

mTavroba pasuxismgebelia erovnuli krebis winaSe. Tuki erovnuli krebis 

umravlesoba mTavrobas gamoucxadebs undoblobis votums, maSin mTavroba unda 

gadadges. 

premier-ministris funqciebi gawerilia konstituciaSi. is xelmZRvanelobs 

erovnul Tavdacvas, uzrunvelyofs kanonTa Sesrulebas, asrulebs 

kanonSemoqmedebiT saqmianobas da zogierT samxedro da samoqalaqo Tanamdebobeze 

niSnavs SerCeul pirebs. rac mTavaria, mas aqvs sakanonmdeblo iniciativis ufleba, 

SeuZlia moiTxovos parlamentis mowveva, nebismier dros gamovides parlamentis 

palataSi da konstituciis Tanaxmad moiTxovos mTavrobisaTvis sakanonmdeblo 

uflebamosilebis delegireba. 

 

§3. mTavrobis formireba, Semadgenloba, struqtura 
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mTavrobis formireba. konstituciur samarTalSi mTavrobis formirebis or 

wess ganarCeven. esenia: mTavrobis formirebis saparlamento  da mTavrobis 

formirebis arasaparlamento wesebi.  

mTavrobis formirebis saparlamento wesi gamoiyeneba saparlamento 

respublikebSi, Sereuli saxis mmarTvelobis formis respublikebSi da saparlamento 

monarqiebSi.  mTavrobis formirebis ufleba ekuTvnis im partias an partiaTa 

koalicias, romelTac umravlesoba hyavT parlamentSi. 

zogadi wesis mixedviT, saxelmwifos meTauri niSnavs mTavrobis meTaurs, romlis 

mimarTac arsebobs safuZvliani mosazreba, rom mas da mis mTavrobas eqneba 

parlamentis an parlamentis qveda palatis umravlesobis ndoba. miiRebs ra mandats, 

mTavrobis meTauri ayalibebs mTavrobas da moqmedebis programasTan erTad 

warudgens mas parlaments dasamtkiceblad. zogierT qveyanaSi parlaments 

warudgenen mxolod mTavrobis meTaurs, romelic (damtkicebis SemTxvevaSi) 

ayalibebs mTavrobas da warudgens mTavrobis Semadgenlobas saxelmwifos meTaurs 

dasamtkiceblad. Tuki saxelmwifos meTauris mier  SeTavazebuli mTavrobis 

Semadgenloba an mTavrobis meTauri, ver moipoveben parlamentis an Sesabamisi 

palatis umravlesobis mxardaWeras, SesaZlebelia parlamentis an Sesabamisi palatis 

daTxovna, xolo axlad arCeuli parlamentis Sekrebamde SesaZleblia samsaxurebrivi 

mTavrobis daniSvna. 

arasaparlamento modeli ZiriTadad gamoiyeneba saprezidento respublikebSi 

da dualistur monarqiebSi da zogjer Sereuli mmarTvelobis formisas. amasTan, 

mTavrobis formirebis arasaparlemnto modelic iyofa or nawilad. realurad 

arasaparlamento modeli, rodesac centralur aRmasrulebel xelisuflebas ar 

sWirdeba parlamentis ndobis gamocxadeba da mTavrobas ayalibebs damoukideblad, 

da formalurad arasaparlamento modeli, rodesac mTavrobas sWirdeba parlamentis 

(misi qveda palatis) ndobis gamocxadeba (magaliTia safrangeTi).  

zogierT saprezidento respublikaSi parlamenti iRebs monawileobas 

centraluri aRmasrulebeli xelisuflebis CamoyalibebaSi. ase magaliTad, aSS –is 

prezidenti daniSvnebs axorcielebs senatTan SeTanxmebiT. miuxedavad amisa, mainc 

iTvleba, rom aSS-Si mTavrobis Camoyalibeba xdeba parlamentis gareSe, radgan 

senatis mxridan kontroli atarebs politikur xasiaTs, ZiriTadad xdeba kandidatis 

moraluri mxaris Semowmeba da misi kompetenciis dadgena da mTavrobis Camoyalibeba 

ar aris dakavSirebuli kongresTan.  

mTavrobis meTauri. mTavrobis meTauris instituti arsebobs saparlamento da 

Sereuli mmarTvelobis formis dros. saprezidento respublikaSi mTavrobis 

meTauris funqciebs asrulebs saxelmwifos meTauri.  

mTavrobis meTauris saxelwodeba sxvadasxva qveyanaSi sxvadasxvaa, magram umetes 

SemTxvevaSi mTavrobis meTaurs premier-ministri ewodeba. zogjer mTavrobis 

meTaurs ministrTa sabWos Tavmjdomares (magaliTad, italiaSi) an mTavrobis 

Tavmjdomares (magaliTad, espaneTi, CexeTi) uwodeben, zogierT qveyanaSi ki is 

ministr-Tavmjdomaris saxelwodebiTaa cnobili (magaliTad, belgiaSi), germaniis 

miwebSi mas ministr-prezidentis saxeliT icnoben. gvxvdeba specifikuri 

saxelwodebebic, magaliTad, germaniasa da avstriaSi mTavrobis meTauri 

federaluri kancleris wodebiTaa cnobili. 
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Tavdapirvelad mTavrobis meTauri iTvleboda pirvel ministrad ministrebs 

Soris (aqedan modis misi erT—erTi dasaxelebac –premier-ministri), magram dRes iq, 

sadac moqmedebs mTavrobis meTauris instituti, is yvelgan aRiqmeba, rogorc mTeli 

mTavrobis meTauri. mTavrobis meTauri TviTon arCevs ministrebs da isini Tavis 

Tanamdebobaze rCebian manamde, vidre es surs mTavrobis meTaurs. es xdeba maSinac, 

rodesac mTavroba eyrdnoba partiul koalicias da mTavrobis wevrebs sTavazoben 

wevri-partiebi. mTavroba moqmedebs kolegialurad, imdenad ramdenadac kolegiis 

yoveli wevri damokidebulia mTavrobis meTaurze. formalurad mTavrobis wevrebi 

iniSnebian da gadadgebian saxelmwifos meTauris mier, romelic Tavis 

gadawyvetilebebs iRebs mTavrobis meTauris wardginebis safuZvelze. ama Tu im 

mizeziT mTavrobis meTauris gadadgoma iwvevs mTeli mTavrobis gadadgomas.  

saparlamento respublikebis umetes nawilSi mTavrobis meTaurs parlamenti 

irCevs (magaliTad, germaniaSi).   

mTavrobis meTauris gansakuTrebuli statusi aisaxa konstituciebSic.  

zogierT qveyanaSi mTavrobis meTauri ayalibebs masTan daaxloebul gavlenian 

uwyebaTa ministrebis mudmivmoqmed sabWos. did britaneTSi mas ewodeba Sida 

kabineti. amgvari Sekrebisas gamomuSavdeba gadawyvetilebebi, romlebic Semdeg 

gamoicema mTeli mTavrobis saxeliT.  

ukanasknel periodSi sul ufro xSirad iqmneba mTavrobis meTaurTan arsebuli 

specialuri aparati, mTavrobis meTauris aparatis mmarTvelobis instituti. 

aparatis xelmZRvaneli gavleniani piria da zogjer mas ministris statusic gaaCnia. 

did britaneTSi moqmedebs premier - ministris samdivno da kabinetis samdivno. 

safrangeTSi premier-ministrTan moqmedeben samoqalaqo da samxedro kabinetebi, 

xolo samoqalaqo kabinetSi Semavali premier-ministris generaluri samdivno 

koordinacias uwevs uwyebebis saqmianobas, amzadebs samTavrobo dokumentebs da 

kontrols uwevs maT aRsrulebas.  

germaniaSi federaluri kancleris uwyebas xelmZRvanelobs ministri, romelic 

SeimuSavebs rekomendaciebs mTavrobis meTaurisaTvis politikis yvela 

mimarTulebis sakiTxebze, amzadebs kanonproeqtebs da samTavrobo dadgenilebebs, 

pasuxobs bundestagisa da bundesragidan Semosul kiTxvebze.  

premier-ministris uflebamosileba yvelaze farToa saparlamento 

respublikebSi, sadac is aRmasrulebeli xelisuflebis meTauria da praqtikaSi im 

funqciaTa umetesobas asrulebs, romelic gaaCnia saxelmwifos meTaurs.  

saxelmwifos meTuris ZiriTadi amocanaa gansazRvros mTavrobis politikuri 

kursi, ganaxorcielos calkeul saministroTa saqmianobis koordinacia. italiaSi 

premier-ministri xelmZRvanelobs mTavrobis zogad politikas da pasuxismgebelia 

mis saqmianobaze.  

mTavrobis meTauris uflebamosilebis moculoba damokidebulia ara marto 

mmarTvelobis formaze, aramed ama Tu im qveynis partiuli sistemis 

mravalferovnebaze. premier-ministrs gaaCnia didi uflebamosileba erTpartiul 

mTavrobebisas, sadac premier-ministri partiis lidericaa. aseT SemTxvevaSi 

premier-ministri wyvets mTavrobis Semadgenlobis sakiTxs, mTavrobis saqmianobas, 

ayalibebs mTavrobis mier miRebul gadawyvetilebebs ama Tu im sakiTxze. mTavrobis 

meTauri gadawyvetilebebs iRebs zogierT ministrTan konsultaciebis safuZvelze 

da erTpirovnulad.        



                                                                              317 

mTavrobis Camoyalibebis wesi. mTavroba Tavisi politikuri Semadgenlobis 

mixedviT SeiZleba iyos erTpartiuli, partiuli, koaliciuri da upartio. 

demokratiul qveynebSi saparlamento an mmarTvelobis Sereul formis dros  

erTpartiuli mTavroba yalibdeba im partiidan, romelmac arCevnebSi parlamentSi an 

parlamentis qveda palataSi moipova adgilebis absoluturi an SefardebiTi 

umravlesoba. saprezidento respublikebSi mTavrobas prezidenti ayalibebs Tavisi 

partiidan, magram zogjer, politikuri mosazrebebidan gamomdinare, am mTavrobaSi 

rTavs sxva partiis warmomadgenlebsac.  

partiul sawyisze Camoyalibebuli mTavrobebi arian erTpartiuli an 

koaliciuri. erTpartiuli mTavrobebi ZiriTadad yalibdeba saparlamento an 

Sereuli mmarTvelobis formis qveynebSi, sadac romelime partias gaaCnia 

parlamentSi adgilTa umetesoba (magaliTad kanada, didi britaneTi). erTpartiuli 

mTavrobebi gvxvdeba saprezidento respublikebSic, sadac ministrTa umetesobas 

warmoadgenen prezidentis arCevnebSi gamarjvebuli partiis warmomadgenlebi. 

koaliciur mTavrobas vxvdebiT mmarvelobis Sereuli an saparlamento 

formisas, rodesac arc erT partias parlamentis arCevnebSi an mis qveda palataSi ar 

miuRia is umravlesoba, romelic mas saSualebas miscemda Camoeyalibebina 

erTpartiuli mTavroba. koaliciuri mTavroba wamoadgens sxvadasxva partiaTa 

SeTanxmebas saerTo samTavrobo programis Sesaxeb. samTavrobo partiebi, romlebic 

ayalibeben koalicias, unda efuZnebodnen saparlamento umravlesobas, romlebic 

SeiZleba arc Sediodnen koaliciaSi, magram mxars uWerdnen mas. koaliciuri 

mTavrobebi iqmneba germaniaSi, italiaSi. krizisul situaciebSi (magaliTad, omis 

periodSi) SesaZlebelia mTavrobis farglebSi yvela saparlamento partiis 

gaerTianeba, erovnuli gaerTianebis(Tanxmobis) mTavrobis Camoyalibeba. 

zogjer iqmneba umciresobis mTavroba, romelic eyrdnoba arCeviT 

arasamTavrobo partiebs. is SeiZleba iyos erTpartiuli an koaliciuri, magram yvela 

SemTxvevaSi am partiebs parlamentSi (mis qveda palataSi) ar gaaCnia umravlesoba. 

aseTi mTavrobebi xSirad yalibdeba skandinaviis qveynebSi. aseTi mTavroba iSviaTad 

iRebs radikalur gadawyvetilebebs, is ZiriTadad mimdinare sakiTxebs wyvets. 

rogorc aRvniSneT, koaliciuri mTavroba, rogorc wesi, yalibdeba 

saparlamento an Sereuli mmarTvelobis qveynebSi, romlebSic verc erTma partiam 

ver moipova umravlesoba (italia, belgia, niderlandebi, dania).   

upartio mTavroba yalibdeba im SemTxvevevbSi, rodesac saparlamento partiebi 

ver molaparakdebian Seqmnan koaliciuri mTavroba, xolo parlamentis (qveda 

palatis) daTxovna ki an SeuZlebelia an ar aris mizanSewonili. aseT mTvarobas 

samsaxurebrivs, saqmians an Cinovnikurs uwodeben. am SemTxvevaSi mTavroba yalibdeba   

specialistebisagan da maT partiul kuTvnilebas mniSvneloba ara aqvs. amgvari 

mTavrobis arseboba xanmoklea da is fuqncionirebs manamde, sanam ar moxdeba 

partiul safuZvelze mTvarobis Camoyalibeba. xSirad amgvari saxis mTavroba 

yalibdeba im mizniT, rom krizisidan gamoiyvanos qveyana. 

upartio mTavrobebi umetesad gvxvdeba aRmosavleT arabeTis monarqiebSi, sadac 

saerTod ar arsebobs partiebi (omani,  saudis arabeTi), upartio mTavrobebi xSirad 

yalibdeba samxedro diqtaturis pirobebSi. 

mTavrobis wevrTa ama Tu im partiis kuTvnileba ar niSnavs imas, rom mTavrobis 

wevrebi asruleben TavianTi partiis centraluri organoebis miTiTebebs, romlebic 
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parlamentis gareT imyofebian. piriqiT, swored isini iTvlebian partiis mTavar 

liderebad. 

erTmaneTisagan arCeven umravlesobisa da umciresobis mTavrobas. es dayofa 

efuZneba parlamentis fraqciaTa mxardaWeras. umciresobis mTavroba yalibdeba im 

situaciaSi, rodesac mmarTveli koaliciis Camoyalibeba, romelic daeyrdnoboda 

saparlamento umravlesobas, SeuZlebelia. umciresobis mTavroba xelisuflebaSi 

modis im partiebis mxardaWeriT, romlebic mTavrobis SemadgenlobaSi ar Sedian. 

amgvari mTavrobebis formireba damaxasiaTebelia skandinaviis qveynebis 

monarqiebisaTvis (norvegia, dania, SvedeTi).  

sagangebo mdgomareobis SemTxveveaSi yalibdeba e.w. erovnuli erTianobis an 

erovnuli Tanxmobis mTavroba, romelTa SemadgenlobaSi Sedian parlamentSi 

warmodgenili mTavari da gavleniani politikuri partiebi. amgvari saxiT iqna 

Camoyalibebuli mTavrobebi sxvadasxva dros belgiaSi, saberZneTSi, israelsa da 

libanSi.  

droebiT xasiaTs atarebs egreT wodebuli „saqmiani“, „samsaxurebrivi“ mTavroba, 

romlis mTavari mizania Seasrulos garkveuli samuSao, vidre saparlamento 

arCevnebis Sedegad ar Camoyalibdeba axali mTavroba. amgvari mTavrobis 

Camoyalibebis praqtika arsebobda fineTSi, portugaliaSi, niderlandebsa da 

italiaSi. 

mTavrobis Semadgenloba. mTavrobis SemadgenlobaSi garda mTavrobis meTaurisa 

SeiZleba Sediodnen, ministrebi, saxelmwifo ministrebi, ministrebi porTfelis 

gareSe, aseve saparlamento mdivnebi. zogierT qveyanaSi saxelmwifo ministrebi 

xelmZRvaneloben mniSvnelovan departamentebs da, aqedan gamomdinare koordinacias 

uweven momijnave saministroebis muSaobas (safrangeTi, portugalia). am qveynebSi 

saxelmwifo ministri ufro maRali Tanamdebobis piria, vidre Cveulebrivi ministri. 

sxva qveynebSi – piriqiT (didi britaneTi, indoeTi): saxelmwifo ministrebi msxvili 

saministroebis ministrebis moadgileebad iTvlebian. iaponiaSi saxelmwifo 

ministrebs uwodeben ministrTa kabinetis yvela ministrs. 

„uportfelo“ ministrebi, Cveulebriv, asruleben saxelmwifo meTauris 

calkeul davalebebs. zogjer isini mTavrobis SemadgenlobaSic ki arian Seyvanili 

maTi mmarTvel partiaSi mniSvnelovani rolis gamo.  

zogierT qveyanaSi SemoRebulia mTavrobis meTauris moadgilis posti. 

magaliTad, germaniis federaciuli respublikis konstituciis mixedviT 

federaluri kancleri erT—erT ministrs niSnavs Tavis moadgiled. rogorc 

praqtika cxadyofs, moadgiled umetesad sagareo saqmeTa ministri iniSneba. 

konstituciaTa umravlesoba ar gansazRvravs mTavrobis raodenobriv 

Semadgenlobas, radgan am sakiTxs aregulirebs specialuri sakanonmdeblo aqti, an 

prezidenti, an mTavrobis meTauris mier mTavrobis daniSvnis Sesaxeb aqti. 

magaliTad, iaponiaSi premier-ministrs aqvs ufleba daniSnos 20 saxelmwifo 

ministri.  

zogierTi qveynis kanonmdeblobiT gansazRvrulia mTavrobis Semadgenlobis 

minimumi da maqsimumi. magaliTad, norvegiis konstituciis mixedviT mTavrobis 

SemadgenlobaSi Sedian premier –ministri da 7 ministri. 
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saparlamento mdivnebi (anu rogorc maT uwodeben – umcrosi ministrebi) 

ZiriTadad damaxasiaTebelia anglo-saqsonuri samarTlis qveynebisaTvis. magram 

arsebobs gamonaklisic,  saparlamento mdivnis movaleobaa daxmareba gauwios 

ministrebs maT saparlamento saqmianobaSi. 

termini „saxelmwifo mdivani“ sxvadasxva qveyanaSi sxvadasxva Sinaarsobriv 

datvirTvas iRebs. magaliTad, saberZneTSi saxelmwifo mdivans uwodeben ministris 

moadgiles. garda amisa, saberZneTSi arseboben administraciis mudmivi saxelmwifo 

mdivnebi, romlebic xelmZRvaneloben saministroebis aparats imis miuxedavad, 

saparlamento arCevnebSi gamarjvebis Sedegad vin xelmZRvanelobs am saministros. 

sxva qveynebSi, magaliTad, aSS-Si, saxelmwifo mdivani aRniSnavs sagareo saqmeTa 

ministrs, xolo did britaneTSi am terminiT moixsenieben ufros ministrebs 

(ministrebi, romlebic Sedian kabinetis SemadgenlobaSi).  

sxvadasxvagvrad ixmareba termini “saxelmwifo ministri”. es ministrebi Sedian 

mTeli rigi qveynebis mTavrobebis SemadgenlobaSi. norvegiaSi ase uwodeben 

mTavrobis meTaurs, iaponiaSi - ministrTa kabinetis nebismier wevrs, did britaneTSi 

– ministris pirvel moadgiles (saxelmwifo mdivans). safrangeTSi, ungreTsa da 

portugaliaSi saxelmwifo ministrebi warmoadgenen mTavrobis meTauris 

moadgileebs, romlebic kurireben mTel rig saministroebs da koordinacias uweven 

maT muSaobas.  

avstriasa da did britaneTSi mTavrobis SemadgenlobaSi Sedis saparlamento 

mdivani, romelic saparlamento struqturebTan damakavSirebeli rgolia. 

zogierT qveyanaSi (magaliTad did britaneTSi), mTavrobis Semadgenloba 

kanoniT ar regulirdeba, rac saSualebas aZlevs yoveli axali mTavrobis meTaurs 

TviTon gansazRvros, romeli saministroebi da maTi moqmedebis rogori wre 

sWirdeba. sxva saxelmwifoebSi (Sveicaria, espaneTi) aRmasrulebeli xelisuflebis 

struqtura gansazRvrulia kanoniT.      

sxvadasxvagvarad aris gadawyvetili mTavrobis wevris Tanamdebobis SeTavseba 

sxva TanamdebobasTan an sxva saqmianobasTan. zogierTi qveynebis konstituciiT 

akrZalulia ministrebis mier sadeputato uflebamosilebis ganxorcieleba (anu 

ministri ar SeiZleba imavdroulad iyos deputati). aseTi akrZalvebi moqmedebs 

saprezidento respublikebSi da zogierT saparlamento respublikaSi (avstria).  

amgvari akrZalvebis mizania mkacrad gaimijnos xelisuflebis Stoebi da ufro 

efeqturi gaxados xelisuflebis danawilebis principi, amavdroulad moxdes 

mTavrobis kabinetis „depolitizacia“. 

am princips aqvs gamonaklisebic. avstraliis, didi britaneTis, indoeTis, axali 

zelandiis, Sri-lankis  konstituciebi, piriqiT, moiTxoven ministrebis  parlamentis 

wevrobas.  

daniaSi, espaneTSi, fineTSi ministrebs aqvT ufleba, magram ar arian movaleni 

iyvnen deputatebi. amavdroulad aris garkveuli SezRudvebi. magaliTad, ministrebs, 

romlebic aRniSnul qveynebSi  parlamentis wevrebic arian, ekrZalebaT 

saparlamento komitetebisa da komisiebis wevroba. ruseTis federaciisa da iaponiis 

konstituciebis mixedviT, mTavrobis wevrebs irCeven parlamentis wevrTa 

Semadgenlobidan.   

mTavrobis saqmianobas uzrunvelyofs administraciuli aparati. 
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mTavrobis funqcionirebas xels uwyobs kabinetis sxvadasxva komitetis 

saqmianoba. did britaneTSi muSaobs rogorc mudmivmomqmedi (mTavrobis ZiriTadi 

mimarTulebebis ganmsazRvreli), aseve droebiTi komitetebi (romlebic wyveten 

garkveul, erT konkretul sakiTxs). amgvari komitetebi kabinetis wminda damxmare 

komitetebidan Tavisi kompetenciis farglebSi gadaiqcevian damoukidebel 

saxelmwifo organoebad da uflebamosilni arian gamoitanon gadawyvetilebebi, 

romlebsac iseTive Zala gaaCniaT, rogorc mTeli Semadgenlobis kabinets. 

gansxvavebiT didi britaneTisagan, germaniaSi komitetebi warmoadgenen 

ministrTa mcire kabinetebs, romlebic specializirebulni arian erT romelime 

msxvil dargSi da amitom maT (magaliTad, ekonomikurs, socialurs, finansurs da 

sxva) komitetebs uwodeben. ufro did rols TamaSobs usafrTxoebis sakiTxebis 

federaluri sabWo, romelsac Tavmjdomareobs federaluri kancleri. 

safrangeTSi moqmedeben saministroTaSoriso sabWoebi da saministroTaSoriso 

komitetebi, romlis wevrebic arian mTavrobis is wevrebi, romelTac uSualo Sexeba 

aqvT gansaxilvel problemasTan. sabWos Tavmjdomareobs prezidenti, xolo 

komitetebs – premier-ministri. 

saparalmento respublikebSi mTavroba ZiriTadad saxelmwifos meTauris 

kompetenciis umetes nawils axorcielebs. federalur saxelmwifoebSi mTavrobis 

uflebamosileba ganisazRvreba centrsa da federaciis subieqtebs Soris 

kompetenciis gamijvnis safuZvelze. 

uwyebebi da maTi xelmZRvanelebi. uwyeba - es aRmasrulebeli xelisuflebis 

specialuri kompetenciis saxelmwifo organoa, romelic specializirdeba 

saxelmwifo mmarTvelobis garkveul sferoSi da gaaCnia xelisuflebis mier 

konkretul  sferoSi miniWebuli uflebamosilebebi.  

uwyebebi SesaZlebelia iyos samTavrobo, rodesac maTi xelmZRvanelebi Sedian 

mTavrobis SemadgenlobaSi, da arasamTavrobo, romelTa meTaurebi ar Sedian 

mTavrobis SemadgenlobaSi. arasamTavrobo uwyebebidan gamoiyofa iseTi uwyebebi, 

romlebic arc erT, maT Soris samTavrobo organoebs, ar eqvemdebarebian.  

samTavrobo organoebs Soris xSirad gvxvdeba iseTi saministroebi, romlebic 

iwodebian departamentebad an samdivnoebad. zogierT uwyebas gaaCnia uwyebaze meti 

uflebamosileba (magaliTad, finansebi). es ki niSnavs, rom sxva Tanabari rangis 

uwyebebi zogierT TavianT uflebamosilebas axorcieleben amgvar uwyebebTan 

SeTanxmebiT. 

saministros struqturaSi iqmneba sxvadasxva dasaxelebis msxvili 

damoukidebeli qvedanayofebi, romelTac xelmZRvaneloben saxelmwifo mdivani an 

sxva am rangis Tanamdebobis pirebi. 

arasamTavrobo uwyebebi, romlebsac sakamod farTo speqtris dasaxelebebi 

gaaCniaT (komisia, komitetebi, sabWoebi, saagentoebi, biuro da sxva), SeiZleba 

eqvemdebarebodnen samTavrobo struqturebs an pirdapir eqvemdebarebodes 

mTavrobis meTaurs. amgvari uwyebebis xelmZRvaneloba iniSneba da Tavisufldeba 

uSualod mTavrobis meTauris mier gamocemuli aqtis  an mTavrobis kolegialuri 

gadawyvetilebis safuZvelze uSualod an saxelmwifos meTauris aqtis meSveobiT. 

damoukidebeli uwyebebi yalibdeba konstituciiT an kanoniT, maTi 

xelmZRvanelebi iniSnebian aRmasrulebeli da sakanonmdeblo xelisuflebis 

SeTanxmebis safuZvelze. 
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uwyebaTa xelmZRvanelebisaTvis, gansakuTrebiT samTavrobo uwyebebis 

xelmZRvanelebisaTvis, agreTve mTavrobis sxva wevrebisaTvis xSirad wesdeba 

privilegiebi da imuniteti.    

mTavrobis funqcionirebis ZiriTadi formaa sxdomebi. saparlamento 

respublikebSi, rogorc wesi, amgvari sxdomebi tardeba erTxel (didi britaneTi), 

orjer (espaneTi, niderlandebi) an samjer (iaponia, irlandia) kviraSi. SvedeTSi 

moqmedebs e.w. „saerTo sxdomebi“, romlebic tardeba ara umcires erTxel kviraSi 

saparlamento sesiis dros. masze ganixileba gansakuTrebiT mniSvnelovani sakiTxebi. 

mTavrobis sxdomis nairsaxeobas warmoadgens e.w. “mTavrobis sxdoma lanCze“. masze 

ganixileba naklebad mniSvnelovani sakiTxebi da dgeba momavali samTavrobo sxdomis 

gegma. norvegiaSi mTavrobis sxdoma tardeba kviraSi orjer kabinetis formiT (anu 

mTavrobis meTauris TavmjdomareobiT) da erTxel – saxelmwifo sabWos formiT anu 

mefis TavmjdomareobiT. 

 

§4. mTavrobis kompetencia 

mTavrobis kompetencias qveynis saxelmwifoebrivi cxovrebis nebismieri sakiTxi, 

qveynis marTvis mimdinare problemebi warmoadgenen. konstituciebis umravlesoba 

gansazRvravs mTvarobis kompetenciis sakiTxebs. zogjer mTavrobis kompetencia 

gamomdinareobs mTavrobis meTauris kompetenciidan. zogierTi qveynis konstitucia 

(iaponiis, ruseTis federaciis) gvaZlevs mTavrobis uflebamosilebis farTo 

CamonaTvals.  

mTavrobis saqmianobas da mis uflebamosilebas miekuTvneba saxelmwifo 

saqmeebis saerTo marTva, paralmentis mier miRebuli kanonebi, saxelmwifo biujetis 

Sedgena da realizacia, calkeuli saministroebisa da uwyebebis saqmianobis 

koordinacia. 

saparlamento respublikebSi mTavroba axorcielebs saxelmwifos meTauris 

TiTqmis umetes  funqcias, magram zogierT SemTxvevaSi mas gaaCnia sakuTari 

konstituciuri funqciebi da uflebamosileba. mTavrobis kompetenciis arasruli 

gansazRvra praqtikaSi mis usafuZvlo gafarToebas iwvevs. demokratiul reJimSi 

arsebobs konstituciuri institutebi (pirvel rigSi, administraciuli iusticia), 

romelic saSualebas iZleva kanonier CarCoSi moaqcios mTavrobis aqtivoba.  

saparlamento monarqiebsa da respublikebSi mTavrobas aqvs ufleba moiwvios 

riggareSe sesia da wamoswios parlamentis (qveda palatis) daTxovnis sakiTxi. 

mTavrobis uflebamosileba politikur mmarTvelobis sferoSi. mTavrobis 

umaRlesi organos gadamwyveti mniSvneloba gaaCnia saSinao da sagareo politikis 

SemuSavebaSi, formirebasa da realizaciaSi. safrangeTis konstituciis me-20 muxlis 

Tanaxmad, “mTavroba gansazRvravs da axorcielebs eris politikas“. aseTive 

funqciebs axorcielebs espaneTis mTavroba. italiisa da gfr-is konstituciebSi 

xazgasmulia, rom politikis saerTo mimarTulebebis dasaxva da realizacia evaleba 

mTavrobis meTaurs.  

 warmoadgens ra saxelmwifos umaRles aRmasrulebel organos, mTavroba 

asrulebs saerTo mmarTvelobis funqciebs. sxvagvarad, mTavroba axorcielebs mis 

mier dasaxuli politikuri miznebisa da mimarTulebebis realizacias. mTavroba 

uTanxmebs, koordinacias uwevs da warmarTavs yvela centraluri saministrosa da 
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uwyebis saqmianobas. es funqcia xorcieldeba rogorc ministrTa kabinetis 

periodulad gamarTuli sxdomebis meSveobiT, ise uSualod sakomiteto sistemis 

meSveobiT. am sferoSi gadamwyveti mniSvneloba eniWeba premier-ministrs, romelic 

gascems direqtivebsa da miTiTebebs. zogierTi qveynis konstitucia pirdapir 

miakuTvnebs mTavrobis erTiani moqmedebis uzrunvelyofas mTavrobis meTauris 

kompetencias. ase magaliTad, italiis konstituciiT, ministrTa sabWos Tavmjdomare 

uzrunvelyofs erTian politikur da administraciul mmarTvelobas ministrTa 

saqmianobis SeTanxmebis gziT. gfr-s ministrebs Soris SeuTanxmeblobas wyvets 

mTlianad mTavroba. ministris mxridan premier-ministris mier gatarebuli 

politikisadmi uTanxmoeba an sajaro kritika iwvevs ministris gadadgomas.  

mTavroba niSnavs umaRles samoqalaqo da samxedro pirebs. saprezidento 

respublikebSi am uflebamosilebas axorcielebs saxelmwifos meTauri. Sereuli 

mmarTvelobis formebis saxelmwifoebSi es funqcia ganawilebulia prezidentsa da 

premier-ministrs Soris. yvelaze mniSvnelovani daniSvnebi xorcieldeba ministrTa 

sabWoSi, rac moiTxovs saxelmwifos meTaursa da mTavrobas Soris SeTanxmebas.  

mTavrobis uflebamosileba sakanonmdeblo sferoSi. saparlamento da Sereuli 

saxis mmarTvelobis saxelmwifoebSi mTavrobas (premier-ministrs) gaaCnia 

sakanonmdeblo iniciativis ufleba.  

mTavrobis mier miRebuli gadawyvetilebebi an misi saxeliT aRmasrulebeli 

xelisuflebis meTauris  an mTavrobis kabinetis mier miRebuli aqtebi Tavisi 

iuridiuli bunebiT erTmaneTisagan gansxvavdebian. direqtivebi da miTiTebebi, 

romelsac gamoscems mTavroba, xSirad garkveul samarTlebriv formas ar iZenen, 

miuxedavad imisa, rom maTi politikuri mniSvneloba metad didia. ase, magaliTad, 

konkretuli ministrisaTvis micemuli direqtivebi an miTiTebebi, romelic 

pasuxismgebelia samTavrobo politikis garkveul mimarTulebaze.  

mTavrobis mier miRebuli yvelaze mniSvnelovani gadawyvetilebebi iReben 

normatiuli aqtebis xasiaTs. amgvar aqtebs sxvadasxva qveynebSi gansxvavebuli 

dasaxeleba gaaCniaT: aSS-Si prezidentis brZanebebi, did britaneTSi – dedoflis 

brZanebebi, safrangeTSi – ordonansebi da dekretebi.  

zogierT qveyanaSi mTavroba ara marto TviTon gamoscems kanonqvemdebare 

aqtebs, aramed gaaCnia uflebamosileba, gamosces kanonis Zalis mqone sakanonmdeblo 

aqtebi. aseTi aqtebi umetes SemTxvevaSi delegirebulia kanonmdeblobis safuZvelze 

(ufleba, romelsac mas uSualod aniWebs parlamenti). sxvagvari modeli arsebobs, 

magaliTad, safrangeTSi (aseve frangulenovan afrikis qveynebSi). am qveynebSi 

mTavrobas gaaCnia sakuTari reglamenturi xelisufleba, yvela sakiTxi, romelic ar 

miekuTvneba kanoniT regulirebas, aris CarTuli kanonis moqmedebaSi da reglamentis 

gziT wydeba.  

mTavrobis normatiul aqtebs umetesad uwodeben „mTavrobis reglamentur 

aqtebs“, romliTac xazgasmulia is faqti, rom mTavrobis am aqtebiT regulirdeba 

saxelmwifo mmarTveloba. 

klasikuri konstituciuri doqtrinis mixedviT, mTavrobis mier gamocemuli 

aqtebi iTvleba kanonqvemdebare aqtebad. magram Tanamedrove doqtrina da praqtika 

sxvagvaria. yvelaze naTlad es Cans safrangeTis magaliTze. safrangeTis 
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konstituciiT, kanoni ver Caereva im sferoebSi, romelic rezervirebulia mTavrobis 

reglamenturi sferosaTvis. yvela sakiTxi, romelic ar aris CarTuli 

kanonmdeblobaSi, gadawydeba administraciuli wesiT. sxvagvarad rom vTqvaT, im 

sferoebSi, romlebic kanonis moqmedebis sferos scildeba, regulirdeba mTavrobis 

aqtiT, anu kanons cvlis mTavrobis aqti. delegirebuli sakanonmdeblo aqtebis 

miReba mTavrobas SeuZlia saxelmwifo sabWos winaswari TanxmobiT. mTavrobas 

parlamentis TanxmobiT SeuZlia miiRos ordonansebi – kanonis Zalis mqone aqtebi 

kanonis moqmedebis sferoSic. aRmasrulebel xelisuflebas SeuZlia miiRos agreTve 

dekretebi, romelTac uflebamosilebaTa ganawilebis mixedviT xels awers 

prezidenti, an premier-ministri. ministrebis mier gamocemul aqtebs ewodeba 

dadgenilebebi da Tavisi iuridiuli bunebiT ufro dabla dganan, vidre ordonansebi 

da dekretebi. 

mTavrobis uflebamosileba sagareo saqmianobaSi. mxolod ramdenime qveynis 

konstituciaSia saubari mTavrobis sagareo—politikur saqmianobaze. am sferos 

ganekuTvneba diplomatiuri aparatisaTvis miTiTebebisa da direqtivebis gacema. 

mTavroba iZleva miTiTebas saerTaSoriso molaparakebebis Taobaze. es 

gansakuTrebiT im qveynebs exeba, romlebSic ar aris saWiro parlamentis Tanxmoba. 

mTavrobis meTaurs an aRmasrulebeli xelisuflebis matarebel sxva struqturebs 

SeuZliaT molaparakebebi awarmoon Tavisi Tanamdebeobidan gamomdinare, specialuri 

uflebamosilebis safuZvelze.  

mTavrobis pasuxismgeblobis sakiTxi. erTmaneTisagan ganarCeven mTavrobis da 

misi wevrebis politikur pasuxismgeblobas (gatarebul politikaze) parlamentis 

winaSe da iuridiul pasuxismgeblobas samarTaldarRvevebze. politikur 

pasuxismgeblobas adgili aqvs saparlamento da Sereuli mmarTvelobis formisas; 

saxelmwifos meTauris winaSe politikur pasuximgebloba damaxasiaTebelia Sereuli 

da saprezidento mmarvelobis formisaTvis, xolo samarTaldarRvevebis 

SemTxvevebSi pasuxismgebloba dgeba nebismieri mmarTvelobis dros. 

mTel rig qveynebSi (saberZneTi, italia, CexeTi, poloneTi, TurqeTi) imisaTvis, 

rom mTavrobam Seasrulos Tavisi amocanebi, mas sWirdeba  saparlamento 

umravlesobis ndobis mopoveba. amgvar praqtikas „pozitiur parlamentarizms“ 

uwodeben. magaliTad, italiaSi parlamentis orive palatam 10 dRis ganmavlobaSi 

unda gamoucxados mTavrobas ndobis votumi.  

Crdilo-dasavleTi evropis qveynebis praqtikaSi gavrceleba hpova e.w. 

„negatiuri parlamentarizmis“ principma, romlis mixedviTac, mTavrobas ar sWirdeba 

parlamentis pozitiuri votumis miReba da igi asrulebs Tavis funqciebs manamde, 

vidre parlamenti ar gamoucxadebs mas undoblobis votums. daniis, niderlandebis, 

norvegiis konstituciaTa mixedviT, mTavroba Tavisi uflebamosilebis 

ganxorcielebas iwyebs maSinve, rogorc ki monarqi daniSnavs premier-ministrs.  

zogierT qveyanaSi erTdroulad gamoiyeneba „pozitiuri“ da „negatiuri“ 

parlamentarizmis praqtika. ase, magaliTad, portugaliaSi, prezidentis mier 

daniSnuli mTavroba 10 dRis ganmavlobaSi Tavisi programiT unda warsdges 

parlamentis winaSe. mTavrobisadmi ndoba gamoxatulad iTvleba, Tuki 

programisaTvis xmis micemisas mis sapirispirod xmas ar miscems parlamentis 

umravlesoba. analogiuri wesi moqmedebs SvedeTSi. 
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saparlamento da Sereuli mmarTvelobis formis qveynebSi moqmedebs mTavrobis 

koleqtiuri pasuxismgeblobisa da solidarobis principi. koleqtiuri 

pasuxismgeblobis principi niSnavs, rom mTavrobis yvela wevri koleqtiuradaa 

pasuxismgebeli parlamentis winaSe (qvemo palatis mimarT) miuxedavad maTi 

damokidebulebisa mTavrobis mier miRebuli gadawyvetilebebis mimarT. Tu 

parlamentma mTavrobas gamoucxada undoblobis votumi, maSin mTavroba unda 

gadadges. gansxvavebuli proceduraa Sereuli mmarTvelobis formis qveynebSi, sadac 

gadamwyvet rols TamaSobs saxelmwifos meTauris gadawyvetileba. koleqtiuri 

pasuxismgeblobis principi xSirad ukavSirdeba individualuri pasuxismgeblobis 

princips, romlis drosac esa Tu is ministri pasuxismgebelia Tavis sferoze. 

magaliTad, saberZneTSi, slovakeTSi, fineTSi parlamentma SeiZleba gadaayenos ara 

marto mTeli mTavroba, aramed undobloba gamoucxados calkeul      ministrebs.  

parlaments SeuZlia daakisros ministrebs pasuxismgebloba sasamarTlo wesiT 

(safrangeTi, fineTi, rumineTi), romlis drosac saqmis arsebiTad ganxilva evaleba 

zeda palatas (aSS), sakonstitucio sasamarTlos (germania, italia), an specialur 

sasamarTlo organos (marTlmsajulebis uzenaesi – palata safrangeTSi, marokoSi 

da afrikis sxva frankoenovan qveynebSi, impiCmentis uzenaesi sasamarTlo – fineTSi).   

solidarobis principi niSnavs, rom ministrebi solidarulad ageben pasuxs 

mTavrobis politikasa da gadawyvetilebebze, miuxedavad imisa, rom SeiZleba 

calkeuli ministri arc ki monawileobdes am gadawyvetilebis miRebaSi an ar 

eTanxmebodes mas. ministrma, romelic ar eTanxmeba mTavrobis mier miRebul 

gadawyvetilebas, unda miiRos is an gadadges Tanamdebobidan. mTavrobis wevrs ara 

aqvs ufleba sajarod gaakritikos mTavrobis politika da amavdroulad iyos misi 

wevri. 

interpelaciis principi. mTavrobis pasuxismgeblobis sakiTxs ukavSirdeba 

interpelaciis procedura (laTinuri sityva interpellatio moTxovnas, sarCels niSnavs). 

es aris deputatebis jgufis mimarTva mTavrobisadmi an calkeuli ministrisadmi 

moTxovniT, miscen ganmarteba maT mier gatarebuli saSinao da sagareo politikis 

Taobaze an romelime konkretuli sakiTxis Sesaxeb. interpelaciis principi 

ZiriTadad gamoiyeneba saparlamento mmarTvelobis saxelmwifoebSi, magaliTad, 

fineTSi, germaniis federaciul respublikaSi, italiaSi da sxva. interpelaciis wesi 

gansxvavdeba werilobiTi an zepiri SekiTxvebisagan proceduriTa da samarTlebrivi 

SedegebiT. interpelaciis teqsts Tan axlavs memorandumi, romelSic aRniSnulia 

misi gamomwvevi mizezebi da pasuxis gacemis vadebi.    

mTavrobis wevrTa pasuxismgeblobis sakiTxi mWidrodaa dakavSirebuli 

impiCmentis sakiTxTan.  

impiCmentis wesis gamoyeneba xdeba maRali Tanamdebobis pirebis mimarT 

(prezidenti, mTavrobis wevrebi). magaliTad, orpalatiani parlamentisas qveda 

palata ayalibebs braldebas da wauyenebs mas Tanamdebobis pirs. saqmis ganxilva 

xdeba parlamentis zeda palataSi, romelic faqtobrivad asrulebs sasamarTlos 

rols. zeda palatis mier gamotanili gadawyvetileba Cveulebriv miiReba deputatis 

xmaTa kvalificiuri umravlesobiT (magaliTad, aSS-Si). am SemTxvevaSi xdeba 

Tanamdebobis piris gadayeneba. es ar gamoricxavs imas, rom Tanamdebobis piri 

SemdgomSi mieces pasuxisgebaSi Cadenili danaSaulisaTvis. 
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Tavi ocdameore. saqarTvelos  mTavroba 

§1. mokle istoriuli eqskursi 

saqarTvelos istoriis sxvadasxva periodSi mTavrobas, rogorc saxelmwifo 

xelisuflebis aRmasrulebeli elements, gansxvavebuli samarTlebrivi statusi, 

funqciebi da struqtura hqonda. 

monarqiul saxelmwifoSi arc adrefeodalur da arc gvain feodalur xanaSi 

mTavroba rogorc kolegialuri, metadre damoukidebeli struqtura ar arsebobda. 

zedmetia saqarTvelos mTavrobaze saubari im dros, rodesac saxelmwifoebrioba 

dakarguli saqarTvelo ruseTis imperiis ramodenime administraciul–

teritoriul erTeuls warmoadgenda. sakuTriv saqarTvelos mTavrobaze msjeloba 

SeiZleba daiwyos ruseTis imperiis daSlisa da demokratiuli respublikis saxiT 

saqarTvelos damoukidebeli saxelmwifoebriobis 1918 wels aRdgenis Semdeg. 

originaluri saparlamento respublikis marTva—gamgeobis sistemaSi, romelic 

gaTvaliswinebuli iyo saqarTvelos 1921 wlis konstituciiT, “umaRlesi 

marTvelobis aRmasrulebeli xelisufleba ekuTvnis respublikis mTavrobas”.1 

saxelmwifos meTauris institutes ararsebobam saxelmwifo—politikur 

TanamdebobaTa pirTa Soris wina planze mTavrobis Tavmjdomare gamoiyvana, mas 

“eniWeba respublikis umaRlesi warmomadgenloba”, aqvs sxva sakmaod mniSvnelovani 

uflebamosilebani, Tumca mxolod erTi wliT aris arCeuli parlamentis mier da 

zedized mxolod orjer SeuZlia arCeul iqnes parlamentis mier. miuxedavad aSkarad 

saparlamento respublikisaTvis damaxasiaTebeli sistemisa, etyoba im mcire vadis 

gamo, romliTac parlamenti mTavobis Tavmjdomares irCevs, parlamentis kontroli 

mTavrobis saqmianobaze Semoifargleboda “mTavrobis mimarT SekiTxvis Setanisa da 

kiTxvis micemis” institutebiT, “sagamomZiebo saanketo” komisiis SeqmniTa da 

mTavrobis valdebulebaSi “angariSi aZlios parlaments Tavis moqmedebisa da 

weliwadSi erTxel mainc warudginos moxseneba saqarTvelos Sinagan da sagareo 

mdgomareobis Sesaxeb, warudginos agreTve gansakuTrebuli moxseneba, ukeTu 

parlamentma moitxova”. 

gamovtovoT saqarTvelos istoriis sabWoTa periodi, vinaidan socialisturi 

doqtrina ar cnobs xelisuflebis danawilebis klasikur moZRvrebas, da 

erTpartiuli sistemis pirobebSi, komunisturi partiis wamyvani da xelmZRvaneli 

konstituciuri funqciis arsebobisas, ministrTa sabWo rogorc damoukidebeli 

organo ar arsebobs. 

Semdegi etapi mTavrobis ganviTarebaSi ukavSirdeba 1992 wlis 6 noembris 

saqarTvelos respublikis kanons “saxelmwifo xelisuflebis Sesaxeb” da am kanonis 

safuZvelze 1992 wlis 22 dekembers miRebul saqarTvelos respublikis kanons 

“saqarTvelos respublikis ministrTa kabinetis Sesaxeb”. am kanonebis mixedviT 

umaRles aRmasrulebel da ganmkargulebel xelisuflebas warmoadgenda 

saqarTvelos saxelmwifos meTauri, romelic imavdroulad parlamentis 

Tavmjdomare iyo, da saqarTvelos respublikis ministrTa kaboneti, miuxedavad 

imisa, rom kanonmdeblobaSi mTavroba (ministrTa kabineti premier—ministries, misi 

                                                 
1  1921 wlis konstituciis teqsti ix. „msoflio qveynebis konstituciebi“, wigni 1, gv. 31-

53. 
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moadgileebis, ministrebis, saxelmwifo komitetebis Tavmjdomareebis, afxazeTisa 

da aWaris avtonomiuri respublikebis mtavrobebis meTaurebis SemadgenlobiT) 

aRiarebuli iyo saqarTvelos umaRles aRmasrulebel da ganmkargulebel organod, 

mas saxelmwifo politikis ganxorcielebaSi, metadre gansazRvraSi sakmaod 

mokrZalebuli roli hqonda, vinaidan erTis mxriv da upiratesad saxelmwifos 

meTaurs — parlamentis Tavmjdomares eqvemdebareboda, meores mxriv ki parlementis 

winaSe iyo pasuxismgebeli. 

arsebiTad Seicvala mTavrobis roli, Semadgenloba, formirebis wesi, 

kompetencia 1995 wlis konstituciisa da konstituciis safuZvelze 1997 wlis 15 

aprils miRebuli saqarTvelos kanonis “aRmasrulebeli xelisuflebis struqturisa 

da saqmianobis wesis Sesaxeb” mixedviT. konstituciis safuZvelze damyarebuli 

saprezidento respublikaSi mTavroba, rogorc kolegialuri konstituciuri 

organo sakuTari kompetenciiT da normatiuli xasiaTis aqtebis miRebis uflebiT ar 

iyo aRWurvili, igi mxolod da mxolod saTaTbiro organo iyo saqarTvelos 

prezidentisaTvis, romelic rogorc saqarTvelos saxelmwifosa da aRmasrulebeli 

xelisuflebis meTauri aRmasrulebel xelisuflebas axorcielebda an uSualod an 

aRmasrulebeli xelisuflebis dawesebulebaTa meSveobiT. mTavrobis struqturaSi 

aRsaniSnavia saxelmwifo ministris arsebiTad ufunqcio figura. 

 

§2. saqarTvelos mTavrobis statusi moqmedi kanonmdeblobis mixedviT 

moqmedi kanonmdeblobis mixedviT saqarTvelos saxelmwifo xelisuflebis 

umaRlesi organoebis sistemaSi mTavrobas sakmaod mokrZalebuli adgili ukavia. 

amgvari Sefasdebis safuZvels iZleva misi konstituciuri funqciebis, formirebis 

wesis, samarTlebrivi statusisa da pasuxismgeblobis sakiTxTa analizi. 

xelisuflebis danawilebis tradiciuli sistemebidan gansxvavebiT saqarTvelos 

saxelmwifo xelisuflebis organoTa sistemaSi saqarTvelos mTavroba ar aris 

aRmsrulebeli xelisuflebis umaRlesi organo, igi mxolod “uzrunvelyofs 

aRmasrulebeli xelisuflebis, qveynis saSinao da sagareo politikis 

ganxorcielebas” (saqarTvelos konstituciis 78 muxlis 1 punqti). 

dRes arsebul saxelmwifoebriv sistemaSi, romlis safuZvlad naxevrad 

saprezidento respublikis models asaxeleben, saqarTvelos prezidenti, romelic 

formalurad ar aris aRmasrulebeli xelisuflebis meTauri “warmarTavs da 

axorcielebs saSinao da sagareo politikas” (saqarTvelos konstituciis 69—emuxli). 

gamodis, rom saqarTvelos mTavrobas damoukideblobis dabali xarisxi aqvs, 

miuxedavad imisa, rom aRmasrulebeli xelisuflebis saqmianobisaTvis 

pasuxismgebloba mas ekisreba. amis gamo zogierT mkvlevarTa azriT “… mTavroba 

aRmasrulebeli xelisuflebis (warmmarTveli — m.k.) da ganmaxorcielebeli 

prezidentis damxmare organoa da ara damoukidebeli aRmasrulebeli 

xelisufleba”.1 saqarTvelos konstituciis mixedviT saqarTvelos mTavroba 

pasuxismgebelia saqarTvelos prezidentisa da saqarTvelos parlamentis winaSe. 

saqarTvelos winaSe mTavrobis pasuxismgeblobis xarisxi Semdegi garemoebebiT 

ganisazRvreba: 

                                                 
1  sakonstitucio—politikuri reformis procesi saqarTveloSi: politikuri elita da 

xalxis xmebi. Tb., 2005, gv. 21. 
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— mTavroba uflebamosilebas ixsnis mxolod saqarTvelos prezidentis winaSe; 

— saqarTvelos prezidents SeuZlia sakuTari iniciativiT gadaayenos 

mTlianad mTavroba, Tanamdebobidan Tavdacvisa da Sinagan saqmeTa ministrebi1; 

— mTavrobis struqturis, uflebamosilebisa da saqmianobis wesis Sesaxeb 

kanonproeqti mTavrobas SeuZlia waradginos mxolod prezidentTan SeTanxmebiT; 

— saqarTvelos prezidenti uflebamosilia SeaCeros an gaauqmos mTavrobisa 

da aRmasrulebeli xelisuflebis dawesebulebaTa aqtebi Tu isini prezidentis 

normatiul aqtebs ewinaaRmdegebian; 

— saqarTvelos prezidenti uflebamosilia moiwvios da Tavmjdomareobdes 

mTavrobis sxdomas da am sxdomaze miRebul gadawyvetilebas. hqondes prezidentis 

aqtis (brZanebuleba an gankarguleba( forma. 

— rogorc vxedavT, saqarTvelos presidents aRmasrulebeli xelisuflebis 

sferoSi sakmaod didi gavlena aqvs, rac uwinaresad misi rogorc saxelmwifos 

meTauris im funqciidan gamomdinareobs, romlis Sesabamisad igi warmarTavs da 

axorcielebs saSinao da sagareo politikas, uzurnvelyofs saxelmwifo organoTa 

saqmianobas. 

— saqarTvelos mTavrobis pasuxismgeblobis xarisxi saqarTvelos parlamentis 

winaSe sagreZnoblad ufro dabalia, Tumca saqarTvelos parlaments TiTqmis yvela 

is sakontrolo uflebamosileba aqvs, romelic parlamentarizmis an Tundac 

normatiulad moqmedi xelisuflebis danawilebis sistemebSia gaTvaliswinebuli: igi 

monawileobs mTavrobis formirebaSi, mas SeuZlia undobloba gamoucxados 

mTavrobas, SekiTxvebiT mimarTos mTavrobas an mis romelime wevrs, kanoniT 

Zaladakargulad gamoacxados mTavrobis normatiuli aqtebi, moiTxovos angariSi 

samTavrobo programis an biujetis Sesrulebis mimdinareobis Sesaxeb da sxv. saqme 

imaSia, rom am uflebamosilebaTa umetesobis realurad ganxorcieleba an 

saqarTvelos prezidentzea damokidebuli an saqarTvelos parlamentSi saqrTvelos 

prezidentisadmi opoziciuri umravlesobis arsebobas ukavSirdeba. 

 

§3. saqarTvelos mTavrobis formireba 

mTavrobis formirebis sakiTxi wamoiWra mTavrobis gadadgomis, gadayenebis an 

uflebamosilebis moxsnis SemTxvevaSi, da masSi saqarTvelos prezidenti, 

saqarTvelos parlamenti da saqarTvelos premier—ministri monawileoben. 

pirobiTad SeiZleba mTavrobis formirebis ori konstituciuri procedura 

gamovyoT. 

pirveli varianti moqmedebs maSin, rodesac saqarTvelos presidents 

saqarTvelos parlamentSi hyavs mis mxardamWeri umravlesoba an maSin, Tu aseTi 

umravlesoba ara hyavs, magram surs Seqmnas koaliciuri mTavroba, mTavrobis 

formireba am SemTxvevaSi Semdegi konstituciuri scenariT viTardeba: 

— saparlamento fraqciebTan konsultaciebis Semdeg saqarTvelos prezidenti 

SearCevs premier—ministries kandidaturas; 

                                                 
1  konstituciis 73-e muxlis 1 punqtis g) qvepunqtSi (Cveni azriT daudevrobiT 

datovebuli) moxseniebuli saxelmwifo uSiSroebis ministris Tanamdeboba ar arsebobs. 
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— premier—ministrobis kandidati prezidentTan SeTanxmebiT SearCevs 

mTavrobiis wevrebis kandidaturebs; 

— saqarTvelos prezidenti ndobis misaRebad warudgens mTavrobis 

Semadgenlobas; 

— saqarTvelos parlamenti ganixilavs da kenWs uyris mTavrobis 

Semadgenlobisa da samTavrobo programisaTvis ndobis gamocxadebis sakiTxs; 

— mTavrobisadmi ndobis sakiTxs mxari dauWira saqarTvelos parlamentis 

sruli Semadgenlobis umravlesobam; 

— saqarTvelos prezidenti niSnavs premier—ministrs; 

— saqarTvelos premier—ministri prezidentis TanxmobiT niSnavs mTavrobis 

danarCen wevrebs. 

mTavrobis formirebis meor varianti amoqmeddeba maSin, Tu zemoTaRniSnuli 

procedures dacviT saqarTvelos parlamentSi wardgenilma mTavrobam zedized 

samjer ver miiRo ndoba. am SemTxvevaSi saqarTvelos presidents moqmedebis 

ramodenime varianti aqvs. mas SeuZlia kvlav warudginos parlaments premier—

ministris amjerad axali kandidatura, SeuZlia saqarTvelos parlamentis Tanxmobis 

gareSe daniSnos premier—ministri, xolo premier—ministrma daniSnos ministrebi 

saqarTvelos prezidentis TanxmobiT. 

 

§4. saqarTvelos mTavrobis struqtura da kompetencia 

saqarTvelos konstitucia detalurad gansazRvravs im umaRlesi Tanamdebobis 

pirTa wres, vinc mTavrobis SemadgenlobaSi Sedis. mTavrobis SemadgenlobaSia 

premier—ministri da ministrebi, amasTan mTavrobis SemadgenlobaSi SeiZleba iyvnen 

pirebi, romlebic ar meTauroben saministros, xolo mTavrobis SemadgenlobaSi 

Sedian maTze dakisrebuli specialuri saxelmwifo funqciebis an sxva mniSvnelovani 

garemoebebis gamo. mTavrobis aseT wevrebs saqarTveloSi saxelmwifo ministris 

rangi aqvT. garda amisa, premier—ministri mTavrobis erT—erT wevrs akisrebs vice—

premieris movaleobis Sesrulebas. 

2005 wlis 1 seqtembrisaTvis saqarTvelos mTavrobis Semadgenloba ase 

gamoiyureboda: 

1. premier—ministri; 

2. garemos dacvisa da bunebrivi resursebis ministri; 

3. ekonomikuri ganviTarebis ministri; 

4. energetikis ministri; 

5. Tavdacvis ministri; 

6. iusticiis ministri;1 

7. kulturis, ZeglTa dacvisa da sportis ministri; 

8. ltolvilTa da gansaxlebis ministri; 

9. sagareo saqmeTa ministri; 

10. Sinagan saqmeTa ministri; 

11. soflis meurneobis ministri; 

12. finansTa ministri; 

                                                 
1
  asrulebs vice—premieris funqciebs. 
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13. Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis ministri; 

14. konfliqtebis sakiTxebSi saxelmwifo ministri; 

15. ekonomikuri reformebis saxelmwifo ministri. 

saqarTvelos mTavrobis Tavmjdomarea saqarTvelos premier—ministri. mas 

sakmaod mravalferovani da mniSvnlovani komptencia aqvs, saxeldobr: 

a) xelmZRvanelobs mtavrobas, saqarTvelos konstituciis, kanonmdeblobis, 

saqarTvelos prezidentis brZanebulebisa da sxva normatiuli aqtebis safuZvelze 

gansazRvravs mTavrobis saqmianobis mimarTulebebs, organizebas uwevs mis 

saqmianobas; b) koordinaciasa da controls uwevs mTavrobis wevrebis saqmianobas; g) 

pasuxismgebelia mTavrobis saqmianobisaTvis saqarTvelos prezidentisa da 

parlamentis winaSe; d) saqarTvelos parlamentis moTxovniT warudgens mas angariSs 

samTavrobo programis Sesrulebis mimdinareobis Sesaxeb; e) iwvevs  da 

xelmZRvanelobs mTavrobis sxdomebs, saqarTvelos konstituciiT gaTvaliswinebul 

SemTxvevebSi xels awers mTavrobis dadgenilebebsa da gankargulebebs; v) 

koordinacias uwevs regionuli politikis ganxorcielebas da adgilobrivi 

TviTmmarTvelobisa da mmarTvelobis organoebTan mTavrobis urTierTobas; z) 

saqarTvelos prezidentis TanxmobiT Tanamdebobaze niSnavs mTavrobis sxva wevrebs, 

uflebamosilia Tanamdebobidan gaaTavisuflos mTavrobis wevrebi; T) sakuTari 

kompetenciis farglebSi gamoscems individualur samarTlebriv aqts – brZwnebas, 

axorcielebs srul administraciul unqciebs mTavrobis SenobaSi;  i) kanoniT 

gaTvaliswinebul SemTxvevebSi da dadgenili wesiT Tanamdebobaze niSnavs da 

Tanamdebobidan aTavisuflebs sxva Tanamdebobis pirebs; k) warmoadgens mtavrobas 

sxva saxelmwifo dawesebulebebTan da saerTaSoriso organizaciebTan 

urTierTobaSi; l) sakuTari kompetenciis farglebSi irebs gadawyvetilebebs 

mTavrobis kancelariis moxeleTa waxalisebisa da maTTvis disciplinuri saxdelis 

dadebis Taobaze; m) saqarTvelos konstituciiT gaTvaliswinebul SemTxvevebSi 

asrulebs saqarTvelos prezidentis movaleobebs; 

premier—ministrs uflebamosileba Seuwydeva: 

a) piradi gancxadebis safuZvelze; b) gadadgomisas; g) gardacvalebisas; d) mis 

mimarT sasamarTlos damamtyunebeli ganaCenis ZalaSi Sesvlisas; e) mTavrobis 

gadayenebisas; v) impiCmentis safuZvelze; z) mTavrobis wevris saqmianobasTan 

Seutavsebeli Tanamdebobis dakavebisas. 

saqarTvelos kanonmdebloba adgens mTavrobis solidaruli pasuxismgeblobis 

princips: premier—ministris gadadgoma an misi uflebamosilebis sxva safuZvelze 

Sewyveta iwvevs mTavrobis sxva wevrebs uflebamosilebaTa Sewyvetas. 

saministros xelmZRvanelobas ministri, romelic damoukideblad iRebs 

gadawyvetilebas mis kompetenciaSi Semaval sakiTxebze. igi xelmZRvanelobs 

saministros, warmarTavs mis saqmianobas da wyvets saministros gamgeblobis 

sferosTvis mikuTvnebul sakiTxebs, pasuxismgebelia saqarTvelos konstituciis, 

kanonebis, prezidentis brZanebulebebisa da gankargulebebis, mTavrobis 

dadgenilebebisa da gankargulebebis SesrulebisaTvis; Tvalyurs adevnebs 

saministros struqturuli qvedanayofebisa da saministros mmarTvelobis sferoSi 

Semavali saxelmwifo saqveuwyebo dawesebulebebis, sajaro samarTlis iuridiuli 

pirebis da teritoriuli organoebis mier TavianTi movaleobebis Sesrulebis 

mimdinareobas da am kanoniT dadgenili wesiT axorcielebs samsaxurebriv 
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zedamxedvelobas saministros sajaro mosamsaxureTa gadawyvetilebebsa da 

saqmianobaze, saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT, sakuTari kompetenciis 

farglebSi Tanamdebobaze niSnavs da Tanamdebobidan aTavisuflebs saministros 

saStato ganrigiT gaTvaliswinebul sajaro mosamsaxureebs, teritoriul organoTa 

moxeleebs, mmarTvelobis sferoSi Semavali saxelmwifo saqveuwyebo 

dawesebulebebis, sajaro samarTlis iuridiuli pirebis xelmZRvanelebs, garda am 

kanoniT gaTvaliwinebuli SemTxvevebisa; premier – ministrs warudgens winadadebas 

saministros wliuri biujetis Semosavlisa da gasavlis sakiTxebze da aucileblobis 

SemTxvevaSi – damatebiTi biujetis proeqtze, iRebs gadawyvetilebebs sabiujeto 

saxsrebis miznobrivi gamoyenebis Sesaxeb da pasuxismgebelia biujetis zustad da 

mizanSewonilad SesrulebisaTvis; saxelmwifo biujetis Sesabamisad amtkicebs 

saministros mmarTvelobis sferoSi Semavali saxelmwifo saqveuwyebo 

dawesebulebebis xarjTaRricxvas, axorcielebs kontrols mis Sesrulebaze da, 

aucileblobis SemTxvevaSi iZleva miTiTebebs sabiujeto saxsrebis gamoyenebis 

Sesaxeb; adgens saministros mmarTvelobis sferoSi Semavali saxelmwifo saqveuwyebo 

dawesebulebebis struqturasa da saqmiswarmoebis wess, garda im SemTxvevebisa, roca 

isini dadgenilia ministris brZanebis zemdgomi samarTlebrivi aqtebiT; premier – 

ministrs warudgens angariSs saministros saqmianobis Sesaxeb. Sinagan saqmeTa da 

Tavdacvis ministrebi angariSs abareben agreTve saqarTvelos prezidents; 

monawileobs mTavrobis sxdomebSi; asrulebs misTvis kanonebiT, prezidentis 

brZanebulebebiTa da gankargulebebiT, mTavrobis dadgenilebebiTa da 

gankargulebebiT dakisrebul sxva amocanebs. 

miuxedavad premier—minitris, saxelmwifo ministrisa Tu ministris 

individualurad maRali rolisa saxelmwifo mmarTvelobis sistemaSi, mTavrobis 

funqciebis umetesi nawilis ganxorcieleba mainc misi, rogorc kolegialuri 

organos sxdomebze wydeba da ZiriTadad dadgenilebis saxes iZens. 

mTavroba zogadi kompetenciis organoa da am kompetenciis realizaciisaTvis 

igi: a) koordinaciasa da kontrols uwevs saministroebisa da saxelmwifo saqveuwyebo 

dawesebulebebis saqmianobas; b) amtkicebs saministroebis aparatebisa da saxelmwifo 

ministris aparatis debulebebs; g) uflebamosilia gaauqmos ministrebisa da 

saxelmwifo saqveuwyebo dawesebulebebis xelmZRvanelTa samarTlebrivi aqtebi; d) 

amtkicebs calkeul sakiTxTa Seswavlis mizniT Seqmnili samTavrobo komisiis 

debulebas; e) socialur – ekonomikur, kulturisa da sxva sferoebSi amtkicebs 

saxelmwifo miznobriv programebs da uzrunvelyofs maT ganxorcielebas; v) 

axorcielebs sakanonmdeblo iniciativas da SeimuSavebs samTavrobo programas; z) 

saqarTvelos konstituciis, sxva sakanonmdeblo aqtebisa da saqarTvelos 

prezidentis brZanebulebebis Sesabamisad monawileobs ekonomikuri politikis 

SemuSavebasa da ganxorcielebaSi; T) uzrunvelyofs qveynis ekonomikuri sivrcis 

erTianobas, ekonomikuri saqmianobis Tavisuflebas, konkurentunariani da 

stabiluri sainvesticio garemos formirebas; i) axorcielebs saxelmwifo qonebis 

marTvas; k) axorcielebs safinanso – sabiujeto urTierTobebis regulirebas, 

SeimuSavebs da saqarTvelos prezidentTan SeTanxmebiT saqarTvelos parlaments 

warudgens saxelmwifo biujetis Sesrulebis angariSs; l) uzrunvelyofs 

saxelmwifos saSinao da sagareo valis marTvas; m) uzrunvelyofs moqalaqeTa 

socialur dacvas; n) SeimuSavebs umuSevrobis Semcirebisa da likvidaciis 
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saxelmwifo programebs da uzrunvelyofs maT ganxorcielebas; o) uzrunvelyofs 

erTiani saxelmwifo saemigracio da saimigracio politikis gatarebas; p) 

uzrunvelyofs ganaTlebisa da mecnierebis sferoSi erTiani saxelmwifo politikis 

gatarebas, zogadi, profesiuli da umaRlesi ganaTlebis srulyofas; J) garemosa da 

bunebrivi resursebis dacvis, mosaxleobis ekologiuri usafrTxoebis sferoSi 

uzrunvelyofs erTiani saxelmwifo politikis gatarebas; r) organizebas uwevs 

bunebrivi resursebis dacvasa da racionalurad gamoyenebas; s) saqarTvelos 

prezidentis mier miniWebuli uflebamosilebis farglebSi debs saerTaSoriso 

xelSekrulebebs, uzrunvelyofs saerTaSoriso xelSekrulebebiT aRebul 

valdebulebaTa Sesrulebas; t) iRebs aucilebel zomebs qveynis Tavdacvisa da 

sazogadoebrivi usafrTxoebis uzrunvelsayofad; u) uzrunvelyofs saqarTvelos 

samxedro Zalebis finansuri saSualebebiT, sabrZolo teqnikiTa da sxva materialur 

– teqnikuri saSualebebiT aRWurvas; f) iRebs zomebs kanonierebis uzrunvelyofis, 

moqalaqeTa uflebebisa da Tavisuflebebis, sakuTrebisa da sazogadoebrivi wesrigis 

dacvis mizniT, uzrunvelyofs damnaSaveobis winaaRmdeg brZolas; q) uzrunvelyofs 

samxedro mosamsaxureTa socialuri dacvis RonisZiebebis ganxorcielebas; R) 

uzrunvelyofs saxelmwifo sazRvris RonisZiebebis ganxorcielebas; y) axorcielebs 

saqarTvelos konstituciiT, am kanoniT, sxva sakanonmdeblo aqtebiTa da 

saqarTvelos prezidentis normatiuli aqtebiT misTvis miniWebul 

uflebamosilebebs. 

 

§5. saqarTvelos mTavrobis sxdomebi 

mTavrobis sxdoma tardeba TveSi erTxel mainc. mTavrobis sxdomas iwvevs da mis 

dRis wesrigs gansazRvravs premier – ministri, garda im SemTxvevaSi, rodesac 

saqarTvelos prezidentia uflebamosili gansakuTrebiT mniSvnelovan 

saxelmwifoebriv sakiTxebTan dakavSirebiT moiwvios mTavrobis sxdoma da 

uxelmZRvanelos mas. am SemTxvevaSi TviT prezidenti gansazRvravs dRis wesrigs da 

sxdomaze miRebuli gadawyvetileba formdeba prezidentis aqtiT. 

mTavrobis sxdoma, rogorc wesi, daxurulia. kanoniT gaTvaliswinebul 

SemTxvevaSi, agreTve mTavrobis gadawyvetilebiT mTavrobis sxdoma SeiZleba 

gamocxaddes sajarod. mTavrobis muSaobis, mTavrobis sxdomis momzadebis, 

warmarTvisa da sxdomaze sakiTxis ganxilvis wesi ganisazRvreba mTavrobis 

reglamentiT, romelsac premier – ministris wardginebiT amtkicebs mTavroba. 

mTavrobis sxdoma uflebamosilia, Tu mas eswreba mTavrobis sruli Semadgenlobis 

naxevarze meti. mTavroba gadawyvetilebas iRebs sxdomaze damswre wevrTa xmaTa 

umravlesobiT, magram aranakleb sruli Semadgenlobis erTi mesamedisa. xmebis 

Tanabrad gayofis SemTxvevaSi gadamwyvetia sxdomis Tavjdomaris xma. mTavrobis 

sxdomis gadawyvetileba formdeba mTavrobis dadgenilebiT, romelsac xels awers 

premier – ministri, garda im SemTxvevisa, rodesac sxdomas kanoniT dadgenil 

SemTxvevebSi xelmZRvanelobs prezidenti. 

mTavrobis saqmianobis organizaciuli uzrunvelyofis, analitikuri, 

informaciuli da sxva masalebis momzadebis, agreTve mTavrobis gadawyvetilebaTa 

Sesrulebis kontrolis xelSewyobis mizniT iqmneba mTavrobis kancelaria. 
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mTavrobis kancelarias xelmZRvanelobs ufrosi, romelsac Tanamdebobaze 

niSnavs da Tanamdebobidan aTavisuflebs premier – ministri. 

 

sakontrolo kiTxvebi: 

1. rogoria mTavrobis Camoyalibebis procedurebi? 

2. rogoria mTavrobis Sida struqtura? 

3. ra funqciebi akisria mTavrobas? 

4. rogoria mTavrobis roli monarqiul da respublikur saxelmwifoebSi? 

 

sareferato Temebi: 

1. mTavrobis roli saparlamento respublikebsa da saparlamento monarqiebSi. 

2. saqarTvelos mTavrobis roli.  

 

sakontrolo davaleba: 

iusticiis saministros debulebis safuZvelze moamzadeT 3-5 gverdiani 

moxseneba misi struqturis, saqmianobis organizaciuli formebisa da kompetenciis 

Sesaxeb. 

 

თავი     . სასამართლო ხელისუფლების ორგანოები 

 

§1. მოსამართლე, სასამართლო, სასამართლო ორგანოთა  

ერთობლიობა,  სასამართლო ხელისუფლება 

ხელისუფლების განშტოებათა კლასიკურ ტრიადაში სასამართლო ხელისუფლებას 

ჩვეულებრივ, მესამედ — საკანონმდებლო და აღმასრულებელი განშტოებების შემდეგ 

ასახელებენ, რაც, ჩვენი აზრით, არ ასახავს მოვლენათა ნამდვილ მნიშვნელობას. საქართველოს 

პირველი რესპუბლიკის (1918 – 1921 წ.წ.) საკონსტიტუციო კომისიის ერთ – ერთი წევრი ი. 

ბარათაშვილი ამბობდა: „სასამართლო ბურჯია სახელმწიფოს არსებობისა და ამიტომ მისი 

მოწყობა უპირველესი საკითხია― .1 

მრავალსაუკუნოვანი დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში სოციალური 

მნიშვნელობის დავებისა და კონფლიქტების მოგვარების სპეციალური ძალაუფლებრივი 

თანამდებობების პირები თუ ორგანოები (მსაჯულთუხუცესები, ბჭეები, სააჯო კარი,სამეუფეო 

სამართალი, სახელმწიფო დარბაზი, საპარავთმეძებლო სასამართლო, მდივანბეგის 

სასამართლო) ძველი დროიდან არის ცნობილი, რაც ივ. ჯავახიშვილის, გ. თარხნიშვილის, ალ. 

ვაჩეიშვილის, ივ. სურგულაძის, მ. კეკელიას, ვ. მეტრეველისა და სხვათა კვლევებით 

დასტურდება.2 

საქართველოს პირველ რესპუბლიკაში სასამართლო რეფორმის შედეგად შეიქმნა 

სასამართლო სისტემა, რომელშიც უმაღლესი სასამართლო ორგანო იყო სენატი. ამასთანავე, 

                                                 
1    მალხაზ მაცაბერიძე, საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუციის პოლიტიკური კონცეფცია, თბ., 

1996, გვ. 90. 
2 ამის შესახებ იხ. გიორგი დავითაშვილი, სასამართლო ორგანიზაცია და პროცესი ძველ ქართულ 

სამართალში, თბ, 2002. 
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ზოგიერთი კატეგორიის საქმეებს სასამართლო განიხილავდა ნაფიც მსაჯულთა 

მონაწილეობით. გასაბჭოების შემდეგ მკვეთრად შეიცვალა სასამართლოს დანიშნულება, 

ვინაიდან სოციალისტური დოქტრინა და კანონმდებლობა არ ცნობენ ხელისუფლების 

დანაწილების კონცეფციას, შესაბამისად, სასამართლო ხელისფულების დამოუკიდებელი 

განშტოების არსებობას. საბჭოთა სისტემაში სასამართლო ძირითადად რეპრესიულ ფუნქციას 

ასრულებდა, ხოლო სახელმწიფოს პასუხისმგებლობას პიროვნების წინაშე სერიოზულად 

არავინ აღიქვამდა. 

მეტად აქტუალური გახდა დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემისა და სასამართლო 

ხელისუფლების იდეა ХХ საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისში. სამ თვეზე ოდნავ მეტი იყო 

გასული საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის დეკლარირების დღიდან, 

როდესაც საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი სასამართლოს პლენუმმა თავისი 

დადგენილებით დასაბამი მისცა ახალი სასამართლოს როლისა და ორგანიზაციის გარშემო 

დაწყებულ დისკუსიებსა და საკანონმდებლო ღონისძიებებს და, რაც მთავარია, დასახა ამ 

განსჯის ძირითადი მიმართულება – მიმართულება სასამართლო ხელისუფლებისაკენ. 1992 

წლის 6 ნოემბრის კანონში „სახელმწიფო ხელისუფლების შესახებ― პირველად საქართველოს 

კანონმდებლობაში ჩნდება სასამართლო ხელისუფლების სამართლებრივი ფენომენი. 

სრულიად ახლებურადაა წარმოდგენილი სასამართლო 1995 წლის კონსტიტუციაშიც: 

ფორმულა „სასამართლო ხელისუფლება― აქ გამოყენებულია მეხუთე თავის სახელდებად, 

ორჯერ 82-ე და თითოჯერ — 88-ე და 91-ე მუხლებში; გარდა ამისა, ეს დეფინიცია 

განვითარებული და დეტალიზებულია მრავალ ორგანულ თუ მიმდინარე კანონში. 

შეიძლება დავასკვნათ, რომ სახელმწიფო საქმიანობის იმ სფეროში, სადაც ხორციელდება 

სახელმწიფო რეაგირება სხვადასხვა სახის სოციალურ გადახრებზე და ხდება დავებისა და 

კონფლიქტების გადაწყვეტა, საქართველოში შეინიშნება მოძრაობა მარტივიდან რთულისაკენ, 

მოსამართლიდან – სასამართლოსაკენ, სასამართლოდან – სასამართლო სისტემისაკენ, 

სასამართლო სისტემიდან – სასამართლო ხელისუფლებისაკენ. იმავე ტენდენცია ჩანს სხვა 

ქვეყნების (ყოველ შემთხვევაში, მათი უმრავლესობის) სახელმწიფოებრიობის ისტორიაში. 

ამგვარი ევოლუციის განმაპირობებელი ერთ – ერთი უმთავრესი კანონზომიერება იმაში 

მდგომარეობს, რომ, უწინარეს ყოვლისა, და უმთავრესად, სასამართლო ხელისუფლება 

ყალიბდება იქ, სადაც ასეთი ხელისუფლების მკაფიოდ გამოხატული საზოგადოებრივი 

მოთხოვნილება არსებობს. ეს იმას ნიშნავს, რომ საზოგადოებრივი ცნობიერების განვითარების 

გარკვეულ დონეზე ჩნდება სახელმწიფო ინსტიტუტებისა და პროცედურების შემოღების 

ისეთი იდეები, რომელთა მეშვეობით შესაძლებელი იქნება სახელმწიფო ხელისუფლების 

შესაძლო ავტორიტარული განზრახვების თავიდან აცილება. სწორედ ამ იდეათა ხორცშესხმას 

ემსახურება ხელისუფლების დანაწილების თეორია. „იმისათვის, რომ ვერავინ შეძლოს 

ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება, საჭიროა თვით საგანთა ისეთი წყობა, რომ 

ძალაუფლებას ძალაუფლება აოკებდეს―,1 – წერდა ჯერ კიდევ ХVIII საუკუნეში შარლ-ლუი დე 

                                                 
1
  შ. მონტესკიე, კანონთა გონი, თბ, 1994, გვ. 180. 
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მონტესკიე. აქვე ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ამგვარად მოწყობილ სახელმწიფო 

სტრუქტურაში ხელისუფლების დანაწილების თავდაპირველი შემოქმედნი (არისტოტელე, 

ჯონ ლოკი, იგივე შარლ მონტესკიე) სასამართლოს მაინცდამაინც მნიშვნელოვან როლს არ 

ანიჭებდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატები პირველია იმ ქვეყნებს შორის, ვინც ჯერ 

კონსტიტუციის დონეზე განახორციელა ხელისუფლების დანაწილება, შემდეგ კი (1803 

წლიდან მოყოლებული) პრეცედენტის სახით დაამკვიდრა სასამართლოს ახალი როლი 

კონსტიტუციური მმართველობის უზრუნველმყოფელ მექანიზმში – დავებისა და 

კონფლიქტების განხილვის ტრადიციულ ფუნქციასთან ერთად სასამართლოებმა დაიწყეს 

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლებების სამართალშემოქმედებითი 

საქმიანობის სასამართლო კონტროლის განხორციელება. 

სასამართლო კონტროლი საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლებების 

საქმიანობაზე საჭირო, მაგრამ არასაკმარისია სასამართლო ხელისუფლებების რეალურად 

ჩამოყალიბებისათვის, უნდა არსებობდეს უზრუნველყოფილი მისი ავტონომიური 

(დამოუკიდებელი) ფუნქციონირების შესაბამისი პირობები. 

სასამართლო ხელისუფლება არის სასამართლოებისა და სასამართლო ხელისუფლების 

დაწესებულებების დამოუკიდებელი სისტემა, რომელიც კანონით დადგენილი 

პროცესულაური ფორმით ახორციელებს სასამართლო კონტროლს, განიხილავს და წყვეტს 

სოციალურად მნიშვნელოვან დავებს, ადგენს იურიდიულ ფაქტებსა და მდგომარეობებს. 

სწორედ ამგვარად შეიძლება განიმარტოს დღევანდელ საქართველოში 1995 წლის 24 

აგვისტოს კონსტიტუციის მეექვსე თავში დეფინირებული სასამართლო ხელისუფლება, 

რომელიც ხორციელდება საკონსტიტუციო კონტროლის, მართლმსაჯულების და კანონით 

დადგენილი სხვა ფორმების მეშვეობით. 

 

§2. სასამართლო საკონსტიტუციო კონტროლის დამკვიდრება 

მსოფლიოში და საქართველოში 

სასამართლო საკონსტიტუციო კონტროლი მისი თანამდეროვე სახით ბოლო ორი 

საუკუნის განმავლობაში ჩამოყალიბდა, თუმცა ზოგიერთ მის კომპონენტს, სახელდობრ, 

კანონის  (სამართლის) უზენაესობის უზრუნველყოფას დიდი ისტორია აქვს და მისი 

გარკვეული ფორმები არსებობდა რომის იმპერიაში, საფრანგეთში, პორტუგალიაში, ინგლისში 

და სხვა ქვეყნებში. 

ХХ საუკუნის მეორე ნახევარში საკონსტიტუციო კონტროლის ინსტიტუტი ამა თუ იმ 

ფორმით მკვიდრდება და ფუნქციონირებს, როგორც ე.წ. კლასიკური დემოკრატიის 

სახელმწიფოებში, აგრეთვე დანარჩენ მსოფლიოში და მათ შორის პოსტსაბჭოურ ყველა 

სახელმწიფოშიც, გარდა თურქმენეთისა. საკონსტიტუციო კონტროლის იდეა გასცდა 

ეროვნულ–სახელმწიფოებრივ საზღვრებს: კონსტიტუციური მართლმსაჯულების კონტექსტში 
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სულ უფრო ხშირად მოიხსენიებენ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულ 

სასამართლოს1 და ლუქსემბურგის ევროპულ გაერთიანებათა სასამართლოს. 

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუცია, რომლის ახალი 

რედაქციის შემუშავება საქართველოს რესპუბლიკის პარლამენტის დადგენილებით 

ევალებოდა 1993 წელს შექმნილ სახელმწიფო საკონსიტიტუციო კომისიას, არ 

ითვალისწინებდა საკონსტიტუციო კონტროლის არანაირ მექანიზმს, ამჟამად მოქმედი 

კონსტიტუციის ავტორებმა მისი დაწესება ყოველგვარი ყოყმანის გარეშე იმთავითვე 

გადაწყვიტეს.2 ამასთან, უმრავლესობამ უარი თქვა ე.წ. დიფუზიური (გაფანტული) 

კონსტიტუციური კონტროლის სისტემაზე, რომელშიც კონტროლს საერთო იურისდიქციის 

ყველა სასამართლო ახორციელებს, არ დაუჭირა მხარი ამ მიზნისათვის უზენაეს 

სასამართლოში კონსტიტუციურ საქმეთა კოლეგიის (პალატის) შექმნას და ხმა მისცა ე.წ. 

კონცენტრირებული საკონსტიტუციო კონტროლის შექმნას, რომლის მიხედვითაც 

საკონსტიტუციო კონტროლს ახორციელებს სასამართლო კონტროლის სპეციალიზირებული 

ორგანო – საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო. 

იმ დიდ მნიშვნელობაზე, რასაც საქართველოში საკონსტიტუციო სასამართლოს შექმნას 

ანიჭებდნენ ახალი კონსტიტუციის შემუშავებისა და მიღების დროს, მეტყველებს 1995 წლის 

24 აგვისტოს კონსტიტუციის გარდამავალი დებულებების 107-ე მუხლის მე-3 პუნქტის 

შემდეგი კატეგორიული მოთხოვნა: „საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ ორგანული 

კანონი მიღებული უნდა იქნეს 1996 წლის 1 თებერვლამდე―.3 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს არსებობის და ფუნქციონირების 

სამართლებრივ საფუძველს საკმაოდ ვრცელი საკანონმდებლო მასივი წარმოადგენს. გარდა 

კონსტიტუციისა, მას შეადგენენ: 

– საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 

შესახებ―, 

–   საქართველოს კანონი „საკონსტიტუციო სამართალწარმოების შესახებ―, 

–  საქართველოს კანონი „საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრთა სოციალური დაცვის 

გარანტიების შესახებ―, 

– საკონსტიტუციო სასამართლოს რეგლამენტი, რომელიც კანონმდებლობის მიერ 

სასამართლოსათვის დელეგირების საფუძველზეა მიღებული, 

–  „საერთო სასამართლოების შესახებ―, „საქართველოს უზენაესი სასამართლოს შესახებ―, 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი―, „იმპიჩმენტის შესახებ―, „რეფერენდუმის შესახებ―, 

„ნორმატიული აქტების შესახებ―, და ზოგიერთი სხვა საკანონმდებლო აქტის ის ნაწილი, 

                                                 
1
  ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო. შეადგინა და წინასიტყვაობის ავტორია ევა 

გოცირიძე. თბ., 2005. 
2 ამის შესახებ იხ. ვოლფგანგ გაული, ციტ. ნაშრომი, გვ. 247-250. 

  3 საქართველოს პარლამენტმა ორგანული კანონი ამ თარიღის დადგომამდე ერთი დღით ადრე – 

1996 წლის 31 იანვარს მიიღო. 
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რომელიც შეხებაშია საკონსტიტუციო სასამართლოსთან, აგრეთვე საქართველოს 

პარლამენტის რეგლამენტი. 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ფორმირების დიდი მნიშვნელობიდან 

გამომდინარე, კანონმდებელი ამ პროცედურას დაწვრილებით და თითქმის ამომწურავად 

არეგულირებს სახელმწიფოს უზენაესი კანონის – კონსტიტუციის – დონეზე. 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო შედგება 9 მოსამართლისაგან – 

საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრებისაგან. 

მსოფლიოში არსებობს საკონსტიტუციო სასამართლოების ფორმირების სხვადასხვა 

სისტემა. საქართველოში მოქმედებს შემდეგი წესი: საკონსტიტუციო სასამართლოს 

ჩამოყალიბებაში პარიტეტულ საფუძველზე მონაწილეობს სახელმწიფო ხელისუფლების 

სამივე განშტოება – სამ წევრს ნიშნავს საქართველოს პრეზიდენტი, სამ წევრს ირჩევს 

საქართველოს პარლამენტი და სამ წევრს ნიშნავს უზენაესი სასამართლო. 

საქართველოს პრეზიდენტი სამ წევრს ერთპიროვნულად ნიშნავს, ეს არის მისი 

დისკრეციული უფლებამოსილება. საქართველოს პარლამენტში მოქმედი პროცედურის 

მიხედვით ასარჩევ მოსამართლეთა კანდიდატურების დასახელების უფლება აქვთ შემდეგ 

სუბუექტებს: პარლამენტის თავმჯდომარეს, საპარლამენტო ფრაქციას, არც ერთ ფრაქციაში არ 

გაერთიანებულ (დამოუკიდებელ) დეპუტატთა ათკაციან ჯგუფს. არჩეულად ჩაითვლება ის 

კანდიდატი, რომელიც მიიღებს ხმათა დანარჩენზე მეტ რაოდენობას, მაგრამ არანაკლებ 

პარლამენტის სიითი შემადგენლობის სამი მეხუთედისა. 

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პლენუმზე დასანიშნ საკონსტიტუციო 

სასამართლოს სამ წევრს შეარჩევს და დაასახელებს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე. 

კანდიდატი დანიშნულად ჩაითვლება, თუ კენჭისყრისას მას მხარს დაუჭერს პლენუმის 

დამსწრე წევრთა ორი მესამედი მაინც. 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 9 წევრისაგან აირჩევიან სასამართლოს 

უმაღლესი თანამდებობის პირები – საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 

თავმჯდომარე, თავმჯდომარის ორი მოადგილე და საკონსტიტუციო სასამართლოს მდივანი. 

მათი გამწესების არსებული წესი კიდევ ერთი მოწმობაა საქართველოში სახელმწიფო 

ხელისუფლების კონსტიტუციური ერთიანობისა და იმავდროულად საკონსტიტუციო 

სასამართლოს გარკვეული ავტონომიურობისა. ეს უწინარესად საკონსტიტუციო 

სასამართლოს თავმჯდომარის არჩევის წესში ჩანს. 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის 2002 წლის 19 აპრილის 

დადგენილებით დამტკიცებული რეგლამენტის მიხედვით, საკონსტიტუციო სასამართლოს 

თავმჯდომარის, თავმჯდომარის მოადგილისა და სასამართლოს მდივნის არჩევნები 

ერთმანეთისაგან გარკვეულწილად განსხვავებულია. 

საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარისა და მისი მოადგილის არჩევნებისათვის 

იმართება საკონსტიტუციო სასამართლოს დახურული სხდომა (რეგლამენტის მე-2 და მე-3 

მუხლები), ხოლო საკონსტიტუციო სასამართლოს მდივნის არჩევისათვის თავმჯდომარე 

იწვევს პლენუმს. 
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საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურა (საქართველოს 

პრეზიდენტის, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარისა და საქართველოს უზენაესი 

სასამართლოს თავმჯდომარის შეთანხმებული წინადადებების სახით) ასარჩევად 

წარედგინება საკონსტიტუციო სასამართლოს დახურულ სხდომას. კანდიდატი საქართველოს 

საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარედ არჩეულად ჩაითვლება, თუ ფარული 

კენჭისყრის დროს მას მხარს დაუჭერს საკონსტიტუციო სასამართლოს სულ ცოტა ხუთი წევრი 

მაინც. 

საკონსტიტუციო სასამართლოს რეგლამენტის მე-2 მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად 

თავმჯდომარის არჩევისათვის გამართულ საკონსტიტუციო სასამართლოს სხდომას ესწრება 

საქართველოს პრეზიდენტი, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე და საქართველოს 

უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე. 

თავმჯდომარის მოადგილისა და საკონსტიტუციო სასამართლოს მდივნის 

კანდიდატურებს პირველ შემთხვევაში — საკონსტიტუციო სასამართლოს დახურულ 

სხდომას, მეორე შემთხვევაში კი — პლენუმს წარუდგენს საკონსტიტუციო სასამართლოს 

თავმჯდომარე. წარდგენილი კანდიდატი არჩეულად ჩაითვლება, თუ ფარული კენჭისყრის 

დროს მას მხარს დაუჭერს სულ ცოტა ხუთი მოსამართლე მაინც. 

ყურადსაღებია, რომ 5 წლის ვადით არჩეულ სასამართლოს თავმჯდომარეს და მის 

მოადგილეს არ შეუძლიათ ხელმეორედ დაიკავონ იგივე თანამდებობა, ხოლო ასევე 5 წლით 

არჩეული საკონსტიტუციო სასამართლოს მდივნისათვის ასეთი შეზღუდვა არ არის 

დადგენილი. 

საკონსტიტუციო სასამართლოს კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებს იგი განიხილავს 

პლენარულ სხდომაზე, ან უფრო ვიწრო შემადგენლობით – კოლეგიაში; შესაბამისად, 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო შედგება პლენუმისა და ორი კოლეგიისაგან. 

პლენუმს შეადგენს საკონსტიტუციო სასამართლოს ყველა წევრი; მის სხდომებს უძღვება 

საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე. კოლეგიას შეადგენს სასამართლოს ოთხ–ოთხი 

წევრი და კოლეგიების სხდომებს ex officio (თანამდებობების მიხედვით) უძღვებიან 

სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილეები. 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს სტრუქტურაში პლენუმისა და 

კოლეგიების არსებობა არ ნიშნავს ინსტანციური პრინციპის მოქმედებას. თითოეული 

კოლეგია მოქმედებს, როგორც საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო, პლენუმისა და 

კოლეგიების გადაწყვეტილებები იურიდიულად ტოლმნიშვნელოვანია, მათ მიერ 

განსახილველი საკითხები ერთმანეთთან არ გადაიკვეთება, ვინაიდან ყოველ მათგანს 

საკუთარი კომპეტენცია (განსჯადობა) გააჩნია. და კიდევ ერთი – კოლეგიები 

თანასწორუფლებიანია. ამასთან, რეგლამენტი ერთმანეთისაგან განასხვავებს საკონსტიტუციო 

სასამართლოს პლენუმს, რომელიც კონსტიტუციური სამართალწარმოების წესით განიხილავს 

მის კომპეტენციას მოკუთვნებულ საკითხებს, და პლენუმის სხდომას, რომელიც არ 

უკავშირდება საქმეთა განხილვას. 
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საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმიანობის ამ ორი ორგანიზაციული ფორმის გარდა, 

რეგლამენტი ითვალისწინებს დროებითი კომისიებისა და სამუშაო ჯგუფების შექმნას, 

საკონსტიტუციო სასამართლოს მუდმივმოქმედი ეთიკისა და დისციპლინურ საქმეთა 

კომისიისა და სამეცნიერო – საკონსულტაციო საბჭოს ფუნქციონირებას. 

მოთხოვნები, რომლებსაც უნდა პასუხობდეს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი, 

ჩადებულია კონსტიტუციაში და «საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ» 

საქართველოს ორგანულ კანონში. 

საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად (მუხლი 88), საკონსტიტუციო სასამართლოს 

წევრი შეიძლება იყოს საქართველოს მოქალაქე 35 წლის ასაკიდან, თუ მას აქვს უმაღლესი 

იურიდიული განათლება. ამ სამ კონსტიტუციურ საცენზო მოთხოვნას (ასაკობრივი, 

მოქალაქეობის, განათლების) ორგანული კანონით დაემატა პროფესიული კვალიფიკაციისა და 

მორალური ცენზები: 

«საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრთა შერჩევისას – ნათქვამია ამ 

კანონის მე-7 მუხლის მე-2 პუნქტში, — საქართველოს პრეზიდენტი, პარლამენტი და 

უზენაესი სასამართლო ითვალისწინებენ კანდიდატის პროფესიულ გამოცდილებას, 

რომელიც უნდა შეეფერებოდეს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის მაღალ სტატუსს». 

ისევე, როგორც საერთო სასამართლოების მოსამართლეების, საკონსტიტუციო 

სასამართლოს მოსამართლეთა უფლებამოსილების ვადაც 10 წლით განისაზღვრება, მაგრამ, 

კოლეგებისაგან განსხვავებით, საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი არ შეიძლება იყოს პირი, 

რომელსაც ადრე ეკავა ეს თანამდებობა. 

საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრთა დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფის მიზნით 

დადგენილია მათი შეუცვლელობის პრინციპი უფლებამოსილების მთელი ვადის 

განმავლობაში. საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრთა შერჩევისა და გამწესების საკმაოდ 

რთული და იურიდიულად ზუსტად გაწერილი პროცედურა არსებითად უნდა 

გამორიცხავდეს ამ პრინციპის დარღვევას, მაგრამ რიგი ობიექტური მიზეზის გამო ვერ 

გამოვრიცხავთ მოსამართლეთა უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საჭიროებას. სწორედ 

ამიტომ ორგანული კანონი «საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ» შეიცავს 

უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საფუძვლების ამომწურავ ნუსხას, ხოლო 

საკონსტიტუციო სასამართლოს რეგლამენტი (17- 24 მუხლები) ადგენს სასამართლოში ამ 

საკითხის განხილვისა და გადაწყვეტის წესს. 

გარდა მოსამართლის სიკვდილისა, ან იმ შემთხვევისა, როდესაც საერთო სასამართლო 

მოსამართლეს უგზო – უკვლოდ აღიარებს, ან გარდაცვლილად გამოაცხადებს, ან 

ქმედუუნაროდ ცნობს, ან თუ იგი ნებაყოფლობით გადადგება, ორგანული კანონის მიხედვით, 

საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრს უფლებამოსილება ვადამდე შეუწყდება, თუ: 

– ზედიზედ ექვსი თვის განმავლობაში ვერ ასრულებდა, ან წელიწადში 3 თვის 

განმავლობაში არასაპატიო მიზეზით არ ასრულებდა თავის მოვალეობებს; 

– დაიკავა საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის სტატუსთან შეუთავსებელი 

თანამდებობა, ან ეწევა კანონით აკრძალულ საქმიანობას; 
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– გაამჟღავნა სათათბირო ოთახის საიდუმლოება; 

– ჩაიდინა მოსამართლისათვის შეუფერებელი საქციელი; 

– დაკარგა საქართველოს მოქალაქეობა; 

– მის მიმართ არსებობს კანონიერ ძალაში შესული სასამართლოს გამამტყუნებელი 

განაჩენი.1 

საგულისხმოა და ამას ხაზგასმით აღვნიშნავთ, როგორც საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლოს დამოუკიდებლობის კიდევ ერთ ნიშან–თვისებას, რომ ყველა 

ზემოჩამოთვლილი საფუძვლით, ვადამდე ადრე უფლებამოსილებათა შეწყვეტის საკითხს 

წყვეტს მხოლოდ და მხოლოდ თავად საკონსტიტუციო სასამართლო. გადაწყვეტილების 

მიღების პროცედურა დეტალურადაა გაწერილი საკონსტიტუციო სასამართლოს 

რეგლამენტში, რომლის მიხედვით საკითხს შეისწავლის და საკონსტიტუციო სასამართლოს 

პლენუმს მოახსენებს ან ეთიკისა და დისციპლინურ საქმეთა კომისია (ორგანული კანონის მე-

16 მუხლის პირველი პუნქტის ა-ე ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში), ან 

საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე (ორგანული კანონის მე-16 მუხლის პირველი 

პუნქტის ვ-ი ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში), ხოლო საბოლოო 

გადაწყვეტილებას მოსამართლის უფლებამოსილებათა ვადამდე ადრე შეწყვეტა – 

არშეწყვეტის შესახებ კენჭისყრით მიიღებს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმი. 

კონსტიტუციის იმ მუხლში, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს ეხება, ვერ 

ვხვდებით ნორმებს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის თანამდებობის სხვა 

თანამდებობასთან თუ ანაზღაურებად საქმიანობასთან შეუთავსებლობის შესახებ. უნდა 

ვიფიქროთ, რომ ეს არ არის კონსტიტუციის ხარვეზი, რამეთუ, ჯერ ერთი, სასამართლო 

ხელისუფლების კონსტიტუციური ერთიანობიდან გამომდინარე, საქართველოს 

კონსტიტუციის 86-ე მუხლის მე-3 პუნქტი, რომელიც «მოსამართლის შეუთავსებლობის»  

საკითხს ეხება, საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებზეც ვრცელდება, და მეორე, 

შეუთავსებლობის შესახებ ნორმა გათვალისწინებულია «საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლოს შესახებ» ორგანული კანონის მე-17 მუხლში. 

საკონსტიტუციო სასამართლოს ნამდვილი როლი სასამართლო ხელისუფლების 

სისტემაში (უფრო ზოგადად – სახელმწიფო მექანიზმში) ბევრად არის განპირობებული მის 

განსჯადობას მიკუთვნებული საკითხებისა და დავების მნიშვნელობითა და მოცულობით და 

ამ საკითხებისა და დავების ეფექტურად გადაწყვეტისათვის მისთვის დადგენილი 

პროცესუალური, მატერიალურ – სამართლებრივი და ორგანიზაციულ – სამართლებრივი 

უფლებამოსილებების ხასიათითა და ერთობლიობით, ანუ კომპეტენციით.2 

                                                 
1  ვადამდე ადრე 1999 – 2003 წლებში ნებაყოფლობით გადადგომის საფუძველზე მოსამართლის 

უფლებამოსილება შეუწყდა გია მეფარიშვილს (1999 წელი), ავთანდილ დემეტრაშვილს (2001 წელი), 

ავთანდილ აბაშიძეს (2003 წელი). 

 
2
  ქართულ სამართალმცოდნეობაში და კანონმდებლობაში ცნებები „კომპეტენცია― და 

„უფლებამოსილება―, როგორც წესი, გაიგივებულია. მაგალითად, „საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლოს შესახებ― ორგანულ კანონში III თავს, სადაც ჩამოთვლილია საკითხები და დავები, 

რომლებსაც განიხილავს და წყვეტს სასამართლო, ეწოდება „საკონსტიტუციო სასამართლოს 
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საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს დიდი მნიშვნელობიდან გამომდინარე, 

მისი კომპეტენცია ძირითადად კონსტიტუციაში არის განსაზღვრული და მხოლოდ ერთ 

შემთხვევაში, ორგანულ კანონშია გადატანილი. 

საყოველთაო აღიარებით,1 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს საკმაოდ დიდი 

და მნიშვნელოვანი შესაძლებლობები გააჩნია საჯარო ურთიერთობების თითქმის ყველა 

სფეროზე ზემოქმედებისათვის, ნორმატიული აქტებით მისთვის მინიჭებულია რეპრესიული 

სასამართლო კონტროლის უფლებამოსილება და ამ კონტროლს დაქვემდებარებული დავებისა 

და საკითხების ძალზე ფართო წრე. 

საკონსტიტუციო კონტროლის ობიექტი შეიძლება იყოს ქმედებაც, მაგრამ 

საკონსტიტუციო სასამართლოს მისი სახელმწიფოებრივი დანიშნულება უწინარესად მაინც 

სამართლებრივი აქტების კონსტიტუციურობის დადგენას უკავშირდება. ამდენად, 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ძალმოსილება პრაქტიკულად ფარავს 

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების მთლიან სამართალშემოქმედებას.  

ამ სფეროში მისი კომპეტენცია განსაზღვრულია კონსტიტუციითა და «საქართველოს 

საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ» ორგანული კანონით. საკონსტიტუციო კონტროლის 

ობიექტთა (საგანთა) დასადგენად ამ ორი წყაროს გარდა საჭიროებისამებრ მივმართავთ კანონს 

«ნორმატიული აქტების შესახებ».  

მაშ ასე, რომელი სამართლებრივი აქტები ექვემდებარება საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლოს განსჯადობას? 

«საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ» ორგანული კანონის მე-19 

მუხლის პირველი პუნქტის «ა» ქვეპუნქტის მიხედვით (საქართველოს კონსტიტუციის 89-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის «ე» ქვეპუნქტი), საკონსტიტუციო სასამართლო განიხილავს და 

წყვეტს საქართველოს საკანონმდებლო აქტების, კონსტიტუციური შეთანხმების, 

საქართველოს პარლამენტის ნორმატიული დადგენილებების, საქართველოს პრეზიდენტის 

ბრძანებულებების, საქართველოს მთავრობის, აჭარისა და აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკების ხელისუფლების უმაღლესი ორგანოების ნორმატიული აქტების 

საქართველოს კონსტიტუციასთან შესაბამისობის საკითხებს. 

ამავე მუხლის «ბ» ქვეპუნქტის (საქართველოს კონსტიტუციის 89-ე მუხლის პირველი 

პუნქტის «ბ» ქვეპუნქტი) საფუძველზე, საკონსტიტუციო სასამართლო განიხილავს ე.წ. 

კომპეტენციურ დავებს. ფორმალურად ამ დავებში კონტროლის საგანი შეიძლება იყოს 

ნებისმიერი ნორმატიული აქტი – საკანონმდებლო აქტები, კონსტიტუციური შეთანხმება, 

კანონქვემდებარე აქტი. ამასთან, ვინაიდან დავები აღმასრულებელი ხელისუფლების 

                                                                                                                                                      
უფლებამოსილება―. ჩვენი აზრით, კომპეტენცია არის სამართლებრივად დადგენილი საჯარო საქმეების 

მოცულობა, რომელსაც ასრულებს უფლებამოსილი სუბიექტი. კომპეტენციის ელემენტებია: 

გამგებლობის საგანი – როგორც ზემოქმედების ობიექტი, და უფლებამოსილება – როგორც ამ ობიექტზე 

ზემოქმედების ლეგალური შესაძლებლობა. 
1
 იხ. ამერიკელი პროფესორის ჰერმან შვარცის საქართველოს კონსტიტუციის მე-5 წლისადმი 

მიძღვნილ კონფერენციაზე. კონსფერენციის მასალები იხ. ჟურნ. „ადამიანი და კონსტიტუცია―, №4, 2000 

წ.  
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სისტემაში, როგორც წესი, ამავე სისტემის შიგნით ადმინისტრაციული ზემოქმედების 

გამოყენებით წყდება და, გარდა ამისა, არ არის გამორიცხული მათი მოგვარება 

ადმინისტრაციული იუსტიციის წესით, უნდა ვიფიქროთ, რომ ამ კატეგორიის საქმეები 

ძირითადად შეეხება ხელისუფლების დანაწილების კონსტიტუციური პრინციპების 

დარღვევას, დავებს საერთოეროვნული და ტერიტორიული ერთეულების ორგანოებს შორის, 

სახელმწიფო ორგანოებსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს შორის. 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო კონსტიტუციური იუსტიციის იმ 

გამონაკლის ორგანოთა რიცხვს მიეკუთვნება, რომლებსაც გააჩნიათ მოქალაქეთა 

პოლიტიკური გაერთიანებების შექმნისა და საქმიანობის კონსტიტუციურობის საკითხის 

განხილვა. ამ შემთხვევაში მისი კონტროლის სივრცეში მოექცევა საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტროს გადაწყვეტილება პარტიისათვის სარეგისტრაციო მოწმობის გაცემის ან 

რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ (კონსტიტუციის 89-ე მუხლი პირველი პუნქტი «გ» 

ქვეპუნქტი). 

მეტად მნიშვნელოვანია საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილება, 

გადაწყვიტოს რეფერენდუმისა და არჩევნების დანიშვნა,  არდანიშვნასთან დაკავშირებული 

დავები. «საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ» ორგანული კანონის ძალით, 

სასამართლო ამ კატეგორიის დავების განხილვისას უფლებამოსილია შეამოწმოს 

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულების, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო 

კომისიის დადგენილების, აგრეთვე საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს 

პარლამენტისა და საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის კონსტიტუციურობის 

საკითხი. 

ბევრი სხვა სხვა ქვეყნის კონსტიტუციური კონტროლის ორგანოებისაგან საქართველოს 

საკონსტიტუციო სასამართლო იმითაც არის გამორჩეული, რომ საქართველოს მოქალაქეებს, 

საქართველოში მცხოვრებ სხვა ფიზიკურ პირებს და საქართველოს იურიდიულ პირებს, თუ 

მათ მიაჩნიათ, რომ ნორმატიული აქტით დარღვეულია საქართველოს კონსტიტუციის მეორე 

თავით აღიარებული მათი უფლებების ან თავისუფლებები, შეუძლიათ პირდაპირ 

საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართონ ამ ნორმატიული აქტის კონსტიტუციურობის 

დადგენის მოთხოვნით. 

მოქალაქეთა კონსტიტუციური უფლებების დაცვის ზემოთ დასახელებული 

კონკრეტული კონსტიტუციური კონტროლის პირდაპირი სასამართლო პროცედურის გარდა, 

არსებობს მოქალაქეთა უფლებების საკონსტიტუციო სასამართლოში დაცვის სხვა, ირიბი 

პროცედურაც. იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე ინსტანციის საერთო იურისდიქციის 

სასამართლო საქმის განხილვისას წააწყდება საკანონმდებლო ნორმას, რომლის 

კონსტიტუციურობის საკითხი საფუძვლიან ეჭვს იწვევს, სამ შეიძლება მოუწიოს სასამართლო 

განხილვის შეჩერება და საქმის საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გადაგზავნა. 

შემდეგ საკითხი კვლავ უბრუნდება საკონსტიტუციო სასამართლოს, რომელიც, ჩვენი აზრით, 

საქმე უნდა გადაწყვიტოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შესაბამისად 
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(საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ― 

მე-19 მუხლის მე-2 პუნქტი). 

იტალიაში საერთო იურისდიქციის სასამართლოდან ინიცირებულ კონსტიტუციური 

კონტროლის ამ ფორმას ინციდენტურ კონტროლს (in via incidentale) უწოდებენ. 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო უფლებამოსილია განიხილოს აგრეთვე 

საერთაშორისო ხელშეკრულებათა და შეთანხმებათა კონსტიტუციურობის, საქართველოს 

პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების ცნობის ან უფლებამოსილებათა ვადამდე შეწყვეტის 

საკითხები. 

განსაკუთრებით აღსანიშნავია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 

მონაწილეობა მთელი რიგი მაღალი სახელმწიფო თანამდებობის პირების თანამდებობიდან 

გადაყენების პროცესში. იმპიჩმენტის კოსნტიტუციურ პროცედურაში საქართველოს 

საკონსტიტუციო სასამართლო საქართველოს პარლამენტის სრული შემადგენლობის 1/3-ის 

კონსტიტუციური წარდგინების საფუძველზე ამზადებს დასკვნას საქართველოს 

პრეზიდენტის, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის, მთავრობის წევრის, 

გენერალური პროკურორის, კონტროლის პალატის თავმჯდომარის ან ეროვნული ბანკის 

საბჭოს წევრების მიერ საქართველოს კონსტიტუციის დარღვევის შესახებ. 

თავის საქმიანობას საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ახორციელებს 

კანონიერების, კოლეგიალობის, საქვეყნოობის, მხარეთა თანასწორობისა და შეჯიბრებითობის, 

უფლებამოსილებათა მთელი ვადით საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის 

დამოუკიდებლობის, ხელშეუხებლობისა და შეუცვლელობის საწყისებზე. 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმის აღძვრის (საქმის ინიცირების) 

უფლება აქვთ საქართველოს პრეზიდენტს, საქართველოს პარლამენტის წევრთა არანაკლებ 

ერთ მეხუთედს, საერთო სასამართლოს, აფხაზეთის ან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების 

უმაღლეს წამომადგენლობით ორგანოებს, საქართველოს სახალხო დამცველს, საქართველოს 

მოქალაქეებს, საქართველოს იურიდიულ პირებს, საქართველოში მცხოვრებ უცხოელებსა და 

მოქალაქეობის არმქონე პირებს. 

თავის საქმიანობაში საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ახორციელებს ძალაში 

შესული ნორმატიული აქტების კონტროლს. ლიტერატურაში კონტროლის ამ ფორმას 

მომდევნო (a posteriori) კონტროლს უწოდებენ. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში 

წინასწარ, ე.წ. პრევენციული (a priori) კონტროლიც  არის გათვალისწინებული იმ შემთხვევაში, 

როდესაც ადგენენ საერთაშორისო ხელშეკრულებების ან შეთანხმებების კონსტიტუციურობის 

საკითხს და ეს უნდა მოხდეს ხელშეკრულებების ან შეთანხმებების რატიფიცირებამდე, ანუ 

ძალაში შესვლამდე. 

 

§3. საქართველოს საერთო სასამართლოების კონსტიტუციურ–სამართლებრივი 

დახასიათება 

კაცობრიობის განვითარების თანამედროვე ეტაპზე სოციალურად მნიშვნელოვანი და 

სამართლებრივად აღიარებული დავებისა და კონფლიქტების მოსაგვარებლად, როგორც წესი, 
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იქმნება სასამართლოების ერთმანეთთან იერარქიულად შეკავშირებული სხვადასხვა 

სისტემები. 

ამა თუ იმ ქვეყნისათვის სასამართლო სისტემის ოპტიმალური მოდელის შექმნას 

განაპირობებს მრავალი ფაქტორი, რომელთა შორის ყველაზე მნიშვნელოვანია ქვეყნის 

მოსახლეობის რიცხოვნობა და ტერიტორიის სიდიდე, სახელმწიფოს მართვა – გამგეობისა და 

ტერიტორიული მოწყობის ფორმა, სახელმწიფოებრივი ცხოვრების გამოცდილება, 

საზოგადოების პოლიტიკური, სამართლებრივი ცნობიერების დონე და ა.შ. 

საქართველოში სასამართლო ხელისუფლების რთული სოციალური ფენომენის 

ძირითადი ნაწილი არის სასამართლო სისტემა, რომლის ელემენტებია (ქვესისტემებია) 

საკონსტიტუციო და საერთო სასამართლოები. საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით, 

მხოლოდ და მხოლოდ კონსტიტუციისა და შესაბამისი კანონმდებლობის საფუძველზე 

შექმნილი სასამართლოები ახორციელებენ სასამართლო ხელისუფლებას სხვადასხვა 

პროცესუალური ფორმით და არც საკანონმდებლო თუ აღმასრულებელ რომელიმე ორგანოს ან 

თანამდებობის პირს, არც ცალკეულ ადამიანსა თუ ადამიანთა ჯგუფს არ შეუძლიათ 

მიითვისონ ეს ფუნქცია. 

საქართველოს კონსტიტუციაში ნორმები საერთო სასამართლოების შესახებ არც თუ ისე 

ბევრია. ქვეყნის უზენაეს კანონში რეგულირდება საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 

ზოგიერთი ფუნქციის, ფორმირების წესისა და წევრთა სტატუსის საკითხები; აგრეთვე 

ზოგადადაა, განსაზღვრული სასამართლო ხელისუფლების განხორციელების ფორმები, 

მართლმსაჯულების განხორციელების პრინციპები, მოსამართლის სტატუსი.  

სასამართლო სისტემისა და კომპეტენციის საკითხების დაწვრილებითი რეგულირება 

კანონებისა და კანონქვემდებარე აქტების დონეზე ხორციელდება. ამ აქტებს შორის ყველაზე 

მნიშვნელოვანი არის: 

საქართველოს 1997 წლის 13 ივნისის ორგანული კანონი „საერთო სასამართლოების 

შესახებ―, 

საქართველოს 1999 წლის 12 მაისის ორგანული კანონი „საქართველოს უზენაესი 

სასამართლოს შესახებ―, 

საქართველოს 1998 წლის 26 ივნისის კანონი „აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში 

საქართველოს იურისდიქციის სრულად აღდგენამდე აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სასამართლოთა განსჯადობისა და სისხლის სამართლის საქმეებზე 

საგამოძიებო ქვემდებარეობის შესახებ―, 

საქართველოს 2000 წლის 23 თებერვლის კანონი „საქართველოს საერთო 

სასამართლოების მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური 

სამართალწარმოების შესახებ―,1 

საქართველოს პრეზიდენტის 2004 წლის 20 აგვისტოს ბრძანებულება „საქართველოს 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ―. 

                                                 
1 ჩამოთვლილი სამართლებრივი აქტები იხ. „საერთო სასამართლოები. ნორმატიული აქტების 

კრებული―, თბ. 2003. 
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ამ სამართლებრივი აქტების საფუძველზე, საქართველოში არსებული სასამართლო 

სისტემა, ერთი შეხედვით და იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე 

მოქმედებს მხოლოდ საქართველოს სისხლის სამართლის, სამოქალაქო და 

ადმინისტრაციული ერთიანი მატერიალური და პროცესუალური კანონმდებლობა 

ცენტრალიზებულად უნდა ჩაითვალოს. აჭარისა და აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკებში 

უმაღლესი სასამართლოების არსებობა, ამ სასამართლოებისა და ავტონომიური 

რესპუბლიკების ტერიტორიაზე მოქმედი სხვა სასამართლოების მოსამართლეთა გამწესებისა 

და თანამდებობიდან განთავისუფლების განსაკუთრებული წესი იმაზე მეტყველებს, რომ 

ჩვენში სასამართლო სისტემა შერეულია, იგი არც ცენტრალიზებულია (როგორც გერმანიის 

ფედერაციულ რესპუბლიკაში, სომხეთის რესპუბლიკაში) და არც დეცენტრალიზებული, 

დუალისტური (როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში). 

2004 წლის 1 იანვრისათვის საერთო სასამართლოების სისტემას, რომელშიც სულ 83 

სასამართლო ორგანო იყო, შეადგენდა: 

71 რაიონული სასამართლო, 

7 საქალაქო სასამართლო, 

2 საოლქო სასამართლო, 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი სასამართლო, 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი სასამართლო, 

საქართველოს უზენაესი სასამართლო. 

გარდა ამისა, საქართველოს კონსტიტუცია ქვეყანაში საომარი მდგომარეობის 

გამოცხადების შემთხვევაში უშვებს სამხედრო სასამართლოების შექმნის შესაძლებლობას და 

იმავდროულად შეიცავს ამკრძალავ ნორმას, რომლის ძალით „საგანგებო ან სპეციალური 

სასამართლოების შექმნა დაუშვებელია―. 

სასამართლო სისტემის პირამიდის საფუძველს შეადგენენ რაიონული და საქალაქო 

სასამართლოები. კომპეტენციის, ფორმირებისა და საქმიანობის წესის მიხედვით ეს ერთი 

დონის სასამართლოებია, ამიტომ კანონმდებლობაში და ლიტერატურაში მათ ყოველთვის 

ერთად მოიხსენიებენ. ორივე სასამართლო „მიბმულია― ჯერ კიდევ საბჭოთა საქართველოში 

შექმნილ ადმინისტრაციულ ერთეულებზე – რაიონებზე და იმ ქალაქებზე, რომლებიც არც 

ერთი რაიონის შემადგენლობაში არ შედის და თავად არა აქვს რაიონული დაყოფა. 

„რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების შექმნის, მათი სამოქმედო ტერიტორიისა და 

მოსამართლეთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ― საქართველოს პრეზიდენტის 1997 წლის 

14 ნოემბრის ბრძანებულების საფუძველზე, ამჟამად საქართველოში ფუნქციონირებს აბაშის, 

ადიგენის, ამბროლაურის, ახალგორის, ახალქალაქის, ახალციხის, ასპინძის, ახმეტის, 

ბაღდათის, ბოლნისის, ბორჯომის, გარდაბნის, გორის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, 

დმანისის, დუშეთის, ვანის, ზესტაფონის, ზუგდიდის, თეთრიწყაროს, თელავის, თერჯოლის, 

თიანეთის, კასპის, ლაგოდეხის, ლანჩხუთის, ლენტეხის, მარნეულის, მარტვილის, მესტიის, 

მცხეთის, ნინოწმინდის, ოზურგეთის, ონის, საგარეჯოს, სამტრედიის, საჩხერის, სენაკის, 

სიღნაღის, ტყიბულის, ქარელის, ყაზბეგის, ყვარლის, ჩოხატაურის, ჩხოროწყუს, ცაგერის, 
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წალენჯიხის, წალკის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხაშურის, ხობის, ხონისა და 

ჯავის რაიონული სასამართლოები, აგრეთვე რუსთავის, ფოთისა და ქუთაისის, საქალაქო 

სასამართლოები. 

საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 12 აპრილის ბრძანებულებით ლიკვიდირებულ 

იქნა გლდანი–ნაძალადევის, ისანი– სამგორის, დიდუბე–ჩუღურეთის, კრწანისი–მთაწმინდისა 

და ვაკე–საბურთალოს რაიონული სასამართლოები. ამავე ბრძანებულებით შეიქმნა თბილისის 

საქალაქო სასამართლო, რომლის შემადგენლობაშია სამოქალაქო საქმეთა, სისხლის 

სამართლის საქმეთა და ადმინისტრაციულ საქმეთა სპეციალიზებული სასამართლოს 

კოლეგიები. 

გარკვეული თავისებურებებით გამოირჩევა საქართველოს პრეზიდენტის 1997 წლის 27 

ნოემბრის ბრძანებულება „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რაიონული (საქალაქო) 

სასამართლოების შექმნის, მათი სამოქმედო ტერიტორიის, ადგილსამყოფელისა და 

მოსამართლეთა განსაზღვრის შესახებ―, ბრძანებულება, რომლის საფუძველზე შექმნილია 

გაგრის, სოხუმის და ტყვარჩელის საქალაქო, გალის, გუდაუთის, გულრიფშის, ოჩამჩირისა და 

სოხუმის რაიონული სასამართლოები. ბრძანებულების თავისებურება კი იმაში მდგომარეობს, 

რომ მისი ძალით აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში საქართველოს იურისდიქციის 

სრულად აღდგენამდე: 

1. გაერთიანდა გაგრის საქალაქო და გუდაუთის რაიონული სასამართლოები და მათი 

უფლებამოსილება გავრცელდა იმერეთის, გურიის, რაჭა – ლეჩხუმის რეგიონებისა და აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე დროებით მცხოვრებ იძულებით 

გადაადგილებულ პირებზე. სასამართლოს ადგილსამყოფელად განისაზღვრა ქ. ქუთაისი; 

2. გაერთიანდა გალისა და გულრიფშის რაიონული სასამართლოები, მათი 

უფლებამოსილება გავრცელდა ქ. ზუგდიდის, ზუგდიდისა და წალენჯიხის რაიონების, 

სვანეთის რეგიონისა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე დროებით 

მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირებზე. სასამართლოს ადგილსამყოფელად 

განისაზღვრა ქ. ზუგდიდი; 

3. გაერთიანდა ოჩამჩირის რაიონული და ტყვარჩელის საქალაქო სასამართლოები, მათი 

უფლებამოსილება გავრცელდა სენაკის, ხობის, მარტვილის, აბაშის, ჩხოროწყუს რაიონებისა 

და ქ. ფოთის ტერიტორიაზე დროებით მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირებზე, 

ხოლო ამ სასამართლოს ადგილსამყოფელად განისაზღვრა ქ. სენაკი; 

4. გაერთიანდა სოხუმის რაიონული და სოხუმის საქალაქო სასამართლოები, მათი 

უფლებამოსილება გავრცელდა ქ. თბილისის, შიდა ქართლის, ქვემო ქართლის, კახეთის, 

მცხეთა – მთიანეთისა და სამცხე – ჯავახეთის რეგიონების ტერიტორიაზე დროებით 

მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირებზე, ხოლო მის ადგილსამყოფელად 

განისაზღვრა ქ. თბილისი. 

„საერთო სასამართლოების შესახებ― საქართველოს ორგანული კანონის მე-19 მუხლის 1 

პუნქტის მიხედვით, საოლქო სასამართლოებია თბილისისა და ქუთაისის საოლქო 

სასამართლოები. ამ სასამართლოების სამოქმედო ტერიტორიებს, სასამართლო კოლეგიებსა 
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და პალატებში მოსამართლეთა რაოდენობას განსაზღვრავს საქართველოს პრეზიდენტის 1999 

წლის 19 აპრილის №154 ბრძანებულება. ამ ბრძანებულების შესაბამისად: 

1. თბილისის საოლქო სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორიას განეკუთვნება ადიგენის, 

ასპინძის, ახალგორის, ახალქალაქის, ახალციხის, ახმეტის, ბოლნისის, ბორჯომის, გარდაბნის, 

გორის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, დმანისის, დუშეთის, თეთრიწყაროს, თელავის, 

თიანეთის, კასპის, ლაგოდეხის, მარნეულის, მცხეთის, ნინოწმინდის, საგარეჯოს, სიღნაღის, 

ქარელის, ყაზბეგის, ყვარლის, წალკის, ხაშურის, ჯავის, ქ. თბილისის და რუსთავის საქალაქო 

სასამართლოების სამოქმედო ტერიტორიები. 

2. ქუთაისის საოლქო სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორიას მიეკუთვნება აბაშის, 

ამბროლაურის, ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, ზუგდიდის, თერჯოლის, ლანჩხუთის, 

ლენტეხის, მარტვილის, მესტიის, ოზურგეთის, ონის, სამტრედიის, საჩხერის, სენაკის, 

ტყიბულის, ჩოხატაურის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, წყალტუბოს, ცაგერის, ჭიათურის, 

ხარაგაულის, ხობის, ხონის რაიონული, ფოთისა და ქუთაისის საქალაქო სასამართლოების 

სამოქმედო ტერიტორია. 

3. ქუთაისის საოლქო სასამართლოში მოსამართლეთა რაოდენობა 32-ია. 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი სასამართლოს უფლებამოსილება 

ვრცელდება ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე, ხოლო ამ სასამართლოს 

მოსამართლეთა რაოდენობას საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წარდგინებით 

ადგენს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო. 2004 

წლის 1 იანვრისათვის მოსამართლეთა რიცხვი 20-ს შეადგენდა. 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი სასამართლოს მოსამართლეთა 

რაოდენობას საქართველოს იუსტიციის საბჭოს წარდგინებით ადგენს აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო და იგი 2004 წლის 1 

იანვრისათვის 17 შეადგენდა. 

საქართველოს პრეზიდენტის 1997 წლის 27 ნოემბრის №698 ბრძანებულებით, 

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა რაოდენობა განსაზღვრულია 44 

მოსამართლით. 

რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს შემადგენლობაში უნდა იყოს სულ ცოტა ორი 

მოსამართლე მაინც. ამ დონის სასამართლოებში ყველა საქმე განიხილება ერთპიროვნულად 

მოსამართლის მიერ. 

სასამართლოში, სადაც ორი მოსამართლეა, ერთი განიხილავს სისხლის სამართლის 

საქმეებს, ხოლო მეორე – სამოქალაქო და სხვა კატეგორიის საქმეებს. ამ სასამართლოს 

მოსამართლეთაგან ერთ – ერთი საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ინიშნება სასამართლოს 

თავმჯდომარედ. აჭარისა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე 

მოქმედი რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების თავმჯდომარეებსაც საქართველოს 

პრეზიდენტი ნიშნავს.  

თბილისისა და ქუთაისის საოლქო სასამართლოების შინაგანი სტრუქტურა 

განსაზღვრულია „საერთო სასამართლოების შესახებ― საქართველოს ორგანული კანონით, 
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ხოლო მოსამართლეთა საერთო რაოდენობა და მათი ოდენობა თითოეულ კოლეგიაში და 

პალატაში — საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წარდგინების საფუძველზე 

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებით.1 

ამ სამართლებრივი აქტების შესაბამისად, თბილისისა და ქუთაისის საოლქო 

სასამართლოში შექმნილია: 

1. სამოქალაქო და სამეწარმეო საქმეთა კოლეგია (თბილისის საოლქო სასამართლოში 6, 

ქუთაისის საოლქო სასამართლოში 3 მოსამართლის შემადგენლობით); 

2. სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია (თბილისის საოლქო სასამართლოში 12, 

ქუთაისის საოლქო სასამართლოში 3 მოსამართლის შემადგენლობით); 

3. ადმინისტრაციული სამართლისა და საგადასახადო საქმეთა კოლეგია (თბილისის 

საოლქო და ქუთაისის საოლქო სასამართლოებში სამ – სამი მოსამართლის შემადგენლობით); 

4. სამოქალაო, სამეწარმეო და გაკოტრების საქმეთა სააპელაციო პალატა (თბილისის 

საოლქო სასამართლოში 12, ქუთაისის საოქლო სასამართლოში 9 მოსამართლის 

შემადგენლობით); 

5. სისხლის სამართლის საქმეთა სააპელაციო პალატა (თბილისის საოლქო 

სასამართლოში 12 , ქუთაისის საოლქო სასამართლოში 9 მოსამართლის შემადგენლობით); 

6. ადმინისტრაციული სამართლისა და საგადასახადო საქმეთა პალატა (თბილისის 

საოლქო და ქუთაისის საოლქო სასამართლოებში ექვს–ექვსი მოსამართლის შემადგენლობით); 

7. საგამოძიებო კოლეგია (თბილისის საოლქო სასამართლოში 5, ქუთაისის საოქლო 

სასამართლოში 4 მოსამართლის შემადგენლობით). 

საოლქო სასამართლოს უმაღლესი თანამდებობის პირებია: სასამართლოს თავმჯდომარე, 

სასამართლოს  თავმჯდომარის  მოადგილე, კოლეგიის თავმჯდომარე, პალატის  

თავმჯდომარე. 

საოლქო სასამართლოს თავმჯდომარეს და მის მოადგილეს კოლეგიებისა და პალატების 

თავმჯდომარეთაგან 5 წლის ვადით, მაგრამ არა უმეტეს უფლებამოსილების ვადისა, 

თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს საქართველოს პრეზიდენტი. 

კოლეგიისა და პალატის თავმჯდომარეს შესაბამისი კოლეგიისა და პალატის 

შემადგენლობიდან 5 წლის ვადით, მაგრამ არა უმეტეს უფლებამოსილების ვადისა, 

თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს საქართველოს პრეზიდენტი.  

საინტერესოდ არის გადაწყვეტილი ერთი და იმავე პირის თანამდებობაზე ხელმეორედ 

დანიშვნის საკითხი: „საერთო სასამართლოების შესახებ― საქართველოს ორგანული კანონის 

21-ე მუხლის მე-8 პუნქტის თანახმად, „დაუშვებელია საოლქო სასამართლოს, მისი პალატის ან 

კოლეგიის თავმჯდომარედ ერთი და იმავე პირის ზედიზედ მეორე ვადით დანიშვნა, გარდა 

იმ შემთხვევებისა, როდესაც ამ სასამართლოს, პალატის ან კოლეგიის ყველა სხვა მოსამართლე 

                                                 
1  იხ. საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 19 აპრილის № 154 ბრძანებულება „თბილისისა და 

ქუთაისის საოლქო სასამართლოების სამოქმედო ტერიტორიები, სასამართლო კოლეგიებსა და 

პალატებში მოსამართლეთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ― – „საერთო სასამართლოები. 

ნორმატიული აქტების კრებული―, გვ. 198-200. 
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წერილობით უარს განაცხადებს შესაბამისად სასამართლოს, პალატის ან კოლეგიის 

თავმჯდომარეობაზე―. 

 

§4. მოსამართლის სამართლებრივი სტატუსი 

როგორც ამ სახელმძღვანელოს წინა ნაწილებში აღინიშნა სასამართლო ხელისუფლების 

ძირითადი მატარებელი და განმახორციელებელი არის მოსამართლე. მისი მოღვაწეობის 

ქმედითობა პირდაპირ არის დაკავშირებული სამართლებრივ სტატუსზე, ანუ მოსამართლის 

იმ უფლებების, მოვალეობებისა და გარანტიების ერთობლიობაზე, რომელიც განსაზღვრავს 

მის შესაძლებლობებს განახორციელოს სასამართლო ხელისუფლება. 

„საჯარო სამასახურის შესახებ― საქართველოს კანონის შესაბამისად (მუხლი 2) საერთო 

სასამართლოები წარმოადგენენ საბიუჯეტო დაწესებულებებს, რომლებიც ახორციელებენ 

საჯარო ხელისუფლებას. ამავე კანონის მიხედვით (მუხლი 4) მოსამართლეები არიან 

სახელმწიფოებრივი ძალაუფლებით აღჭურვილი საჯარო მოსამასახურეები, რომელთა 

სამართლებრივი სტატუსის ძირითად საფუძველს შეადგენენ საერთაშორისო სამართლებრივი 

აქტები, საქართველოს კონსტიტუცია, „საჯარო სამსახურის შესახებ― საქართველოს კანონი, 

საქართველოს სპეცილაური კანონმდებლობა. 

საერთაშორისო სამართლებრივ აქტებსა და დოკუმენტებს შორის, რომელიც 

მოსამართლის სტატუსის საკითხებს ეხება უნდა დასახელდეს: 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის (გაერო) გენერალური ასამბლეის ეგიდით 1985 

წელს მიღებული „სასამართლო ორგანოთა დამოუკიდებლობის ძირითადი პრინციპები―; 

– გაეროს ეკონომიკური და სოციალური საბჭოს მიერ 1990 წელს მიღებული აქტი 

„სასამართლო ორგანოების დამოუკიდებლობის ძირითადი პრინციპების განხორციელების 

ეფექტური პროცედურების შესახებ―; 

– ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 1994 წლის რეკომენდაცია „მოსამართლეთა 

დამოუკიდებლობის, როლისა და მათი საქმიანობის ეფექტიანობის შესახებ―; 

– მოსამართლეთა სტატუსის შესახებ ევროპული ქარტია; 

საკითხის უკეთ შესწავლისათვის სასურველია აშშ-ში მოქმედი ორი დოკუმენტის 

გაცნობა. ესენია: 

„სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის 12 პრინციპი―1 და „მოსამართლეთა ქცევის 

ტიპობრივი წესები―.2 

ამ წყაროთა შორის ზოგიერთს სავალდებულო ხასიათი გააჩნია, ზოგიერთი კი ამ 

სახელმძღვანელოში სასარგებლო ინფორმაციის სახით არის მითითებული. 

საქართველოს შიდასახელმწიფოებრივ წყაროებს, რომლებიც განსაზღვრავენ 

მოსამართლის სამართლებრივ სტატუსს შეადგენენ საქართველოს 1995 წლის 24 აგვისტოს 

კონსტიტუცია, საქართველოს ორგანული კანონი „საერთო სასამართლოების შესახებ―, 

სამოქალაქო, სისხლის სამართლის და ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსები, 

                                                 
1 იხ. დანართი №2. 
2 იხ .დანართი №1. 
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საქართველოს კანონები „საჯარო სამსახურის შესახებ―, „საქართველოს საერთო 

სასამართლოების მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური 

სამართალწარმოების შესახებ―, „მოსამართლეთა სოციალური და სამართლებრივი დაცვის 

გარანტიების შესახებ―, საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებები და განკარგულებები, 

„საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის ქარტია―, „საქართველოს სამოსამართლო 

ეთიკის კოდექსი―, და ზოგიერთი სხვა აქტი, რომელშიც გათვალისწინებულია მოსამართლის 

სამართლებრივი მდგომარეობის მარეგულირებელი ზოგადი მოქმედების სამართლებრივი და 

შიდაუწყებრივი ნორმები. 

წარმოუდგენელი და აზრს მოკლებულია სასამართლოს (მოსამართლეების) არსებობა თუ 

იგი არ არის დამოუკიდებელი, ამ დამოუკიდებლობის ყველაზე რეალური მაჩვენებელი კი 

არის მოსამართლეთა შერჩევის, გამწესებისა და თანამდებობიდან გათავისუფლების მოქმედი 

წესები. 

მოსამართლეთა თანამდებობაზე გამწესება შეიძლება განხორციელდეს საყოველთაო 

პირდაპირი არჩევნების, ირიბი არჩევნების ან დანიშვნის გზით. ერთი შეხედვით უშუალოდ 

მოსახლეობის მიერ მოსამართლეთა არჩევა, რაც აშშ-ის ზოგიერთ შტატში და სხვა 

სახელმწიფოებში ხდება, დემოკრატიულობის თვალსაზრისით უფრო მიმზიდველი უნდა 

იყოს, მაგრამ, როგორც წესი, მას ერთობ ნეგატიური, არასასურველი პრობლემები მოსდევს. ამ 

პრობლემებს შორის ყველაზე თვალშისაცემი საარჩევნო კამპანიის დაფინანსებაა. უნდა 

ვივარაუდოთ, რომ პიროვნებას, რომელსაც შეუძლია საკუთარი სახსრებით დააფინანსოს 

თანამედროვე ძვირადღირებული არჩევნები, საეჭვოა მოსამართლის თანამდებობაზე ჰქონდეს 

პრეტენზია. ჩვეულებრივ, მოსამართლეობის კანდიდატის არჩევნებს სხვა ან სხვები 

აფინანსებენ და ამ შემთხვევაში მომავალ სასამართლო საქმიანობაში მიუკერძოებლობისა და 

ობიექტურობის დაცვა მას ძალზე გაუჭირდება. 

მოსახლეობის მიერ მოსამართლის არჩევნებისაგან განსხვავებით, პარლამენტის მიერ 

არჩევა (დანიშვნა) არც დიდ დროს და არც დიდ სახსრებს არ მოითხოვს, მაგრამ მასაც აქვს 

ნაკლი, რომელიც იმაში მდგომარეობს, რომ უმეტეს შემთხვევაში, მეტადრე მაშინ, როდესაც 

პარლამენტში დომინანტი პარტია განაგებს კენჭისყრის მანქანას, მოსამართლე, როგორც წესი, 

აირჩევა (დაინიშნება) კონიუნქტურული, ვიწრო პარტიული ინტერესების გათვალისწინებით, 

რაც ამცირებს იმის შესაძლებლობას, რომ მოსამართლეთა კორპუსში გამწესდებიან 

მაღალკვალიფიციური, ღირსეული მამაკაცები და ქალები. 

აღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებით სახელმწიფოთა უმრავლესობაში 

მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევა – გამწესებაში, როგორც წესი, პირდაპირ ან ირიბად 

მონაწილეობს სახელმწიფო ხელისუფლების სამივე განშტოება. ეს წესი ლოგიკურად 

გამომდინარეობს ხელისუფლების დანაწილების პრინციპიდან, რომელიც თავისთავშივე 

უნდა გამორიცხავდეს რომელიმე განშტოების აბსოლუტურ განცალკევებულობას და 

პირიქით, უბიძგებს კიდევაც დაბალანსების საფუძველზე თანამშრომლობისაკენ. 

მოსამართლეთა გამწესების აღნიშნული პრინციპი საქართველოშიც გამოიყენება, თუმცა 

საერთო სასამართლოების ინსტანციური, სამსაფეხურიანი სისტემა, მართვა – გამგეობის 
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ფორმის თავისებურებისა და ქართული სახელმწიფოებრიობის ტრადიციების 

გათვალისწინებით, მას გარკვეული თავისებურებები ახასიათებს. 

მოსამართლის თანამდებობის დაკავების პროცესში ცხადია პირობითად, შეიძლება 

გამოვყოთ მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის, მოსამართლეთა დანიშვნისა და 

მოსამართლის უფლებამოსილების ამოქმედების ძირითადი ეტაპები. 

მოსამართლეთა კანდიდატურების შერჩევის პროცესში სხვადასხვა დატვირთვითა და 

აქტივობით მონაწილეობენ საქართველოს პრეზიდენტი, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭო, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე. 

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის შერჩევა 

საქართველოს პრეზიდენტის დისკრეციული უფლებამოსილებაა, იგი ამას ერთპიროვნულად 

ახორციელებს. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა კანდიდატურების 

შერჩევა და საქართველოს პარლამენტში წარდგენა აგრეთვე საქართველოს პრეზიდენტის 

პრეროგატივაა, თუმცა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს უფლება აქვს 

საქართველოს პრეზიდენტს წარუდგინოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლედ ასარჩევი 

კანდიდატურები.1 

რაც შეეხება მოსამართლეთა კორპუსის დანარჩენ წევრებს (ავტონომიური 

რესპუბლიკების უმაღლესი სასამართლოების მოსამართლეები, საოლქო სასამართლოების 

მოსამართლეები, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების მოსამართლეები) მათი შერჩევა 

ხდება კონკურსის წესით. ამ წესის მიხედვით გათვალისწინებულია შემდეგი 

თანმიმდევრული პროცედურა: 

1) საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლის თანამდებობაზე 

ვაკანსიის წარმოშობიდან არა უგვიანეს 7 დღისა ან მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის 

ამოწურვამდე არა უადრეს 60 და არა უგვიანეს 30 დღისა საქართველოს ოფიციალური 

ბეჭდვითი ორგანოს მეშვეობით აცხადებს კონკურსს; 

2) 30 წელს მიღწეულ, უმაღლესი იურიდიული განათლების მქონე და სახელმწიფო ენის 

მცოდნე საქართველოს ქმედუნარიან მოქალაქეს, რომელსაც აქვს სპეციალობით მუშაობის 

სულ ცოტა 5 წლის გამოცდილება, ჩაბარებული აქვს მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდა, 

შეუძლია განცხადებით მიმართოს საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს და 

მოითხოვოს მისი, როგორც მოსამართლეობის კანდიდატად რეგისტრირება; 

3) საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ატარებს კონკურსს;  

4) პრეტენდენტების მიერ ჩაბარებული მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდის 

შედეგების, მისი საქმიანი და ზნეობრივი რეპუტაციის, პროფესიული მუშაობის 

გამოცდილების შეფასების საფუძველზე, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 

საკონკურსო წესით შეარჩევს კანდიდატებს და წარუდგენს მათ საქართველოს პრეზიდენტს. 

                                                 
1  უნდა ვივარაუდოთ, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა კანდიდატურების შერჩევაში 

საბოლოო სიტყვა მაინც საქართველოს პრეზიდენტს ეკუთვნის, ვინაიდან „საქართველოს უზენაესი 

სასამართლოს შესახებ― ორგანული კანონის 21-ე მუხლის მიხედვით, მას შეუძლია პარლამენტს 

წარუდგინოს „ნებისმიერი კანდიდატურა―. 
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საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარესა და წევრებს საქართველოს 

პრეზიდენტის წარდგინებით ირჩევს საქართველოს პარლამენტი, ავტონომიური 

რესპუბლიკის უმაღლესი, საოლქო, აგრეთვე რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების 

მოსამართლეებს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წარდგინებით თანამდებობაზე 

ნიშნავს საქართველოს პრეზიდენტი. 

საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, საქართველოს პარლამენტის მიერ არჩეული 

ან საქართველოს პრეზიდენტის მიერ მოსამართლედ დანიშნული პირი, ვიდრე იგი შეუდგება 

სამოსამართლო ფუნქციების განხორციელებას, ვალდებულია დადოს ფიცი და გაიაროს 

სპეციალური ორთვიანი სასწავლო კურსები სამოსამართლო სწავლების ცენტრში 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ დამტკიცებული პროგრამის მიხედვით. 

სასწავლო კურსების გავლა სავალდებულოა, კურსების გავლისაგან თავისუფლდება პირი, 

რომელსაც აქვს მოსამართლის თანამდებობაზე მუშაობის არანაკლებ ერთი წლის 

გამოცდილება. 

რაც შეეხება ფიცის დადებას, იგი ერთის მხრივ ადამიანის შთაგონების წყაროა, მისი 

მოღვაწეობის მიზანი და პრინციპია, ხოლო მეორეს მხრივ – პასუხისმგებლობის უმძიმესი 

ტვირთია. ფიცისადმი ერთგულება წმიდათაწმიდა მოვალეობად ითვლება, მისი დარღვევა კი 

კაცური სიტყვის გატეხვას ნიშნავს, რაც ისტორიულად ყოველთვის განიხილებოდა, როგორც 

ერთ–ერთი ყველაზე საძრახისი ქმედობა. 

ამ გაგებით საქართველოს მოსამართლის ფიცი სასამართლოსა და მოსამართლის 

დამოუკიდებლობისა და მისი მაღალი დანიშნულების ერთგვარი სიმბოლოა. ფიცის დადებით 

პირი აცნობს საზოგადოებას, რომ იმ მიზნების მისაღწევად, რისთვისაც არსებობს 

სასამართლო ხელისუფლება, ის დაემორჩილება მართლმსაჯულებისა და საკონსტიტუციო 

კონტროლის პრინციპებს და ამისკენვე მოუწოდებს სახელმწიფოსა და მოსახლეობას. 

მოსამართლის ფიცი და მისი დადების სამართლებრივი პროცედურა სახელმწიფოს 

ფუნქციონირების იმდენად მნიშვნელოვან მხარეებს შეიცავს, რომ ზედმეტი არ იქნება 

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისი ნორმების ამ ნაშრომში ციტირება. 

მაშ ასე, „საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი თანამდებობის 

დაკავებამდე საქართველოს პრეზიდენტის, საქარველოს პარლამენტის თავმჯდომარისა და 

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის თანდასწრებით საკონსტიტუციო 

სასამართლოში დებს ფიცს: „ღვთისა და ერის წინაშე ვფიცავ კეთილსინდისიერად 

აღვასრულო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის მოვალეობა და მისი 

აღსრულებისას დავემორჩილო მხოლოდ საქართველოს კონსტიტუციას, არავის და არაფერს 

სხვას, გარდა საქართველოს კონსტიტუციისა―1. 

საერთო სასამართლოების სისტემაში ფიცის დადების სავალდებულობას ორი 

ნორმატიული აქტი ითვალისწინებს. „საქართველოს უზენაესი სასამართლოს შესახებ― 

ორგანული კანონის 22-ე მუხლის შესაბამისად, „უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე 

                                                 
1
  საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ―, 

მუხლი 9. 
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უფლებამოსილების განხორცილების დაწყებამდე, საქართველოს პრეზიდენტის 

თანდასწრებით, საზეიმო ვითარებაში დებს ფიცს―. 

ყველა სხვა დონის სასამართლოებისათვის ფიცის დადების იმპერატივს ადგენს „საერთო 

სასამართლოების შესახებ― ორგანული კანონის 50-ე მუხლი, რომლის შესაბამისად, 

„თანამდებობის დაკავებამდე მოსამართლე, რომელსაც პირველად ნიშნავენ ამ 

თანამდებობაზე, საქართველოს პრეზიდენტის წინაშე დებს ფიცს, რომლის ტექსტს 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წარდგინებით ამტკიცებს საქართველოს 

პრეზიდენტი.― 

რაც შეეხება თავად ფიცს, მისი შემდეგი შინაარსის ტექსტი დამტკიცებულია 

საქართველოს პრეზიდენტის 1998 წლის 7 აგვისტოს №458 ბრძანებულებით: 

„ღვთისა და ერის წინაშე ვფიცავ, ყოველივეს ვიღონებ, რათა;  

— ღირსვმსახურებდე სიმართლესა და სამართლიანობას; 

— ერთგულად ვიცავდე ადამიანის უფლებებს, საქართველოს კონსტიტუციასა და 

კანონებს; 

— განვსჯიდე უანგაროდ, ცოდნითა და რწმენით; 

— ვიყო დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი; 

— პირნათლად ვასრულებდე მოსამართლის მაღალ დანიშნულებას.― 

მიუხედავად ფიცის დადების ერთი შეხედვით რიტუალური ხასიათისა, მას აქვს წმინდა 

პრაქტიკული, ორგანიზაციულ–სამართლებრივი დატვირთვა, რამეთუ უკავშირდება პირის 

მიერ მოსამართლის თანამდებობის დაკავებისა და თანამდებობაში შესვლის 

(უფლებამოსილებათა განხორციელების) საკითხებს. 

სასამართლოს დონესთან დაკავშირებით, საქართველოს კანონმდებლობა 

სხვადასხვანაირად არეგულირებს ფიცის დადების ცერემონიას. 

ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი სასამართლოს, საოლქო და რაიონული 

(საქალაქო) სასამართლოს მოსამართლეთა თანამდებობების კანდიდატები ფიცს დებენ 

საქართველოს პრეზიდენტის წინაშე, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები 

ფიცს დებენ საქართველოს პრეზიდენტის თანდასწრებით, საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლოს მოსამართლეები ფიცს დებენ საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს 

პარლამენტის თავმჯდომარისა და საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის 

თანდასწრებით საკონსტიტუციო სასამართლოში. 

ჩვენი აზრით, ფიცის დადებას, როგორც სასამართლოს დამოუკიდებლობის 

გამოხატულების ერთ–ერთ გამოვლინებას, ყველაზე მეტად პასუხობს საქართველოს 

საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრთათვის დადგენილი წესი. ჯერ ერთი, ისინი ფიცს 

„საკუთარ მოედანზე―, საკონსტიტუციო სასამართლოში დებენ, მეორე, ისინი ფიცს არა 

სახელმწიფოს რომელიმე თუნდაც ძალიან მაღალი თანამდებობის პირის ან ორგანოს წინაშე, 

არამედ „ღვთისა და ერის წინაშე― დებენ, მესამე, ისინი ფიცს საქართველოს პრეზიდენტის, 

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარისა და საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 

თავმჯდომარის თანდასწრებით დებენ. ძალზე მნიშვნელოვანია ფიცის დადების ცერემონიის 
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საზეიმო ვითარებაში ჩატარება, რასაც „საქართველოს უზენაესი სასამართლოს შესახებ― 

ორგანული კანონი მოითხოვს. 

და ბოლოს, რამდენიმე ჩვენი მოსაზრება მოსამართლეთა გამწესების არსებული 

ინსტიტუტის შესახებ. 

1) ზოგადად, მოსამართლეთა გამწესების საქართველოში არსებული ფორმალურ–

იურიდიული სისტემა არსებითად არ განსხვავდება მსოფლიოში აღიარებულისაგან. 

მოსამართლეთა კორპუსის ფორმირებაში საქართველოს პრეზიდენტის გარკვეული 

უპირატესობით (რაც მისი, როგორც სახელმწიფოს მეთაურის სტატუსით მართლდება) 

მონაწილეობას სახელმწიფო ხელისუფლების ყველა განშტოება იღებს, რაც სხვა ფაქტორების 

მოქმედებასთან ერთად უნდა გამორიცხავდეს კონკრეტული პოლიტიკური ძალის 

ზეგავლენის ქვეშ მის (სასამართლოს ხელისუფლების) მოქცევას. საქართველოს 

კანონმდებლობაში არ მოინახება სამართლებრივი ნორმა, რომელიც მოსამართლის შერჩევისა 

თუ გამწესების დროს ხელს უწყობდეს მოსამართლის თანამდებობის მაძიებელი პირის 

დისკრიმინაციას რასის, კანის ფერის, სქესის, რელიგიის, პოლიტიკური და სხვა 

შეხედულებების, ეროვნული ან სოციალური წარმომავლობოს, ქონებრივი, წოდებრივი ან სხვა 

მდგომარეობის საფუძველზე. 

2) შორს ვართ იმ აზრისაგან, რომ მოხდეს გამწესების წესების უნიფიცირება 

სასამართლო ხელისუფლების სისტემის შემადგენელი ყველა ქვესისტემისათვის, მაგრამ 

კანონმდებლობის შემდგომ სრულყოფას სასურველია ჰარმონიზაციის პრინციპი დაედოს 

ერთ–ერთ საფუძვლად; 

3) მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდების დამკვიდრებამ პოზიტიური როლი 

შეასრულა მოსამართლეთა ახალი კორპუსის ჩამოყალიბების საქმეში, მაგრამ მათი ჩატარება 

უნდა შეწყდეს, ვინაიდან ჯერ ერთი, სასამართლოები პრაქტიკულად დაკომპლექტებულია 

მოსამართლეთა კადრებით და მეორე, 200-ზე მეტი პირი, რომელსაც გამოცდა ჩაბარებული 

აქვს და ითხოვს მოსამართლის თანამდებობას; 

4) ქვეყნის წინსვლითი განვითარების კანონზომიერება მოითხოვს მოსამართლეთა 

კანდიდატების შერჩევის, მომზადებისა და ატესტაციის ახალი მეთოდოლოგიისა და 

ინსტიტუტების შემოღებას. საბაზო იურიდიული განათლების სასურველ სრულყოფასთან 

ერთად, მხარს ვუჭერთ ამ მიზნის მისაღწევად სპეციალური სასწავლო დაწესებულების — 

იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ან სასამართლო ხელისუფლების აკადემიის დაუყოვნებლივ 

შექმნის იდეას; 

5) სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობის, ერთიანობისა და მისი 

ფუნქციონირების პრინციპების ერთგვაროვნობის გათვალისწინებით, მოსამართლეთა ფიცის 

დადება უნდა ტარდებოდეს საზეიმო ვითარებაში საქართველოს პრეზიდენტის, 

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის, საქართველოს საკონსტიტუციო და 

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეთა, საქართველოს გენერალური 

პროკურორის, ავტონომიური რესპუბლიკების საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და 

სასამართლო ხელისუფლების ხელმძღვანელი პირების, აგრეთვე ფართო საზოგადოების 



                                                                              354 

თანდასწრებით ან საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში (საკონსტიტუციო 

სასამართლოს წევრთათვის) ან საქართველოს უზენაეს სასამართლოში (ყველა დონის საერთო 

სასამართლოებისათვის). 

როგორც სახელმძღვანელოს წინა ნაწილში არაერთგზის აღინიშნა, სასამართლო 

ხელისუფლება არ არსებობს, თუ იგი არ არის დამოუკიდებელი. ამასთან ერთად, იმასაც 

აღვნიშნავდით, რომ სასამართლოსა თუ მოსამართლის დამოუკიდებლობის პრინციპი არ 

უნდა იყოს გაგებული, როგორც მისი ყველასაგან და ყველაფერში სრული, აბსოლუტური 

დამოუკიდებლობა. დამოუკიდებლობის ფარგლები და ხარისხი ბევრ ინსტიტუციონალურ, 

ფუნქციონალურ, პოლიტიკურ ფაქტორზეა დამოკიდებული და ერთ–ერთი საკვანძო მომენტი 

აქ, მოსამართლის გამწესებასთან ერთად მოსამართლის უფლებამოსილებათა შეწყვეტის წესია. 

როგორც დოქტრინაში, ასევე კანონმდებლობაში საყოველთაოდ აღიარებულია, რომ 

გარდა იმ გარემოებებისა, როდესაც ობიექტურად შეუძლებელია კონკრეტული ფიზიკური 

პირის მიერ სამოსამართლო საქმიანობის შესრულება და მას უფლებამოსილება უპირობოდ 

უნდა შეუწყდეს (გარდაცვალების, ხანგრძლივი ავადმყოფობის ან ნებაყოფლობით 

გადადგომის შემთხვევაში), შეიძლება მოსამართლის უფლებამოსილების შეწყვეტა და 

თანამდებობიდან გადაყენება სხვა საფუძვლებითაც, მაგრამ ეს უნდა განხპორციელდეს ისეთი 

წესების დაცვით, რომელნიც ითვალისწინებენ ამ საკითხის გადაწყვეტაში სასამართლო 

ხელისუფლების წარმომადგენელთა გარდა, საკანონმდებელო ან/და აღმსასრულებელი 

ხელისუფლების წარმომადგენელთა და სახელმწიფოს მეთაურის მონაწილეობას. ამასთან, 

მოსამართლის გადაყენებამ ხელი არ უნდა შეუშალოს მართლმსაჯულების პრინციპების 

დაცვას, უნდა გამოირიცხოს მოსამართლის პირდაპირი თუ შენიღბული ზეწოლისა და დევნის 

შესაძლებლობა საქმის განხილვისას დაკავებული პოზიციის გამო. 

მოსამართლე იონ ბიუმანი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან თვლის, რომ 

მოსამართლის გადაყენების შესაძლებლობა შეზღუდული უნდა იყოს როგორც გადაყენების 

საფუძვლების მხრივ, ასევე გადაყენების მეთოდების გამოყენებით. გადაყენების მიზეზები 

გასაგებად უნდა იყოს ჩამოყალიბებული კანონმდებლობაში და შემოიფარგლოს სერიოზული 

თანამდებობრივი სამართალდარღვევებით, არ უნდა არსებობდეს მოსამართლის 

თანამდებობიდან გათავისუფლება კონკრეტულ საქმეზე მის მიერ გამოტანილი 

გადაწყვეტილების გამო.1 სასამართლო ორგანოთა დამოუკიდებლობის ზემოთხსენებულ 

პრინციპებში ყურადღება გამახვილებულია მოსამართლის თანამდებობიდან გადაყენების ორ 

საფუძველზე — კონკრეტული პირის მიერ მოსამართლის მოვალეობათა შესრულების 

შეუძლებლობაზე და მოსამართლის მაღალ სტატუსთან შეუფერებელ საქციელზე. 

მოსამართლის უფლებამოსილებათა შეწყვეტის შესახებ საქართველოში მოქმედი 

კანონმდებლობის ანალიზის საფუძველზე შეიძლება გაკეთდეს რამოდენიმე ზოგადი 

ხასიათის დასკვნა. 

                                                 
1
  „Создание независимой судебной системы―.  კრებული „Материалы для правовой подготовки 

судей и членов аппарата Конституционного Суда Грузии в Соединѐнных Штатах―. Чикаго, Вашингтон, 

Нью–йорк, 
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1. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრებთან მიმართებაში გამოიყენება 

უფლებამოსილებათა ვადამდე შეწყვეტის პროცედურა. 

საქართველოს უზენაეს სასამართლოსთან მიმართებაში მოქმედებს იმპიჩმენტის წესით 

თანამდებობიდან გადაყენების (უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე) და ვადაზე ადრე 

უფლებამოსილების შეწყვეტის (უზენაესი სასამართლოს წევრები) პროცედურები; 

ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი, საოლქო და რაიონული (საქალაქო) 

სასამართლოების მოსამართლეთა მიმართ გამოიყენება თანამდებობიდან გათავისუფლების 

პროცედურა. 

2. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ერთადერთი სასამართლო ორგანოა, 

რომელიც თავის წევრთა (მოსამართლეთა) უფლებამოსილებათა ვადამდე შეწყვეტის საკითხს 

წყვეტს დამოუკიდებლად, ამ პროცესში სახელმწიფო ხელისუფლების სხვა განშტოების 

(განშტოებების) ყოველგვარი მონაწილეობის გარეშე. 

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან გადაყენების 

საკითხს წყვეტს საქართველოს პარლამენტი. 

ავტონომიური რესპუბლიკის, საოლქო და რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების 

მოსამართლეების თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილებას 

იღებს საქართველოს პრეზიდენტი, ხოლო გადაწყვეტილების მიღების წინმსწრებ პროცესში 

მონაწილეობას იღებენ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო და საქართველოს საერთო 

სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო საბჭო. 

ეხლა კი, უფრო კონკრეტულად იმ საფუძვლებისა და პირის მიერ სამოსამართლო 

ფუნქციების შესრულების შეწყვეტის პროცედურის შესახებ, რომელიც გათვალისწინებულია 

კანონმდებლობაში. 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 

შესახებ― მე-16 მუხლის მიხედვით საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრს უფლებამოსილება 

ვადამდე შეუწყდება თუ: 

— დაიკავა საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის სტატუსთან შეუთავსებელი 

თანამდებობა ან ეწევა აკრძალულ საქმიანობას; 

— გაამჟღავნა პროფესიული საიდუმლოება; 

— ჩაიდინა მოსამართლისათვის შეუფერებელი საქციელი; 

— დაკარგა საქართველოს მოქალაქეობა; 

— სასამართლომ ცნო ქმედუუნაროდ; 

— მის მიმართ არსებობს კანონიერ ძალაში შესული სასამართლოს გამამტყუნებელი 

განაჩენი; 

— გარდაიცვალა, ან სასამართლომ აღიარა უგზო–უკვლოდ დაკარგულად ან 

გამოაცხადა გარდაცვლილად; 

— გადადგა თანამდებობიდან. 
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მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი ნორმის ორჯერ გამეორება მოგვიხდება, ჩამოთვლით 

საერთო სასამართლოებში მოსამართლეთა უფლებამოსილების შეწყვეტის დადგენილ 

საფუძვლებს. 

„საქართველოს უზენაესი სასამართლოს შესახებ― ორგანული კანონის 24-ე მუხლით 

გათვალისწინებულია უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარისა და წევრების 

უფლებამოსილების შეწყვეტის შემდეგი საფუძველი: 

— უფლებამოსილების ვადის გასვლა; 

— პირადი სურვილი; 

— ზედიზედ ექვს თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში თავისი უფლებამოსილების 

განუხორციელებლობა; 

— მოსამართლის სტატუსთან შეუთავსებელი თანამდებობის დაკავება ან 

შეუთავსებელი საქმიანობა; 

— სასამართლოს მიერ ქმედუუნაროდ ან შეზღუდულქმედუნარიანად აღიარება; 

— საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვა; 

— მის მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლა; 

— 70 წლის ასაკის მიღწევა (საქართველოს პრეზიდენტი უფლებამოსილია უზენაესი 

სასამართლოს თავმჯდომარის დასკვის საფუძვლზე საქართველოს პარლამენტს მიმართოს 

წარდგინებით უზენაესი სასამართლოს წევრისათვის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების 

შესახებ სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის გასვლამდე); 

— კორუფციული სამართალდარღვევის ჩადენა;  

— დისციპლინური გადაცდომის ჩადენა. 1 

თუ საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრთა უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის 9, 

ხოლო უზენაესი სასამართლოს წევრთა უფლებამოსილების შეწყვეტის 10 საფუძველია 

გათვალისწინებული, გაცილებით მეტი (14) დადგენილია სხვა საერთო სასამართლოების 

მოსამართლეთა თანამდებობიდან გათავისუფლებისათვის („საერთო სასამართლოების 

შესახებ― ორგანული კანონის 54-ე მუხლი). ესენია: 

— პირადი სურვილი; 

— ზედიზედ ექვს თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში თავისი უფლებამოსილების 

განუხორციელებლობა; 

— დისციპლინური გადაცდომის ჩადენა; 

— მოსამართლის სტატუსთან შეუთავსებელი თანამდებობის დაკავება ან 

შეუთავსებელი საქმიანობა; 

— სასამართლოს მიერ ქმედუუნაროდ ან შეზღუდულქმედუნარიანად აღიარება; 

— საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტა; 

— მის მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლა; 

                                                 
1
  ამავე კანონის 23-ე მუხლის მე-2 პუნქტით საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 

თავმჯდომარის იმპიჩმენტის წესით თანამდებობიდან გადაყენების საფუძვლად მიჩნეულია 

საქართველოს კონსტიტუციის დარღვევა, სახელმწიფო ღალატისა და სისხლის სამართლის სხვა 

დანაშაულის ჩადენა. 
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— 65 წლის ასაკის მიღწევა (საქართველოს პრეზიდენტი უფლებამოსილია იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭოს წარდგინებით საერთო სასამართლოს მოსამართლეს გაუგრძელოს 

უფლებამოსილება კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების ვადის გასვლამდე); 

— კორუფციული სამართალდარღვევის ჩადენა; 

— მოსამართლის საკვალიფიკაციო ატესტაციის გაუვლელობა; 

— საპატიო მიზეზის გარეშე დადგენილ ვადაში სპეციალური ორთვიანი სასწავლო 

კურსის გაუვლელობა; 

— უფლებამოსილების ვადის გასვლა; 

— გარდაცვალება; 

— სასამართლო წყობილების შეცვლასთან დაკავშირებით სასამართლოს ლიკვიდაცია, 

აგრეთვე მოსამართლის თანამდებობის შემცირება. 

  

 

 

§5. საერთო სასამართლოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 

სასამართლო ხელისუფლების სრული და დამოუკიდებელი განხორციელებისათვის 

საჭიროა გარკვეული პირობების არსებობა, ანუ საჭიროა სასამართლოთა საქმიანობის 

შესაბამისი დონისა და ხარისხის ორგანიზაციული ღონისძიებებით უზრუნველყოფა. 

ჩვეულებრივ სასამართლოთა საქმიანობის ორგანიზაციულ უზრუნველყოფაში გულისხმობენ: 

1)  ფინანსური ხასიათის ღონისძიებებს — სასამართლოთა ბიუჯეტი, მოსამართლეებისა 

და სასამართლოთა აპარატის თანამშრომელთა ფულადი გასამრჯელო და ა.შ.; 

2)  საკადრო უზრუნველყოფას — მოსამართლეთა კორპუსის ფორმირება, 

სასამართლოების აპარატის თანამშრომელთა შერჩევა და ა. შ.; 

3) მატერიულურ–ტექნიკური ხასიათის ღონისძიებები — ორგტექნიკით, საკანცელარიო 

მასალებით, საკომუნიკაციო საშუალებებით, წყლით, ელ–ენერგიით და ა. შ. უზრუნველყოფა. 

საზღვარგარეთის ქვეყნებში სასამართლო ხელისუფლების ორგანოთა უზრუნველყოფის 

ფუნქციას უმეტესად იუსტიციის სამინისტროები ან პროფილური სამთავრობო უწყებები 

ახორციელებენ (საფრანგეთი, გერმანია). 

ანგლო–საქსური სამართლებრივი სისტემების ქვეყნებში (დიდი ბრიტანეთი, აშშ–ი,1 

ინდოეთი) სასამართლო ორგანოთა საქმიანობას უზრუნველყოფენ ან უმაღლეს სასამართლოს 

ან მოსამართლეთა თვითმმართველობის ორგანოს დაქვემდებარებული ორგანოები. 

დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ საქართველოში სასამართლო საქმიანობის 

უზრუნველმყოფი სხვადასხვა ინსტიტუტები და პროცედურები მოისინჯა. გასული  საუკუნის 

90-იანი წლების დასაწყისში ამ ფუნქციას საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო და მისი 

ადგილობრივი ორგანოები ახორციელებდნენ, მაგრამ სასამართლოთა დამოკიდებულება 

აღმასრულებელ სტრუქტურებზე ხელისუფლების დანაწილების უგულვებელყოფად და 

                                                 
1
  აშშ-ში ფედერალურ ორგანოს „მესამე მუხლის დივიზიონს― უწოდებენ (იგულისხმება აშშ-ს 

კონსტიტუციის მესამე მუხლი, რომელიც სასამართლო ხელისუფლების საკითხებს არეგულირებს). 
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სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხელყოფად იქნა მიჩნეული. ხელისუფლების განშტოებათა 

ერთიანი სახელმწიფოებრივი ბუნებისა და მათ შორის თანამშრომლობის აუცილებლობის 

არგუმენტებზე დაყრდნობით საქართველოს 1995 წლის კონსტიტუციისა და შემდგომი 

კანონმდებლობის ავტორებმა საქართველოს სასამართლოთა ორგანიზაციული და 

რესურსული უზრუნველყოფის ფუნქცია დააკისრეს საქართველოს პრეზიდენტს, 

საქართველოს პარლამენტს, საქართველოს უზენაეს სასამართლოს და საერთო 

სასამართლოების თვითმმართველობის ორგანოს — საქართველოს მოსამართლეთა 

კონფერენციას. 

ამჟამად, ერთი შეხედვით, სასამართლოთა საქმიანობის უზრუნველყოფის საქმეში იგივე 

მოქმედი პირნი დარჩნენ,1 მაგრამ ბოლოდროინდელი კანონმდებლობის2 ანალიზი 

ცხადჰყოფს, რომ როლები მათ შორის რადიკალურად გადანაწილდა საქართველოს 

პრეზიდენტის სასარგებლოდ. ამას მოწმობს ავტონომიური რესპუბლიკების იუსტიციის 

საბჭოების გაუქმება, საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის საქართველოს უზენაესი 

სასამართლოსაგან ჩამოცილება და საქართველოს პრეზიდენტის სათათბირო ორგანოს 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსა და მისი მდივნის კომპეტენციის მკვეთრი 

გაზრდა. 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო შედგება 4 წლის ვადით გამწესებული 9 

წევრისაგან. Ex officio (თანამდებობის მიხედვით) მის შემადგენლობაში შედიან საქართველოს 

უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე, ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი 

სასამართლოს თავმჯდომარე, საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის 

თავმჯდომარე და საქართველოს იუსტიციის მინისტრი. გარდა ამისა, საბჭოს ორ წევრს 

ნიშნავს საქართველოს პრეზიდენტი, ორ წევრს, რომელთაგან მხოლოდ ერთია საქართველოს 

პარლამენტის წევრი, ირჩევს საქართველოს პარლამენტი. 

საქართველოს კონსტიტუციაში საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 

მოხსენებულია 73–ე მუხლის 1 პუნქტის ჟ) ქვეპუნქტში, სადაც წერია, რომ მას (საბჭოს) 

თავმჯდომარეობს საქართველოს პრეზიდენტი, ხოლო სტატუსი, შემადგენლობა, ფუნქციები, 

უფლებამოსილებანი, საქმიანობის წესი და ზოგიერთი სხვა საკითხი ძირითადად 

დარეგულირებულია „საერთო სასამართლოების შესახებ― საქართველოს ორგანულ კანონში 

და საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში. 

იუსტიციის საბჭო იმთავითვე ჩაფიქრებული იყო როგორც სასამართლო რეფორმის 

კონცეფციის შემმუშავებელი და მისი განმახორციელებელი ორგანო, რისთვისაც იგი 

უფლებამოსილია შეარჩიოს მოსამართლეთა თანამდებობაზე დასანიშნი კანდიდატურები, 

წარუდგინოს ისინი დასანიშნად საქართველოს პრეზიდენტს. საბჭო ორგანიზებას უკეთებს 

მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდებს, ახორციელებს დისციპლინურ 

                                                 
1
  ამოვარდნენ ავტონომიური რესპუბლიკების იუსტიციის საბჭოები (გაუქმებულნი არიან) და 

მათი უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოები. 
2
  „საერთო სასამართლოების შესახებ― საქართველოს ორგანული კანონის 2004 წლის 30 ივნისის, 

2004 წლის 16 საქტემბრის, 2004 წლის 12 ოქტომბრის, 2004 წლის 21 დეკემბრისა და 2005 წლის 20 

აპრილის ცვლილებები და დამატებები. 
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სამართალწარმოებას, მიმართავს საქართველოს პრეზიდენტს წარდგინებით მოსამართლეთა 

წახალისებისა ან თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ. 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომებს თავმჯდომარეობს საქართველოს პრეზიდენტი 

ან მისი დავალებით იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი,1 იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 

მდივანი აგრეთვე თავმჯდომარეობს მოსამართლეთა დისციპლინური სამართალწარმოების 

საკითხებზე მის მიერ მოწვეულ სხდომებს.2 

საერთო სასამართლოების მატერიალურ–ტექნიკურ უზრუნველყოფას ახორციელებს 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული3 საერთო სასამართლოების 

დეპარტამენტი, რომელიც: 

— განკარგავს ფინანსებს სასამართლოების საქმიანობისა და მატერიალურ–ტექნიკური 

ბაზის უზრუნველსაყოფად; 

— უზრუნველყოფს სასამართლოებს სათანადო შენობა–ნაგებობებით; 

— უზრუნველყოფს სასამართლოებს მათი საქმიანობისათვის აუცილებელი 

ნორმატიული აქტებითა და სხვა მასალებით; 

— ამოწმებს სასამართლოების მიერ ფინანსური და მატერიალური რესურსების 

ხარჯვას. 

საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის თავმჯდომარეს და მის მოადგილეებს 

თანამდებობაზე ნიშნავს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი საქართველოს 

მოსამართლეთა კონფერენციასთან ან ადმინისტრაციულ კომიტეტთან შეთანხმებით.4 

დეპარტამენტის თავმჯდომარე თავის საქმიანობაზე ანგარიშვალდებულია საქართველოს 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსა და საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის წინაშე. 

 

კითხვები: 

1) რა პირობების არსებობისას მოქმედებს სასამართლო სისტემა როგორც სასამართლო 

ხელისუფლება? 

2) დაახასიათეთ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ძირითადი ფუნქციები? 

3) უნდა იყოს თუ არა საქართველოში ცენტრალიზებული, ერთიანი სასამართლო 

სისტემა? 

4) დაახასიათეთ საერთო იურისდიქციის სასამართლოთა მოსამართლეთა გამწესების 

სამართლებრივი რეგულირება. 

                                                 
1
  „საერთო სასამართლოების შესახებ― საქართველოს ორგანულ კანონში 2004 წელს შეტანილ 

ცვილებებამდე საქართველოს პრეზიდენტის დავალებით თავმჯდომარეობდა საქართველოს უზენაესი 

სასამართლოს თავმჯდომარე. 
2
  „საერთო სასამართლოების შესახებ― საქართველოს ორგანულ კანონში 2004 წელს შეტანილ 

ცვლილებებამდე ამ საკითხებზე სხდომებს იწვევდა და თავმჯდომარეობდა საქართველოს უზენაესი 

სასამართლოს თავმჯდომარე. 
3
 „საერთო სასამართლოების შესახებ― საქართველოს ორგანულ კანონში 2004 წელს შეტანილ 

ცვლილებებამდე იყო საქართველოს უზენაეს სასამართლოსთან არსებული დაწესებულება. 
4
 „საერთო სასამართლოების შესახებ― საქართველოს ორგანულ კანონში 2004 წლის 

ცვლილებებამდე ნიშნავდა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე. 
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დავალება: 

1. მოამზადეთ ანდრაშ შაიოს წიგნის „ხელისუფლების თვითშეზღუდვა. 

კონსტიტუციონალიზმის შესავალი― იმ ნაწილის რეფერატი, რომელიც სასამართლო 

ხელისუფლებას ეხება. 

2. ამ სახელმძღვანელოში დანართის სახით მოყვანილი „მოსამართლეთა ქცევის 

ტიპობრივი წესები―-ს საფუძველზე მოამზადეთ მოხსენება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი №1 

 

დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემის 

თორმეტი ძირითადი პრინციპი (აშშ-ი) 

 

1. ხელისუფლების დანაწილება. 

Separation of Powers. 

2. ხელისუფლების სამი განშტოების თანასწორუფლებიანობა. 

Equality of Status of Three Branches of Government. 

3. იუსტიციის დეპარტამენტისაგან (სამინისტროსაგან) სასამართლო ხელისუფლების 

დამოუკიდებლობა. 

Separation of Judicial Branch from Department (Ministri) of Justice. 

4. მოსამართლეთა თანმდებობებზე დანიშვნა მათი მთელი სიცოცხლის ვადით 

(განუსაზღვრელი ვადით). 

 Judges Appointed for Life. 

5. მოსამართლეთა შრომის ანაზღაურების შემცირების დაუშვებლობა. 

No Reduction of Compensation for Judges. 

6.   სასამართლო სისტემის შიგნით მოსამართელეთა დისციპლინა 

      Discipline of Judges Within Judicial Brach. 

7. მოსამართლეთა თანამდებობიდან გათავისუფლება მხოლოდ იმპიჩმენტის წესით. 

Removal of Judges Only by Impeachment. 

8. სასამართლო ხელისუფლების ბიუჯეტის მომზადება და დასამტკიცებლად წარდგენა თავად 

მოსამართლეების მიერ. 

Preparation and Submission of Judicial Branch Budget by Judges. 

9. სასამართლოში სამართალწარმოების წესებზე კონტროლის განხორციელება მოსამართლეთა 

მხრიდან. 
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Control of Rules of Procedure for Courts by Judges. 

10. კონტროლი სასამართლო ხელისუფლების შიგნით სასამართლოების ყოველდღიურ 

საქმიანობაზე. 

Control of Judicial Education by Judges. 

11. კონტროლი მოსამართლეთა მხრიდან სამოსამართლო საქმიანობის სწავლებაზე. 

Control of Judicial Education by Judges. 

12. კონტროლი მოსამართლეთა მხრიდან სასამართლოების შენობებზე და მომსახურების 

საშუალებებზე. 

Control of Court Space and Facilities by Judges. 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი №2 

მოსამართლეთა ქცევის ტიპობრივი წესები (1990 წ) 

 

წესი პირველი 

მოსამართლე ვალდებულია მხარი დაუჭიროს სასამართლო ხელისუფლების ღირსებასა და 

დამოუკიდებლობას. 

ა. სასამართლო ხელისუფლების ღირსება და დამოუკიდებლობა ჩვენს საზოგადოებაში 

კანონიერების ხელშეუვალი წინაპირობაა. მოსამართლე უნდა მონაწილეობდეს ქცევის მაღალი 

ნორმების დადგენაში, განუხრელ დაცვასა და უზრუნველყოფაში, აგრეთვე თავად ვალდებულია 

დაიცვას ეს ნორმები სასამართლო ხელისუფლების ღირსებისა და დამოუკიდებლობის შენარჩუნების 

მიზნით. წინამდებარე წესები იმგვარად უნდა განიმარტოს და გამოყენებულ იქნეს, რათა ხელი შეუწყოს 

ამ მიზნის მიღწევას. 

ბ. მოსამართლემ არ უნდა დაუშვას, რომ ოჯახურ, საზოგადოებრივ, პოლიტიკურ თუ სხვა 

ურთიერთობებმა ზეგავლენა მოახდინონ მისი როგორც მოსამართლის ქცევაზე ან მოსაზრებაზე. 

მოსამართლემ არ უნდა გამოიყენოს მოსამართლის თანამდებობის პრესტიჟი საკუთარი კერძო 

ინტერესებისათვის ან სხვა პირთა ინტერესებისათვის; მან არც თვითონ უნდა შექმნას იმის 

შთაბეჭდილება, რომ ვიღაცას გააჩნია მოსამართლეზე ზეგავლენის განხორციელების პრივილეგია და 

არც სხვას მისცეს ამის საშუალება; მოსამართლემ ნებაყოფლობით არ უნდა მისცეს ჩვენება ვისიმე 

რეპუტაციისა თუ ქცევის შესახებ. 

 

წესი მეორე 

ყველა თავის მოქმედებაში მოსამართლე ვალდებულია თავი აარიდოს საძრახის საქციელს ან ისეთ 

საქციელს, რომელიც ამგვარად შეიძლება აღქმული იყოს. 

ა. მოსამართლე ვალდებულია პატივი სცეს და დაიცვას კანონი და ყოველთვის მოქმედებდეს 

იმგვარად, რომ მისი ყოველი საქციელი განამტკიცებდეს ადამიანთა ნდობას სასამართლო 

ხელისუფლების პატიოსნებისა და მიუკერძოებლობისადმი. 
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ბ. მოსამართლე არ უნდა იყოს ისეთი ორგანიზაციის წევრი, რომელიც ახორციელებს დაუშვებელ 

დისკრიმინაციას რასის, სქესის, რელიგიური ან ნაციონალური ნიშნის მიხედვით. 

 

წესი მესამე 

მოსამართლემ თვისი სამსახურებრივი მოვალეობები უნდა შეასრულოს მიუკერძოებლად და 

კეთილსინდისიერად. 

ა. მოსამართლის სამსახურებრივ მოვალეობებეს უმთავრესი ადგილი უკავია მის საქმიანობებს 

შორის. მოსამართლის სამსახურებრივი მოვალეობები შეიცავენ კანონით დადგენილი მოსამართლის 

ყველა თანამდებობრივ მოვალეობას. ამ მოვალეობათა აღსრულებისას გამოიყენება შემდეგი ნორმები. 

ბ. სამსახურებრივი მოვალეობები: 

1) მოსამართლე განიხილავს და იღებს გადაწყვეტილებებს მისთვის დავალებულ საქმეებზე გარდა 

იმ საქმეებისა, სადაც საჭიროა მისი აცილება. 

2) მოსამართლე კანონის ერთგული უნდა იყოს და უზრუნველყოფდეს თავის პროფესიულ 

კომპეტენტურობას სამართლის დარგში. მოსამართლე არ უნდა ხელმძღვანელობდეს პარტიული 

ინტერესებით, საზოგადოებრივი აზრის მოთხოვნით ან კრიტიკის შიშით. 

3) მის თანდასწრებით მიმდინარე სასამართლო განხილვის მსვლელობისას მოსამართლე 

ვალდებულია მოითხოვოს წესრიგისა და ზრდილობის წესების დაცვა. 

4) მოსამართლე ვალდებულია გამოიჩინოს მოთმინება, საკუთარი ღირსება და თავაზიანობა 

სასამართლო საქმეში მონაწილე მხარეების, ნაფიც მსაჯულთა ჟიურის წევრების, მოწმეების, 

ადვოკატებისა და სხვა იმ პირთა მიმართ, ვისთანაც მას საქმე ექნება თავის სამსახურებრივ 

მოვალეობათა შესრულებისას, მან ასეთივე მოთხოვნმები უნდა წაუყენოს ადვოკატებს, თანაშემწეებს, 

სასამართლო ჩინოვნიკებსა და სხვა პირებს, რომლებიც მისი ხელმძღვანელობითა და კონტროლით 

მოქმედებენ. 

5) მოსამართლემ თავისი სასამართლო მოვალეობები უნდა განახორციელოს მიკერძოებისა და 

წინასწარ შექმნილი აზრის გარეშე. სამოსამართლო მოვალეობათა აღსრულებისას მოსამართლემ არც 

სიტყვით და არც ქცევით არ უნდა გამოავლინოს თავისი მიკერძოება ან წინასწარ შექმნილი აზრი, 

რასის, სქესის, რელიგიის, ეროვნული წარმოშობის, სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობის თუ სხვა 

ნიშნის საფუძველზე არსებული მიკერძოებისა თუ წინასწარ შექმნილი აზრის ჩათვლით, და არ უნდა 

დაუშვას იგივე პერსონალის, სასამართლო ჩინოვნიკების და მისი ხელმძღვანელობით მოქმედ და მის 

კონტროლ ქვეშ მყოფ სხვა პირების მხრიდან. 

6) მოსამართლე ვალდებულია მოსთხოვოს სასამართლო პროცესში მონაწილე ადვოკატებს თავი 

შეიკავონ რასის, სქესის, რელიგიის, ეროვნული წარმოშობის, ინვალიდობის, ასაკის, სქესობრივი 

ორიენტაციის ან სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობის ნიშნის მიხედვით მიკერძოებისა და 

წინასწარ შექმნილი აზრისაგან პროცესის მხარეების, მოწმეების, ადვოკატების ან სხვა პირთა მიმართ. 

წესების ეს ნაწილი არ კრძალავს კანონიერ დაცვას იმ შემთხვევებში, როდესაც რასის, სქესის, რელიგიის, 

ეროვნული წარმოშობის, ინვალიდობის, ასაკის, სქესობრივი ორიენტაციის, სოციალურ – ეკონომიკური 

მდგომარეობის საკითხები ან სხვა ამგვარი ფაქტორები სასამართლოში მიმდინარე განხილვის 

არსებითი საკითხებია. 

7) მოსამართლე ვალდებულია სასამართლო გარჩევაში კანონიერი ინტერესის მქონე ნებისმიერ 

პირს ან მის ადვოკატს მისცეს უფლება კანონის მიხედვით ჩამოაყალიბოს თავისი პოზიცია. 

მოსამართლეს არ შეუძლია თავად გამოიჩინოს ინიციატივა, ნება დართოს ან განიხილოს ცალმხრივი 

ინფორმაცია ან მხარეთა არ ყოფნის შემთხვევაში მოსამართლისათვის ისეთი შეტყობინებებისა თუ 
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ინფორმაციის განხილვა, რომელიც ეხება სასამართლო წარმოებაში არსებულ საქმეს, გარდა შემდეგი 

შემთხვევებისა: 

(7ა) შექმნილი ვითარების გამო, მეორე მხარის არ ყოფნის დროს კალენდარული დაგეგმარების, 

ადმინისტრაციული მიზნების ან ისეთი სხვა საგანგებო გარემოებათა გამო, რომელიც არ ეხება საქმის 

არსებით საკითხებს ან/და საქმის კონკრეტულ გარემოებებს ცალმხრივი ინფორმაცია დაშვებულია იმ 

პირობით, რომ: 

– მოსამართლეს საკმაო საფუძველი აქვს იმისათვის, რომ დარწმუნებული იყოს იმაში, რომ მეორე 

მხარის არ ყოფნის შემთხვევაში ამგვარი ცალმხრივი ინფორმაციის შედეგად არც ერთი მხარე არ 

მიიღებს პროცესუალური თუ ტაქტიკური ხასიათის რაიმე უპირატესობას; 

– მოსამართლე დაუყოვნებლივ მიიღებს ზომებს ყველა სხვა მხარისათვის მის მიერ მიღებული 

ცალმხრივი ინფორმაციის შეტყობინებისათვის და აძლევს მათ საშუალებას გასცენ პასუხი ამ 

ინფორმაციაზე. 

(7ბ) მოსამართლეს შეუძლია მიიღოს კონსულტაცია სასამართლოში არსებულ სარჩელთან 

დაკავშირებით სამართლის დარგის ამ საქმეში არადაინტერესებული ექსპერტისაგან თუ იგი 

(მოსამართლე) შეატყობინებს მხარეებს კონსულტანტის პიროვნების ვინაობას, მისი კონსულტაციის 

შედეგებს და მისცემს მხარეებს საკმარის შესაძლებლობას რათა გასცენ პასუხი; 

(7გ) მოსამართლეს შეუძლია კონსულტაცია მიიღოს სასამართლოს იმ თანამშრომლებისაგან, 

რომელთა მოვალეობაა მოსამართლისათვის დახმარების აღმოჩენა ან სხვა მოსამართლეებისაგან; 

(7დ) მხარეთა თანხმობით მოსამართლეს შეუძლია აწარმოოს ცალკეული მოლაპარაკებები 

მხარეებთან ან მათ ადვოკატებთან შუამავლობის მიზნით ან იმ საკითხთა მოსაგვარებლად, რომელიც 

მის განხილავში არის; 

(7ე) საკუთარი ინიციატივით ან სხვისი ინიციატივითა და მისი თანხმობით მოსამართლეს 

შეუძლია განიხილოს ცალმხრივი ინფორმაცია, როდესაც ეს პირდაპირ არის დაშვებული კანონით. 

8) მოსამართლე ვალდებულია ყველა სასამართლო საქმე გადაწყვიტოს სწრაფად, ეფექტურად და 

სამართლიანად. 

9) სარჩელის განხილვის დროს ან მანამდე მოსამართლემ არ უნდა გააკეთოს რაიმე საჯარო 

განცხადება, რომელსაც შეუძლია საფუძველი მისცეს იმის საშიშროებას, რომ ეს განცხადება გავლენას 

მოახდენს საქმის შედეგზე ან ზიანს მიაყენებენ საქმის სამართლიან განხილვას, ან გააკეთოს თუნდაც 

არასაჯარო განცხადებები, რომელთაც შეუძლიათ არსებითად ხელი შეუშალონ სამართლიან 

სასამართლო განხილვას. მოსამართლე ვალდებულია ანალოგიური თავშეკავება მოსთხოვოს 

სასამართლოს იმ მუშაკებს, რომლებიც მისი ხელმძღვანელობით მუშაობენ და მის კონტროლს 

ექვემდებარებიან. წესების წინამდებარე ეს ნაწილი არ უკრძალავს მოსამართლეებს უფლებას გააკეთონ 

საჯარო განცხადებები სასამართლო განხილვის დროს თავის მოვალეობათა შესრულებისა და 

სამართალწარმოების საკითხთა საზოგადოებისათვის განმარტების მიზნით. ეს ნაწილი აგრეთვე არ 

ვრცელდება იმ სარჩელებზე, რომელშიც მოსამართლე როგორც კერძო პირი არის ერთ – ერთი მოდავე 

მხარე. 

10) მოსამართლემ არ უნდა აქოს ან აკრიტიკოს ნაფიცი მსაჯულები მათ მიერ გამოტანილი 

ვერდიქტის გამო, თუ არა სასამართლოს განკარგულებაში ან სარჩელზე გამოტანილი მოტივირებულ 

სასამართლო გადაწყვეტილებაში, თუმცა შეუძლია მადლობა გამოუცხადოს სისტემისათვის გაწეული 

სამსახურის გამო. 
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11) სამოსამართლო მოვალეობებთან არ დაკავშირებული ნებისმიერი მიზნისათვის მოსამართლეს 

არ შეუძლია გახსნას ან გამოიყენოს ის დახურული ინფორმაცია, რომელიც მან როგორც მოსამართლემ 

მოიპოვა. 

 

გ. ადმინისტრაციული მოვალობები: 

1) მოსამართლე მოვალეა კეთილსინდისიერად, წინასწარი აკვიატებისა და წინასწარ შექმნილი 

ცუდი აზრის გარეშე, ასრულებდეს თავის ადმინისტრაციულ მოვალეობებსა და ამტკიცებდეს თავის 

პროფესიულ კომპეტენტუნარიანობას სასამართლო ადმინისტრირების საკითხებში; ამასთან, 

სასამართლოს საქმიანობის მართვის საკითხებში მოსამართლე უნდა მოქმედებდეს სხვა 

მოსამართლეებთან და სასამართლო თანამშრომლებთან ერთად. 

2) მოსამართლემ უნდა მოსთხოვოს მის დაქვემდებარებაში მყოფ პერსონალს, სასამართლოს 

მოხელეებსა და სხვა პირებს მოსამართლისათვის დადგენილ მოვალეობათა და 

კეთილსინდისიერებისადმი ერთგულების ნორმათა დაცვა, აგრეთვე თავის მოვალეობათა 

შესრულებისას მიკერძოებისა და წინასწარ შექმნილი ცუდი აზრის დაუშვებლობა. 

3) მოსამართლემ, რომელიც ზედამხედველობს სხვა მოსამართლეთა საქმიანობას, უნდა მიიღოს 

ისეთი ზომები, რომელიც უზრუნველყოფს სხვა მოსამართლეების მიერ მათ წარმოებაში არსებული 

საქმეების დროულ გადაწყვეტას და სხვა სამოსამართლო მოვალეობათა ჯეროვან შესრულებას. 

4) მოსამართლემ არ უნდა განახორციელოს არასაჭირო დანიშვნები სხვადასხვა თანამდებობებზე. 

მოსამართლე ვალდებულია გამოიყენოს დანიშვნის უფლება ობიექტურად, კანდიდატთა პირადი 

ღირსებების საფუძველზე. მოსამართლე უნდა ერიდებოდეს ნათლიმამობას (მოყვრობას) და 

მფარველობას. მოსამართლე არ უნდა მიესალმებოდეს (არ უნდა იწონებდეს) დანიშნულ პირთა შრომის 

ანაზღაურებას, რომელიც აღემატება ამ მუშაკთა მიერ გაწეული სამსახურის გონივრულ შეფასებას. 

 

დ. დისციპლინური მოვალეობები: 

1) მოსამართლე, რომელმაც მიიღო ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ არსებობს დიდი ალბათობა 

იმისა, რომ სხვა მოსამართლემ დაუშვა ამ წესების დარღვევა, ვალდებულია მიიღოს შესაბამისი ზომები. 

მოსამართლე, რომელმაც იცის, რომ სხვა მოსამართლემ დაარღვია წინამდებარე წესები და ეს დარღვევა 

სერიოზულ ეჭვებს ბადებს ამ მოსამართლის სამსახურებრივ შესატყვისობაში, ვალდებულია ამის 

შესახებ ინფორმაცია მიაწოდოს შესაბამის ინსტანციას. 

2) მოსამართლე, რომელმაც მიიღო ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ არსებობს დიდი ალბათობა 

იმისა, რომ ერთ–ერთმა ადვოკატმა დაუშვა „პროფესიული ეთიკის წესების დარღვევა,― ვალდებულია 

მიიღოს შესაბამისი ზომები. მოსამართლე, რომლისთვისაც ცნობილია, რომ რომელიმე ადვოკატმა 

დაარღვია „პროფესიული ეთიკის წესები,― და ეს დარღვევა სერიოზულ ეჭვებს ბადებს მის 

პატიოსნებაში, საიმედოობაში და ადვოკატის პროფესიულ ვარგისობაში, სხვა ურთიერთობებშიც, 

ვალდებულია აცნობოს ამის შესახებ შესაბამის ინსტანციებს. 

3) დისციპლინური მოვალეობის შესრულებისას ამ წესებით განსაზღვრული მოსამართლის 

მოქმედებები მისი როგორც მოსამართლის მოვალეობათა ნაწილს შეადგენს და ამ მოქმედებებს უნდა 

გააჩნდეთ აბსოლუტური იმუნიტეტი, ამიტომ დაუშვებელია ამ ქმედებათა საფუძველზე მოსამართლის 

წინააღმდეგ სამოქალაქო სარჩელის აღძვრა. 

 

ე. საქმის განხილვიდან ჩამოცილება 
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ა) მოსამართლე ჩამოცილებულ უნდა იქნეს იმ სარჩელის განხილვიდან, რომელშიც 

დამაჯერებელი საფუძვლები არსებობს რათა ეჭვქვეშ დაყენებული იყოს მისი მიუკერძოებლობა. ასეთ 

შემთხვევებს მიეკუთვნება (ეს არ არის ამომწურავი ნუსხა) შემდეგი: 

ა. მოსამართლეს აქვს წინასწარ შექმნილი აზრი ან უარყოფითი დამოკიდებულება ერთ – ერთი 

მხარის ან მისი ადვოკატის მიმართ ან უშუალოდ მისთვის ცნობილია სარჩელთან დაკავშირებული 

სადავო მტკიცებულებითი ფაქტების შესახებ; 

ბ. მოსამართლე გამოდიოდა ადვოკატად მოცემულ სადავო საკითხზე, ან/და ადვოკატი, 

რომელთანაც ერთად მოსამართლე აწარმოებდა საადვოკატო პრაქტიკას, ამ ერთობლივი პრაქტიკის 

დროს ამ საქმეზე გამოდიოდა ადვოკატად, ან/და მოსამართლე ამ საქმეში არის მნიშვნელოვანი მოწმე; 

გ. მოსამართლემ იცის, რომ მას, როგორც კერძო პირს, ან როგორც ნდობით აღჭურვილ პირს, ან 

მის მეუღლეს, მშობლებიდან ან შვილებიდან რომელიმეს, მიუხედავად მათი საცხოვრებელი ადგილისა, 

ან ამ მოსამართლის ოჯახის მოსამართლის სახლში მცხოვრებ ნებისმიერ წევრს აქვს მატერიალური 

ინტერესი დავის საგანში ან სარჩელის ერთ–ერთ მხარესთან ან აქვთ სხვაგვარი მინიმალურზე მეტი 

ინტერესი, რომელზეც შეიძლება არსებითი გავლენა მოახდინოს წარმოებაში არსებულმა სარჩელმა; 

დ. მოსამართლე ან მისი მეუღლე, ან პირი, რომელიც მათგან ერთ–ერთთაგან მესამე რიგის 

ნათესაურ კავშირში იმყოფება ან ასეთი პირის მეუღლე: 

–    არის მოცემული სარჩელის ერთ – ერთი ან ერთ – ერთი მხარის თანამშრომელი, დირექტორი ან 

მესაკუთრე მინდობილობის საფუძველზე; 

– გამოდის ადვოკატად მოცემულ საქმეში; 

– აქვს მინიმალურზე მეტი ინტერესი, რომელზე გავლენაც შეუძლია განსახილველმა სარჩელმა 

და მოსამართლემ იცის ამის შესახებ; 

– იმდენად, რამდენადაც ცნობილია მოსამართლისათვის, შეიძლება გახდეს ამ საქმის 

მნიშვნელოვანი მოწმე. 

2) მოსამართლე ვალდებულია იყოს თავისი პირადი, აგრეთვე როგორც ნდობით აღჭურვილი 

პირის მატერიალური ინტერესების საქმის კურსში, აგრეთვე მან საკმარისი ძალისხმევა უნდა 

გამოიჩინოს იმისათვის, რომ იყოს თავისი მეუღლისა და მასთან ერთად მცხოვრები არასრულწლოვანი 

შვილების პირადი მატერიალური ინტერესების საქმის კურსში. 

3) საქმის განხილვიდან ჩამოცილების გადაწყვეტილების გაუქმება. 

ამ წესების წინა ნაწილში აღნიშნული პიროვნებების გამო საქმის განხილვიდან ჩამოცილებულ 

მოსამართლეს შეუძლია ოქმში შეტანით შეატყობინოს ჩამოცილების საფუძვლები მხარეებსა ან მათ 

ადვოკატებს და სთხოვოს მათ მისი დასწრების გარეშე შეისწავლონ საქმის განხილვიდან მისი 

ჩამოცილების გადაწყვეტილების გაუქმების საკითხი. თუ იმის შემდეგ, რაც მხარეებს ეცნობათ საქმის 

განხილვიდან ჩამოცილების ყველა, გარდა ერთ–ერთი მხარის მიმართ წინასწარ შექმნილი ცუდი აზრის, 

საფუძვლის შესახებ, მოსამართლის დასწრების გარეშე, მხარეები ან მათი ადვოკატები შეთანხმდებიან 

იმაზე, რომ არ არის საჭირო მოსამართლის საქმის განხილვიდან ჩამოცილება და მოსამართლე ამის 

შემდეგ თანახმაა მიიღოს მონაწილეობა სარჩელის განხილვაში, მას შეუძლია განაგრძოს ამ საქმეში 

მონაწილეობა. მხარეთა თანხმობა შეტანილი უნდა იქნეს სარჩელის განხილვის ოქმში. 

 

წესი 4  

მოსამართლემ იმგვარად უნდა წარმართოს თავისი სამოსამართლო ფუნქციებთან კავშირში 

არმყოფი საქმეები, რომ მინიმუმამდე დაიყვანოს კონფლიქტის რისკი მოსამართლის მოვალეობებთან. 

ა. ყველა საქმე, რომელიც არ არის დაკავშირებული სამოსამართლო ფუნქციებთან. 



                                                                              366 

მოსამართლემ ისე უნდა წარმართოს თავისი სამოსამართლო ფუნქციებთან არადაკავშირებული 

საქმეები, რომ მათ: 

1) საფუძვლიანი ეჭვის ქვეშ არ დააყენოს მოსამართლის უნარი მიუკერძოებლად განახორციელოს 

თავისი სამოსამართლო მოვალეობები; 

2) არ შელახონ მოსამართლის მაღალი წოდება; 

3) ხელი არ შეუშალონ მოსამართლის მოვალეობათა ჯეროვან შესრულებას. 

 

ბ. იურისპუდენციასთან ირიბად დაკავშირებული საქმიანობა 

მოსამართლეს შეუძლია წეროს, იკითხოს ლექციები, ასწავლოს, საჯაროდ გამოვიდეს სიტყვით და 

განახორციელოს სამოსამართლო ფუნქციებთან არდაკავშირებულ, მაგრამ სამართალთან, სამართლის 

სისტემასთან, მართლმსაჯულების განხორციელებასთან თუ არაიურიდიულ საკითხებთან 

დაკავშირებულ საკითხებზე საქმიანობა მხოლოდ იმ პირობით, რომ დაცული იქნება ამ წესების 

მოთხოვნები. 

 

გ. სახელმწიფო, მოქალაქეობრივი ან საქველმოქმედო მოღვაწეობა 

1) მოსამართლე არ უნდა გამოდიოდეს სიტყვით საჯარო მოსმენებში ან სხვაგვარად უწევდეს 

კონსულტირებას აღმასრულებელ თუ საკანონმდებლო ორგანოს ან თანამდებობის პირს თუ არა 

სამართლის, სამართლებრივი სისტემის ან მართლმსაჯულების საკითხებზე ან იმ შემთხვევების 

გამოკლებით, როდესაც ის როგორც კერძო პირი მონაწილეობს მასთან ან მის ინტერესებთან 

დაკავშირებულ საქმეში. 

2) მოსამართლე არ უნდა დათანხმდეს რომელიმე სახელმწიფო კომიტეტის ან კომისიის 

შემადგენლობაში ან სხვა პრაქტიკულ საქმიანობასთან ან დაგეგმარებასთან დაკავშირებულ 

სახელმწიფო თანამდებობაზე იმ დარგში დანიშვნას, რომელიც არ ეხება სამართლის, სამართლებრივი 

სისტემის ან მართლმსაჯულების განხორციელების სრულყოფას. ამასთან, მოსამართლეს შეუძლია 

წარმოადგენდეს ქვეყანას, შტატს ან რომელიმე ადმინისტრაციულ ერთეულს სხვადასხვა ოფიციალურ 

თუ კულტურულ – საგანმანათლებლო ღონისძიებებთან დაკავშირებით. 

3) მოსამართლეს შეუძლია იყოს ისეთი ორგანიზაციის ან სახელმწიფო დაწესებულების 

თანამშრომელი, დირექტორი, მზრუნველი ან არაიურიდიული მრჩეველი, რომლის მიზანია 

სამართლის, სამართლებრივი სისტემისა და მართლმსაჯულების განხორციელების სრულყოფა, ან 

საგანმანათლებლო, რელიგიური, საქველმოქმედო სამოქალაქო ორგანიზაციისა თუ საზოგადოების 

წევრი, რომლის მიზანს მოგების მიღება არ წარმოადგენს ამ წესების შემდეგი მოთხოვნებისა და 

შეზღუდვების პირობათა დაცვით: 

ა. მოსამართლე არ უნდა იყოს თანამშრომელი, დირექტორი, მზრუნველი ან არაიურიდიული 

მრჩეველი თუ არსებობს იმის ალბათობა, რომ ეს ორგანიზაცია: 

– იქნება მონაწილე იმ საქმეებისა, რომელსაც ჩევულებრივ განიხილავს მოცემული მოსამართლე; 

– ხშირად მიიღებს მონაწილეობას იმ დავებში, რომელიც განიხილება იმ სასამართლოს მიერ, 

რომლის წევრიც არის მოცემული მოსამართლე ან ნებისმიერი სხვა სასამართლოს მიერ, რომელზეც 

ვრცელდება იმ სასამართლოს სააპელაციო იურისდიქცია, რომლის წევრიც არის მოცემული 

მოსამართლე. 

ბ. როგორც ორგანიზაციის წევრს, თანამშრომელს, დირექტორს, მზრუნველს ან არაიურიდიულ 

მრჩეველს მოსამართლეს: 
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– შეუძლია დაეხმაროს ამ ორგანიზაციის სახსრების მოპოვების ორგანიზაციასა და დაგეგმარებაში, 

შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს ორგანიზაციის  სახსრების მართვაში და დაბანდებაში, მაგრამ მას არ 

შეუძლია პირადად მონაწილეობდეს ფულის შემოწირულობათა და სახსრების შეგროვების სხვა 

საქმიანობაში, გარდა იმისა, როდესაც მოსამართლეს შეუძლია იშუამდგომლოს ფულის 

შემოწირულობაში სხვა ისეთი მოსამართლეების წინაშე, რომელთაც ის ზედამხედველობს ან აპელაციის 

წესით არ მეთაურობს. 

– შეუძლია მისცეს რეკომენდაციები სახლემწიფო ან კერძო დონორ – ორგანიზაციებს იმ 

პროექტებისა და პროგრამების გამო, რომელიც სამართლის, სამართლებრივი სისტემის ან 

მართლმსაჯულების განხორციელებას ეხება; 

– არ შეუძლია პირადად მონაწილეობდეს ახალი წევრების მოზიდვაში, თუ ეს აღქმული იქნება, 

როგორც იძულება ან თუ ახალი წევრების მოყვანა არსებითად ფულად სახსრების შეგროვებას 

წარმოადგენს; 

– არ უნდა გამოიყენოს თვითონ და არ უნდა მისცეს საშუალება სხვებს გამოიყენონ მოსამართლის 

ავტორიტეტი სახსრების შეგროვებისა და ახალ წევრთა მოზიდვისათვის. 

 

დ. ფინანსური საქმიანობა 

1) მოსამართლე არ უნდა ეწეოდეს ისეთ ფინანსურ თუ კომერციულ საქმიანობას, რომელიც: 

ა. საკმარისად საფუძვლიანად შეიძლება გაგებული (აღქმული) იქნეს, როგორც მოსამართლის 

სამსახურებრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება; 

ბ. აიძულებს მოსამართლეს ხშირად დადოს გარიგებები ან ჰქონდეს მყარი (მუდმივი) საქმიანი 

ურთიერთობები იმ ადვოკატებთან ან სხვა პირებთან, რომლებიც შესაძლებელია აღმოჩნდნენ იმ 

სასამართლოში რომელშიც მოცემული მოსამართლე მსახურობს. 

2) ამ წესების მოთხოვნათა დაცვის პირობით, მოსამართლეს შეუძლია ჰქონდეს საკუთარი 

კაპიტალდაბანდებანი და განაგებდეს მას აგრეთვე ოჯახის წევრთა კაპიტალდაბანდებებს, უძრავი 

ქონების ჩათვლით; მას შეუძლია ეწეოდეს შემოსავლის მომტან სხვა საქმიანობას. 

3) მოსამართლე არ უნდა იყოს ნებისმიერი კომერციული საწარმოს თანამდებობის პირი, 

დირექტორი, მმართველი, სრული ამხანაგობის წევრი, მრჩეველი ან თანამშრომელი, გარდა იმ 

შემთხვევებისა, როდესაც წინამდებარე წესების მოთხოვნათა დაცვით მოსამართლეს შეუძლია საქმეთა 

მართვა და მონაწილეობა. 

ა. საწარმოში, რომელიც ერთპიროვნულად მოსამართლის ან მისი ოჯახის წევრთა საკუთრებას 

წარმოადგენს; 

ბ. კომერციულ საწარმოში, რომელიც უმთავრესად მოსამართლის ან მისი ოჯახის წევრების 

ფინანსური საშუალებების დაბანდებას აწარმოებს. 

4) მოსამართლე ვალდებულია ისე განაგოს თავისი კაპიტალდაბანდებები და სხვა ფინანსური 

ინტერესები, რომ მინიმუმამდე დაყვანილ იქნეს საქმის მოსმენიდან მისი ჩამოცილების შემთხვევათა 

რიცხვი. როგორც კი მოსამართლე შეძლებს სერიოზული ფინანსური ზარალის გარეშე მიღწევას, იგი 

ვალდებულია უარი თქვას იმ კაპიტალდაბანდებებზე თუ სხვა ფინანსურ ინტერესებზე, რომელთაც 

შეუძლიათ გამოიწვიონ საქმეთა მოსმენიდან მისი ხშირი ჩამოცილება. 

5) მოსამართლემ არც თვითონ უნდა მიიღოს საჩუქრები, მემკვიდრეობითი ქონების გადაცემა, 

შეღავათები ან სესხები და მოსთხოვოს იგივე მასთან ერთად მცხოვრებ ოჯახის წევრებს, გარდა: 

ა. დამსახურების ნიშნად მისასალმებელ მისამართთან ერთად საქვეყნოდ გადაცემული 

საჩუქრისა, წიგნების, მაგნიტოფონის ფირისა და სხვა საინფორმაციო მასალისა, რომელსაც 
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გამომცემლები სამსახურებრივი მიზნების გამოყენებისათვის განკუთვნილი, მოსამართლის ან/და მისი 

მეუღლის თუ სტუმრის მიწვევა იურისტთა ასოციაციის მიერ გამართულ ღონისძიებებზე, ან 

ღონისძიებებზე, რომლის მიზანია კანონის, სამართლებრივი სისტემის თუ მართლმსაჯულების 

განხორციელების სრულყოფა; 

ბ. მეუღლის ან მოსამართლესთან ერთად მცხოვრები ოჯახის სხვა წევრის კომერციულ, 

პროფესიულ თუ სხვა დამოუკიდებელ საქმიანობასთან დაკავშირებული საჩუქარი, ჯილდო თუ 

პრივილეგიების ჩათვლით, რომელიც განკუთვნილია როგორც მეუღლის, ოჯახის სხვა წევრის, ასევე 

თვით მოსამართლის (როგორც მეუღლის ან ოჯახის წევრის) სარგებლობისათვის, იმ პირობით, რომ ეს 

საჩუქარი, ჯილდო ან პრივილეგია არ იქნება საკმაო საფუძვლიანობით აღქმული როგორც 

მოსამართლის სამსახურებრივ მოვალეობათა შესრულებაზე გავლენის მიზნით განხორციელებული 

ქმედება; 

გ. ჩვეულებრივი მეგობრული სტუმართმოყვარეობა; 

დ. ნათესავის ან მეგობრის საჩუქარმა რაიმე მოვლენასთან, მაგალითად, ქორწილის, 

წლისთავისათვის, ან დაბადების დღესთან დაკავშირებით, თუ ეს საჩუქარი გონიერების ფარგლებში 

თანაზომიერია მოვლენასთან და ურთიერთობათა ხასიათთან; 

ე. საჩუქრისა, უძრავი ქონების მემკვიდრეობით გადაცემისა, შეღავათებისა თუ სესხისა ნათესავისა 

ან ახლო მეგობრისაგან, ვიდრე რომელიმე საქმეში მონაწილეობა ან დაინტერესება მაინც მოითხოვდა 

მოსამართლის ჩამოცილებას ამ საქმის განხილვიდან; 

ვ. საკრედიტო დაწესებულებების სესხისა ამ დაწესებულების კომერციული საქმიანობის 

ჩვეულებრივი წესის დაცვით, საერთო საფუძვლებით და იმავე პირობებით, რომლებიც ვრცელდება იმ 

პირებზე ვინც მოსამართლე არ არის; 

თ. სამეცნიერო სამუშაო წარმოებისათვის განკუთვნილი სტიპენდიისა ან დოტაციისა, რომლებიც 

გამოიყოფა იმავე პირობებითა და იმავე კრიტერიუმების დაცვით, რომლებიც სხვა 

პრეტენდენტებისათვის არის დადგენილი; 

ი. ნებისმიერი სხვა საჩუქარი, უძრავი ქონების ანდერძით გადაცემა, შეღავათები ან სესხი, იმ 

შემთხვევაში თუ მჩუქებელი არ არის საქმეში ერთ – ერთი მხარე ან სხვა პირი, რომელიც წარსდგება ან 

დიდი ალბათობით შეიძლება წარსდგეს მოსამართლის წინაშე ან ვისი ინტერესები განიხილება ან 

დიდი ალბათობით შეიძლება განხილული იქნეს მოსამართლის მიერ და თუ მათი ღირებულება 150 

დოლარს აღემატება, მოსამართლე მოახსენებს ამის შეახებ იმავე წესით, როგორიცაა დადგენილი ამ 

წესებში.  

 

ე.როგორც ნდობით აღჭურვილი პირის საქმიანობა 

1) მოსამართლე არ უნდა გამოდიოდეს როგორც ანდერძის ამსრულებელი, ქონების მმართველი ან 

სხვა სახის პირადი წარმომადგენელი, მესაკუთრე მინდობილობის საფუძველზე, მეურვე პირი, 

რომელიც სასამართლოში მოქმედებს მინდობილობით, ან სხვა სახის ნდობით აღჭურვილი პირი, 

გარდა იმ საქმეებისა, რომელიც ეხება მისი ოჯახის წევრის ქონებას, მინდობილ საკუთრებას ან 

პიროვნებას, თანაც მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს საქმიანობა ხელს არ შეუშლის მის მიერ თავის 

სამსახურებრივი მოვალეობის ჯეროვნად შესრულებას. 

2) მოსამართლე არ უნდა გამოდიოდეს როგორც ნდობით აღჭურვილი პირი, თუ არსებობს იმის 

ალბათობა, რომ მოსამართლე, როგორც ნდობით აღჭურვილი პირი მიიღებს მონაწილეობას იმ 

სარჩელში, რომელიც ჩვეულებრივ მასთან მოდის განსახილველად, ან თუ ქონება, მინდობილი 

საკუთრება ან მეურვეობის ქვეშ არსებული ქონება ჩართული აღმოჩნდება შეჯიბრობით პროცესში 
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სასამართლოში სადაც მუშაობს მოსამართლე ან სასამართლოში, რომელიც ამ მოსამართლის 

სააპელაციო იურისდიქციის ქვეშ იმყოფება. 

3) ყველა ფინანსური საქმიანობის შეზღუდვა, რომელიც დადგენილია პირადად 

მოსამართლისათვის თანაბრად ვრცელდება მასზე როგორც ნდობით აღჭურვილ პირზე. 

 

ვ. არბიტრის ან შემრიგებლის მოვალეობის შესრულება 

მოსამართლე არ უნდა მოქმედებდეს როგორც არბიტრი ან შემრიგებელი ან სხვა  ფორმით 

განახორციელოს მოსამართლის ფუნქციები კერძო (არასახელმწიფოებრივ) სფეროში, თუ ეს პირდაპირ 

არ არის ნებადართული კანონით. 

 

ზ. იურიდიული პრაქტიკა 

მოსამართლე არ უნდა ეწეოდეს იურიდიულ პრაქტიკას, ამ აკრძალვის მიუხედავად, 

მოსამართლეს, როგორც კერძო პირს, შეუძლია უსასყიდლოდ აძლევდეს იურიდიულ კონსულტაციებს, 

შეუდგინოს ან შეუმოწმოს დოკუმენტები თავისი ოჯახის წევრისათვის. 

 

თ. წახალისება, კომპენსაცია, ანგარიშგება 

1) წახალისება და კომპენსაცია 

მოსამართლეს შეუძლია მიიღოს ჯილდო (წახალისება) ან კომპენასაცია იმ საქმიანობის ხარჯთან 

დაკავშირებით რომელიც არ შედის მის სამოსამართლო ფუნქციებში, მაგრამ ნებადართულია 

წინამდებარე წესებით იმ პირობით, რომ ამ ფულადი შემოსავლების წყარო არ ქმნის მოსამართლის 

მოვალეობის შესრულებაზე გავლენის შთაბეჭდილებას ან სხვაგვარად არ მიანიშნებს საძრახ 

საქციელზე. 

ა. ფულადი წახალისება არ უნდა აღემატებოდეს ზომიერ თანხას და არ უნდა იყოს იმაზე მეტი, 

რასაც ამ სამუშაოს შესრულებისათვის მიიღებდა პირი, რომელიც მოსამართლე არ იქნებოდა; 

ბ. ხარჯების კომპენსაცია უნდა შემოიფარგლოს ტრანსპორტირების, კვების და საცხოვრებლის 

ფაქტობრივი ხარჯებით, რომლებიც გონივრულ საზღვრებშია გაწეული მოსამართლის, შესაბამის 

შემთხვევაში კი – მისი მეუღლისა ან სტუმრის მიერ. ამ თანხის ზემოთ გაწეული ყოველნაირი ხარჯების 

ანაზღაურება ითვლება ჯილდოდ (წახალისებად). 

2) საჯარო ანგარიში 

მოსამართლე ვალდებულია წარადგინოს ანგარიში დროის, ადგილისა და იმ სამუშაოს ხასიათის 

შესახებ, რომლისთვისაც მან მიიღო ჯილდო (წახალისება), ფულის გადამხდელის გვარისა და 

მიღებული თანხის მითითებით. მოსამართლის მეუღლის მიერ მიღებული პრემიები და შემოსავლები, 

რომელიც კანონით მეუღლეთა საერთო (ერთობლივ) ქონებად ითვლება, არ უნდა ჩაითვალოს იმ 

პრემიებად (წახალისებად), რომელსაც მოსამართლე არასასამართლო საქმიანობისათვის იღებს, 

მოსამართლის ანგარიში წელიწადში ერთხელ მაინც უნდა შედგეს და ღია დოკუმენტის სახით შევიდეს 

იმ სასამართლოს კანცელარიაში, რომელშიც მუშაობს მოსამართლე ან კანონით განსაზღვრულ სხვა 

კანცელარიაში. 

 

ი. მოსამართლის შემოსავლების, ვალის, კაპიტალდაბანდებების ან სხვა აქტივების გახსნა საჭიროა 

იმ ზომით, რაც ამ წესებით არის გათვალისწინებული ან/და კანონის მოთხოვნას წარმოადგენს. 

 

წესი 5 
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მოსამართლე ან მოსამართლეობის კანდიდატი ვალდებულია თავი შეიკავოს მისთვის 

შეუფერებელი პოლიტიკური საქმიანობისაგან. 

ა. ყველა მოსამართლე და კანდიდატი 

1) იმ გამონაკლისის გარდა, რაც ამ წესებით არის დადგენილი მოსამართლე ან ასარჩევი ან 

დასანიშნი კანდიდატი არ უნდა: 

ა. მოქმედებდეს როგორც პოლიტიკური ორგანიზაციის ლიდერი ან ასეთ ორგანიზაციაში ეკავოს 

რაიმე პოსტი; 

ბ. საჯაროდ მხარს უჭერდეს ან გამოდიოდეს წინააღმდეგ სახელმწიფო თანამდებობის 

კანდიდატებისა; 

გ. პოლიტიკური ორგანიზაციის სახელით გამოდიოდეს სიტყვით; 

დ. ესწრებოდეს სხვების წინაშე ან თვითონ გადაიხადოს მოსაკრებელი ან შესატანი პოლიტიკური 

ორგანიზაციის ან კანდიდატის სასარგებლოდ, ან შეისყიდოს ბილეთები პოლიტიკური პარტიის მიერ 

ორგანიზებულ სადილებზე ან სხვა ღონისძიებებზე. 

2) მოსამართლე ვალდებულია გადადგეს თანამდებობიდან, როდესაც ის გახდება რომელიმე 

არასამოსამართლო თანამდებობის კანდიდატი პირველად ან საერთო არჩევნებში გარდა იმისა, რომ 

მოსამართლემ შეიძლება გააგრძელოს თავისი საქმიანობა თუ იგი არჩევნებში არის დელეგატი თუ ამას 

კანონი უშვებს. 

3) მოსამართლეობის კანდიდატი: 

ა) ვალდებულია იცავდეს მოსამართლის თანამდებობის შესაფერის ღირსებას და მოქმედებდეს 

პატიოსნებისა და სასამართლო ხელიოსუფლების დამოუკიდებლობის პრინციპების შესაფერისად, 

აგრეთვე მოუწოდებდეს თავისი ოჯახის წევრებს რათა მათ დაიცვან კანდიდატის მხარდაჭერის 

პოლიტიკური ქცევის იგივე ნორმები, რაც თავად კანდიდატისათვის არის დადგენილი; 

ბ. უნდა უკრძალავდეს უშუალოდ მის დაქვემდებარებაში მყოფ თანამშრომლებსა და 

თანამდებობის პირებს მისი სახელით გააკეთონ ის, რაც მისთვის აკრძალულია წინამდებარე წესებით, 

აგრეთვე მოუწოდოს მის ხელმძღვანელობითა და მისი კონტროლით მოქმედ თანამშრომლებსა და 

თანამდებობის პირებს დაიცვან ეს წესი. 

გ. გარდა იმ გამონაკლისებისა, რომელიც წინამდებარე წესებით არის დადგენილი, არ უნდა 

მისცეს სხვა პირს უფლებამოსილება ან ნებართვა გააკეთოს კანდიდატისათვის ის, რაც თავად 

კანდიდატისათვის აკრძალულია წინამდებარე წესებით; 

დ. მოსამართლემ არ უნდა: 

– მისცეს დაპირება, რომ არჩევის შემთხვევაში არ დაიცავს სამსახურებრივი მოვალეობების 

პატიოსნად და მიუკერძოებლად განხორციელების მოთხოვნას; 

– გააკეთოს განცხადებები, რომლებიც ავალდებულებენ ან ქმნიან კანდიდატის 

დავალდებულობის შთაბეჭდილებას გარკვეული ვალდებულებებით იმ საქმეთა, სადავო საკითხთა და 

პრობლემების მიმართ, რომელიც შეიძლება მოხვდეს სასამართლო განხილვაზე; 

– შეგნებულად დაამახინჯოს კანდიდატის ან მისი ოპონენტის პიროვნება, კვალიფიკაცია, 

თანამდებობრივი მდგომარეობა და სხვა ფაქტები. 

 

ბ. კანდიდატები, რომლებსაც სურთ დაიკავონ მოსამართლის ან სხვა სახელმწიფო თანამდებობა 

1) მოსამართლეობის კანდიდატი ან მოსამართლე, რომელიც იბრძვის სხვა სახელმწიფო 

თანამდებობის დაკავებისათვის, არ უნდა სთხოვდეს და არ უნდა მიიღოს პირადად ან რომელიმე 

კომიტეტის მეშვეობით ან სხვაგვარად ფულადი სახსრები თავის კანდიდატურის მხარდასაჭერად. 
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2) მოსამართლეობის კანდიდატი ან მოსამართლე, რომელიც იბრძვის სხვა სახელმწიფო 

თანამდებობის დაკავებისათვის დანიშვნის მიზნით არ უნდა ეწეოდეს რაიმე პოლიტიკურ საქმიანობას, 

გარდა იმისა, რომ 

ა. ასეთ პირებს შეუძლიათ: 

– კავშირი ჰქონდეთ იმ ინსტანციებთან, რომელიც დანიშვნებს ახორციელებს, მათ შორის 

კანდიდატების შერჩევისა და წარდგინების ნებისმიერ კომისიასთან ან სხვა უწყებასთან, რომელსაც 

დავალებული აქვს კანდიდატების შერჩევა; 

– მიმართოს მხარდაჭერის ან მოწონების თხოვნით იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც 

რეგულარულად იძლევიან რეკომენდაციებს თანამდებობებზე ხელმეორედ ან ახლად არჩევისათვის ან 

ცალკეულ პირებს იმ ფარგლებში, რომელიც დადგენილია ამ წესებით. 

– წარუდგინონ ამ წესებში მითითებულ უწყებებს ინფორმაცია თავისი იმ ღირსებების შესახებ, 

რომლებიც უფლებას იძლევიან დაიკავოს საძიებელი თანამდებობა; 

ბ. თუ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული კანონით, მოსამართლეობის კანდიდატს, რომელიც 

არ არის მოსამართლე, გარდა ზემოაღნიშნულისა შეუძლია: 

– შეინარჩუნოს თავისი პოსტი პოლიტიკურ ორგანიზაციაში; 

– ესწრებოდეს პოლიტიკურ კრებებს; 

– განაგრძობდეს ჩვეულებრივი საწევრო და სხვა შენატანების გადახდას პოლიტიკურ 

ორგანიზაციაში ან კანდიდატის სასარგებლოდ, შეისყიდოს პოლიტიკური პარტიის მიერ მოწყობილი 

სადილებისა ან/და სხვა ღონისძიებების ბილეთები. 

 

გ. სახალხო კენჭისყრით ასარჩევი მოსამართლეები და კანდიდატები 

1) სახალხო კენჭისყრით ასარჩევ მოსამართლეს ან კანდიდატს, თუ ეს არ არის აკრძალული 

კანონით: 

ა. ნებისმიერ დროს შეუძლიათ: 

– იყიდონ პოლიტიკური კრების ბილეთები და დაესწრონ ამ კრებას; 

– წარადგინონ თავისი პიროვნება როგორც რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი; 

– შეიტანონ შეძლებისდაგვარად წვლილი რომელიმე პოლიტიკური ორგანიზაციის მუშაობაში. 

ბ. თუ არჩევნებში მონაწილეობს როგორც კანდიდატი: 

– კრებებზე სიტყვით თავისი სახელით გამოდიოდეს; 

– თავისი კანდიდატურის მხარდასაჭერად გამოდიოდეს რეკლამით გაზეთებში, ტელევიზიაში, 

მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებებში; 

– საარჩევნო კამპანიის დროს გაავრცელოს სააგიტაციო ფურცლები და სხვა ლიტერატურა თავისი 

კანდიდატურის მხარდასაჭერად; 

– საჯაროდ მხარი დაუჭიროს ან გამოვიდეს იმავე სამოსამართლო თანამდებობის მაძიებელი სხვა 

კანდიდატის წინააღმდეგ. 

2) კანდიდატი პირადად არ უნდა ითხოვდეს ან პირადად არ უნდა იღებდეს შენატანებს თავისი 

კამპანიის ჩასატარებლად ან პირადად ითხოვდეს მხარდაჭერის საჯარო განცხადებების გაკეთებას. 

ამასთან კანდიდატს შეუძლია პასუხისმგებელი პირებისაგან შექმნას კომიტეტები, რომლებიც 

კანდიდატის სასარგებლოდ გამოიყენება მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების, ბროშურების, 

ფოსტით დაგზავნილი ინფორმაციით და სხვა არხებით, რომლებიც არ არის აკრძალული კანონით. ასეთ 

კომიტეტებს შეუძლიათ გონივრულ ფარგლებში ითხოვონ და მიიღონ საარჩევნო კამპანიის 
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ჩასატარებლად საჭირო შენატანები, განაგონ ეს ფინანსური საშუალებები კანდიდატის კამპანიის 

ჩასატარებლად, და მიიღონ კანდიდატის მხარდაჭერის საჯარო განცხადებები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი №3 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 

პ ლ ე ნ უ მ ი 
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kari XI. municipaluri samarTali 

Tavi ocdameoTxe. adgilobrivi TviTmmarTveloba (zogadi mimoxilva) 

 

$1. adgilobrivi TviTmmarTvelobis arsi da misi 4 ZiriTadi principi 

adgilobrivi TviTmmarTvelobis principebi da struqtura demokratiul 

qveynebSi xangrZlivi da xSirad urTierTsawinaaRmdego procesebis Sedegad 

Camoyalibda. miuxedavad amisa, mainc SesaZlebelia ZiriTadi tendenciis gamokveTa, 

romlis safuZvladac SeiZleba miviCnioT subsidiarobis principi: gaumarTlebeli 

iqneba, Tu ufro maRal safexurze mdgom xelisuflebas daekisreba imisi gakeTeba, 

risi gakeTebac SeuZlia ufro dabal safexurze mdgom saxelisuflebo organos. 

aRniSnuli principi gamomdinareobs ara Teoriuli msjelobebidan, aramed 

pragmatuli mosazrebebidan: erTi centridan yvelafris kontroli iseTive 

SeuZlebelia, rogorc erTi adamianis mier sazogadoebis winaSe mdgari yvela 

problemis gadawyveta. 

centraluri xelisuflebisagan gansxvavebiT, adgilobrivi TviTmmarTvelobis 

organoebi ufro moqnilni da ufro ganaxlebadni arian, ukeT icnoben adgilobriv 

specifikas da saqmianobas ufro naklebi danaxarjebiTa da meti efeqturobiT 

axorcieleben. aqedan gamomdinare, saxelmwifos aRar sWirdeba didi Zalisxmeva 

Tavisi teritoriebis marTvis procesSi. 

umTavresi isaa, rom adgilobrivi sazogadoebis (moqalaqeTa jgufi, ubani, 

sofeli, Temi, daba, qalaqi, kuTxe, regioni) interesebis dakmayofileba am 

ukanasknelTa mxridan Zlieri monitoringis pirobebSi xorcieldeba. 

aRsaniSnavia is garemoebac, rom Tanamedrove globalizaciisa da unifikaciis 

pirobebSi adgilobrivi originalurobis SenarCunebas (imave TviTmmarTvelobis 

meSveobiT) didi mniSvneloba eniWeba nebismieri eris ganviTarebis procesSi. 

Tanamedrove demokratiul saxelmwifoTa umTavresi Rirebulebac - adamianTa 

Zireuli uflebebis dacva - ufro iolad swored adgilobriv doneze realizdeba im 
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mosazrebidan gamomdinare, rom adgilobrivi TviTmmarTvelobis arseboba 

saxelmwifo mmarTvelobis ganStoebebs Soris arsebul ZalTa balansis brwyinvale 

indikatoria. 

adgilebisaTvis funqciaTa gadacemas centraluri xelisuflebisaTvisac 

mravali sikeTe axlavs Tan: marTvis xarjebis Semcireba, ekonomikis 

konkurentunarianobis zrda, saerTo-erovnul problemebze meti aqcentis 

gamaxvileba, SromiTi resursebis mobilurobisa da demokratiuli kontrolis zrda, 

naTeli angariSvaldebulebebi, resursebis dazogva da a.S., vinaidan adgilobrivi 

TviTmmarTvelobis organoebi metad arian dainteresebulni TavianTi mcire 

SesaZleblobebis efeqtur gamoyenebaSi, vidre centraluri biurokratiis 

warmomadgenlebi, romelTa gankargulebaSic sakmaod msxvili adamianuri, 

ekonomikuri Tu sxva saxis resursebia koncentrirebuli. 

ragind paradoqsulic ar unda iyos, miuxedavad yovelive zemoTqmulisa, arc 

erT erovnul mTavrobas ar surs regionTa Tu ufro mcire teritoriul erTeulTa 

gaZliereba maTTvis realuri uflebebis gadacemis gziT, magram, rogorc wesi, isini 

bolos dabolos midian am nabijze. 

XX saukunis Suaxanebidan moyolebuli, msoflioSi aRiniSneba zogadi tendencia 

- ganviTareba regionalizaciisa da deregulirebis procesebis gaZlierebis 

mimarTulebiT, vinaidan demokratiul samyaroSi karga xania mixvdnen, rom 

adgilobrivi demokratia xangrZlivi politikuri, socialuri da ekonomikuri 

stabilurobis wyaroa. 

nebismieri saRad moazrovne xelisufleba, romelic dainteresebulia 

maqsimalurad gaixangrZlivos arseboba, "kargi xelisuflebis" rols TamaSobs. 

"kargi xelisuflebis" principebi mokled ase SeiZleba Camoyalibdes: xalxis 

suvereniteti, Zalauflebis gayofa, kanonis uzenaesoba, warmomadgenloba da 

monawileoba. 

swored amitom erovnuli mTavrobebi axdenen momsaxurebis diferenciacias, ris 

Sedegadac iqmneba konkurencia, mcirdeba saxelmwifo biujetis xarjebi, marTvis 

tvirTis mniSvnelovani nawili gadaecema uSualod sazogadoebas, kerZo da`an 

arasamTavrobo seqtorebs. 

bunebrivia, rom aRniSnul sferoSi arsebobs gansxvavebebi qveynebs Soris, maTi 

tradiciebidan Tu ganviTarebis tendenciebidan gamomdinare, magram ZiriTadi 

principebi ucvleli rCeba. 

liberalur da demokratiul saxelmwifoebSi adgilobrivi TviTmmarTvelobis 

organoebs ori funqcia eniWeba: 

1. servisebis miwodeba. yoveldRiuri saWiroebebis (administrireba 

adgilobriv doneze, komunaluri samsaxurebi, sayofacxobrebo problemebis 

mogvareba, minimaluri socialuri garantiebi) dakmayofileba bevrad ufro 

efeqturad xorcieldeba adgilobrivi TviTmmarTvelobebis mier. saerTaSoriso 

praqtika gviCvenebs, rom swored am gziT miiRweva momsaxurebis miwodebis rogorc 

efeqturobis (swori saqmis keTeba), ise efeqtianobis (saqmis sworad keTeba) maRali 

xarisxi. 

2. mosaxleobasTan siaxlove. centraluri xelisuflebisagan gansxvavebiT, 

adgilobrivi TviTmmarTveloba yoveldRiur SexebaSia moqalaqeebTan da gamoxatavs 

uSualod maT interesebs. magaliTad, Tu centraluri xelisuflebis 
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xelmZRvanelebTan yoveldRiuri Sexvedra rigiTi moqalaqisaTvis SeuZlebelia, mas 

SeuZlia mudmivi kontaqti iqonios mis mierve arCeuli adgilobrivi 

TviTmmarTvelobis warmomadgenlebTan, akontrolos am ukanasknelTa saqmianoba da 

uSualod CaerTos gadawyvetilebis miRebis procesSi. 

am ori umTavresi funqciis garda, axali demokratiis qveynebSi 

decentralizaciisa da adgilobrivi TviTmmarTvelobebis gaZlierebis procesi 

kidev or damatebiT mizans isaxavs: 

1. adgilobrivi politikuri elitebis Seqmna. adgilobrivi ekinomikuri Tu 

politikuri (xSirad kriminaluri) araformaluri klanebis arseboba totalitaruli 

sistemis memkvidreobaa. swored am klanebis likvidacia`transformacia da maT 

nacvlad politikuri elitebis warmoSoba aucilebelia rogorc politikuri 

partiebis adgilobrivi kadrebis zrdis (da am gziT - politikuri pluralizmis 

gaZlierebis), ise sajaro moxeleTa kvalificiuri korpusis CamoyalibebisaTvis. 

rogorc wesi, qveynis politikuri elita Tu mmarTveli biurokratia Tavis aRmasvlas 

swored adgilobrivi donidan iwyebs. 

2. decentralizacia dezintegraciis winaaRmdeg. bevri, gansakuTrebiT 

multieTnikuri qveynisaTvis Zalauflebis horizontaluri gadanawileba eTnikuri, 

religiuri Tu sxva saxis umciresobebis kanonieri uflebebis dakmayofilebis 

saSualebad iqca ise, rom aman saerToerovnul interesebs araTu avno, aramed 

qveynebis SigniT integraciuli procesebis gaZlierebas Seuwyo xeli. 

 

$2. adgilobrivi TviTmmarTvelobis struqtura 

1. saxelmwifos administraciul-teritoriuli mowyoba 

adgilobrivi TviTmmarTvlobis struqturis gansazRvrisaTvis aucilebelia ama 

Tu im qveynis administraciul-teritoriuli mowyobis modelis gaTvaliswineba. 

TiToeuli qveyanis teritoriuli mowyoba ganviTarebis xangZlivi procesis Sedegia. 

yvelganaa gaTvaliswinebuli adgilobrivi tradiciebi, romelTa safuZvelzec 

dgindeba ama Tu im qveynis teritoriuli mowyobis principebi. amave dros, mainc 

SesaZlebelia yvela qveynisaTvis erTiani, zogadi tendenciebis gamoyofa. 

yvela SemTxvevaSi efeqturi modeli arsad ar arsebobs. saxelmwifo TviTon aris 

valdebuli gansazRvros TavisTvis opitimaluri sistema. Tumca garkveuli 

kanonzomierebebis gamoyofa amJamadac aris SesaZlebeli. patara qveynebi, 

separatizmis aRmocenebis SiSiT, gaurbian qveynis federalur mowyobas, radgan, 

rogorc wesi, maT ufro uWirT aRniSnuli problemis daZleva. 

aRmosavleT evropis qveynebis gamocdilebidan gamomdinare, mravalferovneba 

erT doneze (e.w. asimetriuli federalizmi) did siZneleebs qmnis. amave dros, 

saWiroa calkeuli doneebis funqciebis naTlad gansazRvra. es ar niSnavs imas, rom 

erTxel miRebuli suraTi aRar Seicvleba.  

teritoriuli mowyobis meore umTavres sakiTxs warmoadgens mmarTvelobisa Tu 

TviTmmarTvelobis doneebis raodenobis gansazRvra. aqac garkveul 

kanonzomierebasTan gvaqvs saqme. miuxedavad imisa, rogoria qveynis mowyoba, 

federaluri Tu unitaruli, SesaZlebelia qveynebis dajgufeba doneebis odenobis 

mixedviT. 
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evropis did qveynebsa da aSS-Si mmarTvelobis sami done arsebobs (Stati`mxare, 

sagrafo`raioni da municipaliteti). es gamowveulia marTvis maRali efeqturobis 

miRwevis surviliT. evropis patara qveynebi (3-15 mln. mcxovrebi) ori doniT 

kmayofildebian (mxare`raioni da municipaliteti), radgan mesame donis Seqmna 

maTTvis mxolod ufro did xarjebTanaa dakavSirebuli, xolo maTi efeqturoba 

Zalzed dabalia. mcire (m.S. e.w. juja saxelmwifoebi) qveynebSi adgilobrivi 

TviTmmarTvelobis mxolod erTi (municipaluri) done arsebobs. 

didi mravalferovnebis miuxedavad, garkveuli kanonzomierebaa daculi 

subnacionaluri erTeulebis sididis mxrivac (igulisxmeba rogorc mosaxleobis 

odenoba, ise teritoria). 

regionaluri done, romelic did qveynebSi arsebobs, yvelaze msxvil 

warmonaqmns qmnis. maTi mosaxleoba meryeobs 1-dan (didi britaneTi, saberZneTi, 

CexeTi) 5-6 mln. (aSS-s Statebi, germaniis landebi) mcxovrebamde. saSualod aq 2-3 mln 

mcxovrebia (safrangeTi, italia, kanada, espaneTi, poloneTi). 

e.w. Sualeduri donis (sagrafo, mxare, raioni) mosaxleoba 100-dan (aSS, 

poloneTi, estoneTi) 1000 aT-mde (espaneTi, niderlandebi) mcxovrebia. saSualod aq 

ori jgufis gamoyofaa SesaZlebeli: 200-400 aT. (germania, didi britaneTi, SvedeTi, 

dania, litva, saberZneTi, Sveicaria, irlandia, fineTi) da 500-600 aT. (safrangeTi, 

italia, ungreTi, rumineTi) mcxovrebi. SedarebisaTvis, saqarTvelos mxareebSi 

(imereTi, samegrelo, kaxeTi da a.S.) mosaxleobis saSualo ricxvi 350 aT. mcx. Seadgens. 

qveda, municipaluri, done aseve didi varirebiT xasiaTdeba. mosaxleobis 

raodenobis standarti sxvadasxva qveynebisaTvis sxvadasxvagvaria da meryeobs 2 

aTasidan (safrangeTi, portugalia, CexeTi, slovakeTi, Sveicaria) 20 aT. an meti 

(irlandia, niderlandebi, SvedeTi, litva, bulgareTi) mcxovrebis farglebSi. 

saerTod ki, saSualod municipalitetebis mcxovrebTa odenoba 7-15 aTasia (aSS, 

germania, italia, skndinaviisa da baltiis TiTqmis yvela qveyana, poloneTi, 

balkaneTis qveynebis umravlesoba, ruseTi da sxv.). amave odenobaze maxvildeba 

yuradReba evropis sabWos rekomendaciebSi: 1983 wels momzadebul masalaSi, 

romelic Seexeba evropaSi adgilobrivi da regionaluri xelisuflebis reformis 

Sefasebas, aRniSnulia, rom: "TviTmmarTvelobis erTeulis zoma proporciuli unda 

iyos im momsaxurebisa, romelsac misgan elian da unda Seesabamebodes mosaxleobis 

moTxovnebs". 

swored am mizniT dasavleT evropis qveynebSi jer kidev XX saukunis 60-70 wlebSi 

Catarda reforma TviTmmarTveli erTeulebis gamsxvilebis mizniT. 

germaniaSi analogiuri reformebi 1965-1977 wlebSi ganxorcielda. moxda wvrili 

erTeulebis gamsxvileba an saerTo kavSirebis Seqmna. dReisaTvis qveyanaSi 

daaxloebiT 1.000 aseTi kavSiria. germaniis federaciuli respublika iyofa 11 miwad 

(TiToeulSi 665 aT-dan 16.703 aT-mde mcxovrebi), 237 olqad da 91 qalaqad da 

avtonomiur raionad (TiToeulSi 100-500 aT. mcxovrebi, saSualod - 160 aT.), 8506 

Temad (500-dan 500 aT-mde mcxovrebi, saSualod - 8 aT.). 

evropis patara qveynebSi erTi qalaqi (sasoflo Temi) ar iyofa ramdenime 

municipalitetad. piriqiT, gareubnebi uerTdebian centrs. 

daniaSi arsebobs mcire municipalitetTa sistema (4-6 aT. mcx.). regionebSi 200 

aT. da meti mcxovrebia. dedaqalaqi, kopenhageni, principulad ar gansxvavdeba 

regionebisgan. aRniSnuli sistema qveyanaSi 1970 wels Seiqmna. 
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SvedeTSi, 1977 wlis kanoniT, Semcirda municipalitetTa odenoba. 50-ian wlebSi 

maTi ricxvi 2.500 udrida, axla 284-mde davida (3-dan 700 aT-mde mcxovrebi, saSualod 

- 33 aT.). mmarTvelobis meore dones 23 olqi qmnis (560 aT-dan 1.600 aT-mde 

mosaxleobiT).  

niderlandebi iyofa provinciebad da municipalitetebad (702 erTeuli, TiToSi 

500-dan 400.000-mde mcxovrebi). 1887 konstituciiT kanonTa miRebisas 

gaTvaliswinebuli unda yofiliyo provinciis interesebi. dReisaTvis provinciaTa 

uflebebi mcirdeba, xolo adgilobrivi TviTmmarTveloba TandaTan centrze xdeba 

damokidebuli. 

am fonze albaT sainteresoa aRiniSnos, rom saqarTvelos TviTmmarTvelobaTa 

mosaxleobis saSualo raodenoba 3 aTas mcxovrebze naklebia. 

decentralizaciis ganxorcielebisas saWiroa adgilobrivi TviTmmarTvelobis 

safuZvlebi imgvarad ganisazRvros, rom maqsimalurad uzrunvelyofili iqnas 

TviTmmarvelobis organoebis damoukidebloba adgilobrivi sakiTxebis 

gadawyvetisas da adgilobriv sazogadoebriv momsaxurebaTa ganxorcieleba 

adgilobrivi resursebiT. 

administraciul erTeulTa gamsxvileba urTierTSerwymis gziT TviTmizani ar 

aris, magram adgilobrivi TviTmmarTvelobis funqciaTa da valdebulebebis 

ganxorcielebisaTvis saWiro resursebis mobilizebas ekonomiurad ganviTarebuli 

qveynebis wvrili municipalitetebic ver axerxeben maSinac ki, Tu saxelmwifom maT 

gadasca am uflebamosilebaTa ganxorcielebisaTvis aucilebeli resursebi. 

 

2. adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoTa struqtura 

miuxedavad mravali formisa, adgilobrivi TviTmmarTvelobis marTvis sistema 

yvelgan ZiriTadad ori nawilisgan Sedgeba: warmomadgenlobiTi da aRmasrulebeli 

organoebi. Tumca Zalauflebis gayofa am principis mixedviT yvelgan ar aris 

daculi. 

rac Seexeba mmarTvelobis formebs, yvela maTgans gaaCnia Tavisi susti mxareebi. 

e.w. "Zlieri" stili (yofil ssrk-Si arsebuli sistema) demokratiis deficits iwvevs; 

federalizmi aZlierebs separatizms (espaneTi) da ver uzrunvelyofs patara 

municipalitetTa efeqtur qmedebas (germania); regionalizmi (roca qveyana bunebrivi 

sazRvrebis mixedviT iyofa regionebad da raionebad) qmnis Zlier da sust regionTa 

jgufebs (safrangeTi, momavalSi am modelze gadasvlas apireben Svecia da 

portugalia); raionuli marTvis formis arsebobis pirobebSi aSkara xdeba, rom yvela 

funqcias erTi done ver Seasrulebs (didi britaneTi, niderlandi); municipaluri 

mmarTvelobis dros siZneleebs qmnis municipalitetis mosaxleobis simcire 

(Sveicaria da evropis patara qveynebi). 

espaneTSi yvela mxares gaaCnia sakuTari Sinaganawesi, e.w. "jibis konstituciebi", 

romelic Sedgenilia ormxrivi SeTanxmebis safuZvelze, ganekuTvneba 

"sakonstitucio bloks" da Znelad icvleba. avtonomiebs, imave germaniisagan 

gansxvavebiT, gaaCniaT sakanonmdeblo iniciativa. rogorc wesi, saerTo tendenciidan 

gamomdinare, TiToeuli avtonomia iTxovs iseTsave uflebebs, rogoric zogierT 

privilegirebul avtonomias gaaCnia. Tavis mxriv, es ukanasknelnic afrarToeben 

TavianT uflebebs. am process espaneTSi "wiwilebis TamaSi" ewodeba. perspeqtivaSi 
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safrTxe aSkaraa - dadgeba dro, roca avtonomiebs aRar daakmayofilebT 

saxelmwifosgan delegirebuli uflebebi. 

sakmaod Wreli suraTia municipaluri donis struqturebis mxrivac. 

aSS-Si mcire qalaqebis umetesobas marTavs qalaqis sabWo (romelic naxevar 

ganakveTze momuSave wevrebisgan Sedgeba) da mis mier arCeuli meri`mowveuli 

menejeri. did qalaqebSi meri pirdapir irCeva da xSirad Tavmjdomareobs qalaqis 

sabWos. 

adgilobrivi TviTmmarTvelobis struqturis Seqmnis procesSi sul ufro da 

ufro meti saxelmwifo ixreba iseTi modelisaken, sadac arCeuli meri 

TanamSromlobs specialist-menejerTan. es qmnis xalxis ndobisa da kvalifikaciis 

simbiozs.  

safrangeTSi aRmasrulebeli xelisuflebis meTauri imavdroulad aris 

sakanonmdeblo organos Tavmjdomarec. did britaneTSi, piriqiT, adgilobrivi 

TviTmmarTvelobis organoebis (sabWoebis) wevri administraciis StatSi ar SeiZleba 

iricxebodes. 

espaneTsa da germaniaSi, aSS-sgan gansxvavebiT - adgilobrivi TviTmmarTvelobis 

organoebi ar aris gamijnuli blokebad da sakanonmdeblo iniciativis ufleba 

gafantulia. 

niderlandebsa da belgiaSi didi qalaqebis merebi iniSnebian centris mier, 

Tumca maTi uflebebi sakmaod SezRudulia. isini, principSi, mxolod sazogadoebriv 

wesrigze ageben pasuxs. qalaqebis marTva realurad arCeuli municipalitetebis 

xelSia. 

evropis qveynebSi marTalia adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebs 

gansxvavebuli struqtura da uflebebi gaaCniaT, magram isini TandaTanobiT 

urTierTdaaxloebisken midian. 

magaliTisaTvis, germaniaSi, sadac mxareebs didi uflebebi hqondaT miniWebuli, 

avtonomiurobis xarisxi Semcirda, xolo adre metismetad centralizebul 

safrangeTSi sapirispiro suraTia. gansxvavebuli suraTia did britaneTSi, sadac 

adgilobrivi donis uflebebi centrma Seaviwrova. demokratiul qveynebis 

adgilobrivi TviTmmarTvelobis struqturebs bevri ram aerTianebT: did qalaqebs 

da gansakuTrebiT dedaqalaqebs, sadac saxelmwifo kontroli didia, gaaCniaT 

gansakuTrebuli statusi da a.S..  

 

§3. TviTmmarTvelobis funqciebi da uflebamosilebani 

adgilobrivi TviTmmarTvelobis struqturebis gansazRvris paralelurad 

gansazRvruli unda iyos is funqciebi, kompetenciebi da uflebamosilebani, 

romlebsac es organoebi Seasruleben. verc erTi, Tundac idealuri, struqtura ver 

imuSavebs ufleba-movaleobaTa zusti gamijvnis gareSe. 

adgilobrivi TviTmmarTvelobis mizania adgilobrivi teritoriuli erTeulis 

farglebSi sazogadoebis interesebze dafuZnebuli marTvis procesis 

ganxorcieleba, rac moicavs Semdeg funqciebs: adgilobrivi politikis formireba, 

dagegmili saqmianobebisaTvis aucilebeli resursebis gansazRvra da misi marTva, 

adgilobrivi TviTmmarTvelobis qonebis marTva, adgilobrivi biujetebis Sedgena, 

ganxilva, damtkiceba da kontroli, saxelmwifos mier delegirebuli funqciebis 
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ganxorcieleba. aqve naTlad unda gaimijnos warmomadgenlobiTi da aRmasrulebeli 

organoebis rolebi. 

meore umniSvnelovanesi sakiTxia uSualod kompetenciaTa, momsaxurebis im 

formebis zusti gansazRvra, romlebic danawildeba sxvadasxva donis mmarTvelobiT 

struqturebs Soris.  

rogorc wesi, gamoyofen momsaxurebis eqvs kategorias. esenia: strategiuli 

(Sors mimavali perspeqtivebi); pirvelad moTxovnilebaTa dakmayofileba (jandacva, 

bina, ganaTleba, socialuri dacva); sazogadoebrivi uSiSroebis dacva (wesrigis 

dacva, kanonis aRsruleba); sazogadoebrivi komfortis Seqmna (gzebi, ganaTeba, 

bunebis dacva); kerZo komfortis Seqmna (transporti, kultura, dasveneba, 

komunaluri momsaxureba); registracia (licenzireba). 

aRniSnuli kompetenciebi sam blokad SeiZleba dajgufdes. esenia: eqskluziuri 

(sakuTari), sxva (centri da regioni municipalitetebisaTvis, centri regionisaTvis) 

doneebis mier delegirebuli da saerTo (centri-regioni, regioni-municipaliteti, 

centri-regioni-municipaliteti da centri-municipaliteti) kompetenciebi. am 

sferoebSi ar Sedis centraluri xelisuflebis dekoncentrirebuli organoebis 

mier uSualod adgilebze gansaxorcielebeli kompetenciebi (magaliTad, Tavdacvisa 

da uSiSroebis sistemebis teritoriuli organoebis saqmianoba, dasaqmebis politika, 

sagareo da Sinagani saqmeebi, marTlmsajuleba da a.S.), rac scdeba adgilobrivi 

TviTmmarTvelobis sferos da uSualod centraluri xelisuflebis mier 

xorcieldeba erovnuli politikis farglebSi. 

mesame umniSvnelovanesi sakiTxia uflebamosilebaTa gamijvna. ZiriTadad 

arsebobs uflebamosilebaTa 5 forma: administrirebis, momsaxurebiTi, dafinansebis, 

maregulirebeli da sainvesticio. eqskluziuri kompetenciebis ganxorcielebisas 

yvela am uflebamosilebis ganxorcieleba adgilobrivi TviTmmarTvelobis 

prerogativaa. delegirebuli kompetenciebis SemTxvevaSi adgilobrivma 

TviTmmarTvelobam SeiZleba ganaxorcielos uflebamosilebaTa nawili. magaliTad, 

ganaTlebis sistemaSi SesaZloa municipalitets gaaCndes skolebis administrirebis 

da momsaxurebis movaleoba, xolo regulireba (Sesabamisi normatiuli aqtebiT), am 

saqmianobis dafinanseba da sainvesticio uflebamosileba centralur xelisuflebas 

(am SemTxvevaSi ganaTlebis saministros) evaleba. 

dRevandeli msofliosaTvis damaxasiaTebelia erTi mniSvnelovani tendencia - 

XX saukunis 80-iani wlebidan SeimCneva mmarTvelobis adgilobrivi donis uflebaTa 

rolis zrda. gansakuTrebiT es iTqmis did qalaqTa merebze, romlebic aqtiurad 

monawileoben did politikaSic. saxelmwifo iZulebulia angariSi gauwios am 

cvlilebebs - dgeba urTierTkompromisTa dro. dedaqalaqebs, rogorc wesi, 

gadaecemaT damatebiTi kompensacia centraluri mTavrobis aparatis SenaxvisaTvis, 

Tumca ukmayofilo municipaliteti xSirad aris konfliqtSi federalur 

xelisuflebasTan (magaliTad, qalaq vaSingtonSi). amave dros, saxelmwifo 

valdebulebas iRebs ar Selaxos adgilobrivi TviTmmarTvelobis interesebi - 1994 

wels aSS-Si saxelmwifo kanonmdeblobiT aikrZala TviTmmarTvelobaTa mier im 

programaTa dafinanseba, rac saxelmwifo biujetidan aRar finansdeba. 

funqciaTa gansazRvrisas dasaSvebia eqsperimentebi marTvis ukeTesi modelebis 

Sesaqmnelad. ase rom, dasavleTis qveynebis "mSvidi" cxovrebis ukan mudmivi da 

Sromatevadi saqmianoba imaleba. 
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gansxvavebuli problemebi gaaCniaT postsabWouri sivrcis qveynebs. rogorc 

wesi, funqciebi, kompetenciebi da uflebamosilebani gaumijnavia da Zalze xSirad 

erTmaneTSia aRreuli. 

dabolos, adgilobrivi TviTmmarTvelobis funqciebze saubrisas xazi unda 

gaesvas kidev or tendencias. jer erTi, xdeba adgilobrivi aRmasrulebeli 

xelisuflebis depolitizacia, da meorec, metad swrafi tempebiT mimdinareobs 

zogierTi momsaxurebis saxis (magaliTad, qvelmoqmedeba da sabinao saagentoebis 

muSaoba) privatizacia-komercializacia da`an sazogadoebrivi seqtorisaTvis 

gadacema. 

 

§4. adgilobrivi TviTmmarTvelobis formirebis wesi 

dasavleTis qveynebs ar gaaCniaT erTiani SemuSavebuli saarCevno modeli da 

amitom saWiroa am qveynebSi arsebuli saarCevno praqtikis calcalke ganxilva. 

aSS-Si regionalur (am SemTxvevaSi Statis) doneze sakanonmdeblo organo - 

Statis kongresi pirdapiri arCevnebis Sedegad airCeva. Tumca Znelia visaubroT 

Statze, rogorc administraciul erTeulze, radgan is bevrad metia da, faqtiurad, 

mini-saxelmwifos warmoadgens. roca laparakoben TviTmmarTvelobaze aSS-Si, 

gulisxmoben sagrafoebisa da qalaqebis TviTmmarTvelobaTa organoebs. 

adgilobrivi sabWos arCevisas ganisazRvreba arCevis wesi, SesaZlo variantebi 

Camoyalibebulia saerTo amerikul "qalaqis sanimuSo wesdebaSi", saidanac qalaqi 

irCevs misTvis ufro mosaxerxebel variants. 

evropis saxelmwifoebSi moqmedebs erTmaneTisgan xSirad absoluturad 

gansxvavebuli saarCevno kanonebi. 

safrangeTSi, bevri sxva qveynisgan gansxvavebiT, arsebobs ormagi arCevnebis 

principi. centralur xelisuflebaSi adgilebis interesebis ukeT gamoxatvis 

mizniT, SesaZlebelia erTma pirma SeiTavsos centraluri da adgilobrivi 

warmomadgenlobiTi organoebis wevroba - erovnuli krebis deputatTa 75% da 

senatorTa 90% TviTmmarTvelobis adgilobriv organoebis wevrebic arian.  

saarCevno kanonmdeblobebSi xSiria cvlilebebic. magaliTad, italiaSi dRemde 

arsebuli proporciuli sistema maJoritaruliT Seicvala. 

belgiaSi xmebi partiebs Soris proporciulad nawildeba miRebuli xmebis 

mixedviT. amave dros, arsebobs dafinanseba saxelmwifos mxridanac, magram, Tu 

partia ar aris warmodgenili erT ubanSi mainc, is saerTo-erovnuli arCevnebis dros 

ar finansdeba. Tu rogor gamoiyenebs am saxsrebs, es TviT partiis saqmea: SeiZleba 

partiam es Tanxa marto erT komunaSi arCevnebis warmoebaze daxarjos. analogiuri 

situaciaa germaniaSic, sadac politikuri partiebi saxelmwifos mxridan iReben 

dotacias arCevnebSi mopovebuli xmebis odenobis Sesabamisad. 

yovelive es keTdeba erTi mizniT - saxelmwifos mxridan dafinanseba Tavidan 

aSorebs qveyanas erTi, ekonomikurad ufro Zlieri partiis monopolias. 

saarCevno sistemis gansazRvra saxelmwifo politikis kompetencias 

ganekuTvneba. nebismier models gaaCnia Tavisi dadebiTi da uaryofiTi mxareebi. 

magaliTad, es SeiZleba iTqvas adgilobrivi TviTmmarTvelobis xelmZRvanelis 

arCevasTan dakavSirebiT - SesaZloa sazogadoeba, gansakuTrebiT municipalur 

doneze, populizmis tyveobaSi aRmoCndes - xalxis mier arCeuli kargi politikosi 
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yovelTvis ar niSnavs karg mmarTvels, amave dros, es ukanaskneli, eyrdnoba ra xalxis 

mier miniWebul mandats, rogorc wesi, nakleb yuradRebas aqcevs arCeviT organos 

rCevebsa Tu moTxovnebs. 

im SemTxvevaSi ki, Tu meri arapirdapir, sabWos mier iqna arCeuli, igi am 

ukanasknelze, kerZod, sabWoSi arsebul politikur Tu sxva saxis koniuqturaze 

xdeba damokidebuli. 

dReisaTvis arsebul or saarCevno meTods - maJoritarulsa da proporculs - 

gaaCnia Tavisi dadebiTi da uaryofiTi mxareebi: 

 proporciuli sistema (umeteswilad romanul qveynebSi gavrcelebuli 

modeli) - aZlierebs partiis rols, didi mniSvneloba eniWeba konsensuss da 

politikur gadawyvetilebebs, magram arCevnebis Sedegebi adgilebze Znelad 

transformirdeba, mcirdeba angariSvaldebuleba calkeuli amomrCevlis winaSe, 

neldeba gadawyvetilebaTa miRebis procesi; 

 maJoritaruli sistema (anglo-amerikuli modeli) - iZleva arCevnebis naTel 

Sedegebs, izrdeba calkeuli deputatis angariSvaldebuleba, Cqardeba 

gadawyvetilebaTa miRebis procesi, mcirdeba qarizmaze dafuZnebuli partiis roli, 

magram aq yuradReba marto calkeul kandidatebze maxvildeba, izrdeba 

biurokratiis roli, izRudeba interesTa sfero. 

Tumca orive SemTxvevaSi sazogadoebis farTo fenebis Cabma idealuria calkeul 

mosazrebaTa reklamirebisaTvis. rac Seexeba saarCevno princips, imave aRmosavleT 

evropis gamocdilebidan gamomdinare, gardamaval etapze sasurvelia simbiozuri 

(proporciul-maJoritaruli) modelis arseboba. 

 

§5. gadawyvetilebis miRebis meqanizmebi adgilobriv doneze 

didi yuradReba eqceva TviTmmarTvelobis organoTa reglamentis gansazRvras. 

adgilobrivi arCeviTi sabWoebi arc viwrod ar unda ganixilavdnen sakiTxs da arc 

sabWos komitetTa ubralo "momxmareblebi" ar unda iyvnen. dasaSvebia zogjer 

komitetebisaTvis meti uflebis micema. amave dros, adgilobrivi TviTmmarTvelobis 

evropuli qartiis moTxovnebidan gamomdinare, aucilebelia: winaswari 

konsultaciebi yvela dainteresebul organizaciasTan, sxdomebze sazogadoebis 

warmomadgenelTa daswrebis uflebis garantia (winaswargansazRvruli gamonaklisis 

garda) da mowveul eqspertTa sistemis gamoyeneba, raTa am ukanasknelT moaxdinon 

axali ideebis Semotana da calmxriv politikur gadawyvetilebaTa dabalanseba. 

aRsaniSnavia lobirebis didi rolic gadawyvetilebebis miRebis procesSi. 

amasTan, Tu adre lobirebas mxolod biznesis sfero axorcielebda, 70-iani wlebis 

Suaxanebidan am saqmeSi sazogadoebrivi seqtoric CaerTo. lobirebas adgilobrivi 

xelisuflebac mimarTavs sakanonmdeblo xelisuflebis ufro maRal doneebTan 

urTierTobisas. 

 

§6. adgilobrivi TviTmmarTvelobis finansebi da qoneba 

adgilobrivi TviTmmarTvelobis dafinansebis sakiTxi dasavleTis qveynebSi 

sxvadasxvagvaradaa mogvarebuli. 

aSS-Si gadasaxadTa zeda zRvars Statebi aweseben. Stats rCeba gadasaxadi 

gayidvaze, romlis nawilic xSirad gadaecema adgilobriv doneebs. Semosavlebis 
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gazrdis mizniT mmarTvelobis yvela dones aqvs sakuTari fasiani qaRaldebis 

gamoSvebis ufleba. amave dros, did qalaqebs konstituciiTa da kanonebiT 

moeTxovebaT dabalansebuli biujetebis warmodgena. 

adgilobrivi TviTmmarTvelobis evropuli qartiis me-9 muxlis me-2 punqtis 

Tanaxmad "adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis finansuri saxsrebi unda 

Seesabamebodes maTTvis konstituciiT an kanoniT miniWebul uflebamosilebebs." 

germaniaSi kanoniTaa akrZaluli federaluri gadasaxadis dublireba. evropis 

zogierT qveyanaSi (belgia, niderlandebi) ki zustad saqarTvelos sapirispiro 

procesi midis - mTavrobas surs decentralizacia da movaleobebis moSoreba 

delegirebis gziT, xolo municipalitetebs eSiniaT Semosavlis Semcirebisa da 

ewinaaRmdegebian mTavrobis aRniSnul politikas. 

dReisaTvis msoflioSi 20-dan 50-mde tipis gadasaxadi da mosakrebelia. rogorc 

wesi, ganviTarebul qveynebSi ikrifeba erovnuli gadasaxadis oTxi da adgilobrivi 

gadasaxadis 5-10 saxeoba. 

erovnuli saxelmwifo, rogorc wesi, iRebs 4 tipis gadasaxads: saSemosavlo da 

qonebis, mogebaze gadasaxads, dRg-s, aqcizs. adgilobrivi biujetebis Sesavsebad 

gamoiyeneba uZrav qonebaze gadasaxadi, aseve saerTo-erovnul gadasaxadze 

(magaliTad, saSemosavlo gadasaxadze) procentis damateba. 

arsebobs adgilobrivi biujetis Sevsebis sami wyaro: gadasaxadebi, 

arasagadasaxado Semosavali (funqciebis kerZo seqtorisaTvis gadacema), saxelmwifo 

transferebi, dotaciebi da grantebi (m.S. saerTaSoriso organizaciebis grantebic). 

gansxvavebuli midgomebia gadasaxadis amoRebis principis mimarT. magaliTad, 

uZravi qonebis gadasaxadis gadaxda savaldebuloa yvelasaTvis, m.S. uRatakesi 

fenebisaTvis. zogierTi saxelmwifo specialur Tanxebs gamoyofs aseTi kategoriis 

gadamxdelebisaTvis, raTa maT SeZlon gadasaxadis gadaxda. analogiuri midgoma 

sazogadoebaSi amtkicebs rwmenas, rom gadasaxadis gadaxda aucilebelia. 

arsebobs gadasaxadTa akrefis sami principi: centralizebuli (gadasaxadi 

ikrifeba centris mier da gadaecema adgilobriv organoebs), decentralizebuli 

(gadasaxadi ikrifeba adgilebze da Semdeg gadaecema centralur dones), hibriduli 

(gadasaxadebi gamijnulia: qvemo doneebidan gadasaxadebis wili midis erovnul 

biujetSi, xolo erovnuli biujeti subsidiebiTa da grantebiT exmareba adgilobriv 

doneebs). 

rogori viTarebaa gadasaxadebis ganawilebis mixedviT sxvadasxva qveynebSi? 

aSS-Si gadasaxadebi Seadgenen mSp-s 1`3-s, romelSic centraluri biujetis wili 

60%-ia, xolo Statebisa da adgilobrivi TviTmmarTvelobebisa, Sesabamosad 25 da 

15%%. evropis qveynebisgan gansxvavebiT, aSS-Si dRg ar arsebobs. adgilobrivi 

gadasaxadebidan sainteresoa zogierT StatSi arsebuli e.w. "gadasaxadi codvaze", 

romelic Sedgeba saaqcizo da gasarTobi industriidan amoRebuli 

gadasaxadebisagan.  

adgilobrivi gadasaxadebis wili evropis sxvadasxva qveyanaSi varirebs saerTo 

biujetebis 10%-dan 50%-mde. aqve unda aRiniSnos, rom adgilobrivi 

TviTmmarTvelobisaTvis centraluri xelisuflebis mier gadacemuli grantebis 

odenoba saSualod gadasaxadebiT amoRebuli Tanxebis 5%-dan 15%-mde meryeobs. 

germaniasa da avstriaSi arsebobs 3-5 wliani kontraqtebis sistema, romlis 

safuZvelia gadasaxadTa gayofis principi. es sistema grantebis sistemaze bevrad 
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efeqturia im SemTxvevaSi, Tu qveynis ekonomika stabilurad viTardeba. rogorc wesi, 

gayofilia TiToeuli saSemosavlo punqti. magaliTad, germaniaSi 1980 wlis 

sagadasaxao kanoniT adgilobrivi xelisufleba iRebs saSemosavlo gadasaxadis 15% 

da savaWro gadasaxadis 85%. 

did britaneTSi adgilobrivi administraciebis Semosavlis 40%-s dotacia, 30%-

s adgilobrivi gadasaxadebi (ZiriTadad qonebis), xolo 30%-s momsaxurebis (binis 

qira da a.S.) Seadgens. adgilobrivi xelisuflebis SemosavalTa 20% sesxiT ifareba, 

radgan adgilobriv TviTmmarTvel erTeulebs aqvT aqciebis gamoSvebis ufleba. 

SveciaSi gadasaxadebi nawildeba olqebsa da municipalitetebs Soris. 

Semosavlis ZiriTadi wyaroebia adgilobrivi saSemosavlo gadasaxadi (Semosavlis 

30%) da saxelmwifo dotacia (20%). 

adgilobrivi administraciis xarjebis umTavres nawils (daaxloebiT 70%) 

municipaluri Statis (ganaTlebis sistemis, policiis, komunaluri samsaxurebis 

TanamSromlebi da a.S.) Senaxvis xarjebi Seadgens. danarCeni saxsrebi xmardeba 

sxvadasxva saxis saremonto Tu samSeneblo samuSaoebs, dasvenebis organizebas da a.S.. 

rac Seexeba postkomunistur sivrces, aRmosavleT evropis gamocdilebidan 

gamomdinare, naTeli gaxda, rom reformirebad qveyanaSi winaswar dafiqsirebuli 

gadasaxadebi ar gamodgeba, saWiroa hibriduli modeli. 

reformebis msvlelobisas adgilobrivi finansirebis gazrda privatizaciis 

ganxorcielebiT da sagadasaxadi bazis zrdiT miiRweva. aseT pirobebSi didi 

mniSvneloba eniWeba investiciebis mozidvasa da TviTmmarTvelobis reformisaTvis 

aucilebeli fondis Seqmnas. 

 

§7. kontroli saxelmwifos mxridan 

adgilobrivi TviTmmarTvelobis Tanamedrove kontrolis meqanizmi agebulia 

Sida da gare angariSvaldebulebaTa principis mixedviT. Sida valdebuleba 

xorcieldeba struqturis SigniT arsebuli kontrolis saxiT. gare valdebuleba 

moicavs struqturebs Soris kontrolsa da kontrols sazogadoebis mxridan. 

kontrolis Tanamedrove kriteriumebis gansazRvrisas angariSi eweva iseT 

faqtorebs, rogoricaa: amomrCeveli, saxelmwifo, ekonomika, sazogadoeba, erovnuli 

umciresobani, resursebi, demografia, moTxovnilebis zrda, kerZo seqtorTan 

balansi, saerTaSoriso gavlena da a.S.. 

centraluri xelisufleba, rogorc wesi, kontaqtSia adgilobriv 

struqturebTan, akontrolebs maT danaxarjs da zRudavs gadasaxadebis zrdas. 

magaliTad, did britaneTSi finansuri kontrolis mizniT saministroebs aqvT 

unificirebuli direqtivebis gamocemis ufleba. ukidures SemTxvevaSi dasaSvebad 

miiCneva centraluri mmarTvelobis SemoReba ama Tu im teritoriul erTeulSi. aqve 

unda iTqvas, rom es Zalze iSviaTad xdeba, adgilobrivi sabWos daSla aris kanoniT 

gansazRvruli ukanaskneli RonisZieba, risi nebarTvac centralur xelisuflebas 

mxolod sasamarTlom SeiZleba misces. 

aSS-Si dasaSvebia mmarTvelobis umdables doneze oldermenebis (uxucesTa, 

mamasaxlisTa) daniSvna. ar aris aucilebeli, rom isini adgilobrivi sabWos wevrebi 

iyvnen. roca laparakia kontrolze, igulisxmeba ara marto saxelmwifo organoebis, 

aramed sazogadoebis mimarT ganxorcielebuli kontrolic. 
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$8. adgilobrivi TviTmmarTvelobis evropuli qartia 

dasavleT evropis qveynebma 1968 wels miiRes deklaracia TviTmmarTvelobis 

uflebebis Sesaxeb, romelsac 1981 wlidan konvenciis saxe mieca da savaldebulo 

gaxda evrogaerTianebis wevri qveynebisaTvis. 1984 wels, romis umaRlesi donis 

Sexvedrisas, evrogaerTianebis wevri qveynebis mier aRiarebul iqna evropuli qartia 

TviTmmarTvelobis Sesaxeb, romelic 1985 wels konvenciad iqca. 

aRniSnuli qartia iTvaliswinebs oTxi tipis avtonomiis (politikuri, 

ekonomikuri, administraciuli, finansuri) arsebobas. umTavresi debulebebi Semdegi 

saxiTaa warmodgenili: 

muxli 2. TviTmmarTvelobis principi aRiarebul iqneba qveynebis Sina 

kanonmdeblobiT da, sadac saWiroa, konstituciiT. 

muxli 3. adgilobrivi TviTmmarTveloba ganapirobebs adgilobrivi 

xelisuflebis uflebas, daareguliros sazogadoebrivi cxovrebis mniSvnelovani 

nawili kanoniT gaTvaliswinebul farglebSi, Tavisi pasuxismgeblobiTa da 

adgilobrivi mosaxleobis interesebis gaTvaliswinebiT. es ufleba ganxorcieldeba 

adgilebze Tavisufali, pirdapiri da faruli, sayovelTao saarCevno uflebis 

safuZvelze arCeuli sabWoebis an asambleebis meSveobiT, romelTac SeuZliaT 

/yavdeT maT winaSe pasuxismgebeli aRmasrulebeli organoebi. 

muxli 4. adgilobriv xelisuflebas eniWeba sruli ufleba, kanonis farglebSi 

gamoiCinos iniciativa yvela im sferoSi, romelic ar aris gamoricxuli misi 

kompetenciidan. sazogadoebis samsaxuri upiratesad ganxorcieldeba im 

xelisuflebis mier, romelic moqalaqeebTan yvelaze axloa. adgilobrivi 

xelisuflebisadmi gadacemuli uflebebi sruli da eqskluziuri unda iyos, maTi 

SezRudva an CamorTmeva ar unda moxdes sxva, centraluri an regionaluri 

xelisuflebis mxridan, garda kanoniT gaTvaliswinebuli SemTxvevebisa. im 

gadawyvetilebebis miRebisas, romlebic uSualod adgilobriv xelisuflebas exeba, 

masTan konsultaciebi unda xdebodes Sesabamis droSi da misaRebi formiT. 

muxli 5. cvlilebebis Setana adgilobrivi xelisuflebis sazRvrebSi ar unda 

moxdes adgilobriv mosaxleobasTan winaswari konsultaciisa da SeTanxmebis gareSe. 

muxli 6. adgilobriv xelisuflebas ufleba unda hqondes, Tavad gansazRvros 

Sidaadministraciuli struqturebi, raTa Seusabamos isini adgilobriv 

moTxovnilebebsa da efeqturi mmarTvelobis uzrunvelyofas. adgilobrivi 

TviTmmarTvelobis moxeleTa samsaxuris pirobebi iseTi unda iyos, rom moxerxdes 

maRali kvalifikaciis pirTa Sekreba damsaxurebisa da kompetenciis mixedviT. 

muxli 7. adgilobriv xelisuflebaSi arCeul pirebs unda SeeZloT 

funqcionirebis pirobebSi arsebuli xarjebis kompensireba. nebismieri funqcia an 

saqmianoba, romelic SeuTavsebelia adgilobrivi xelisuflebis wevrad arCevasTan, 

unda ganisazRvros samarTlebrivi principebiT. 

muxli 8. adgilobrivi xelisuflebis saqmianobis nebismieri administraciuli 

kontroli unda ganxorcieldes mxolod konstituciiT, an kanoniT gansazRvrul 

SemTxvevebSi. administraciul kontrols miznad unda hqondes mxolod kanonTan 

Sesabamisobis dadgena. amave dros, administraciuli kontroli SeiZleba 

ganxorcieldes ufro maRali donis xelisuflebis mier, Tu mas adgilobrivi 
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donisaTvis delegirebuli funqciebis aRsrulebis Semowmeba esaWiroeba. kontrolis 

ganxorcielebisas daculi unda iyos makontrolebeli organos Carevis xarisxisa da 

dasacavi interesebis mniSvnelobis proporcia. 

muxli 9. adgilobriv xelisuflebas xeli unda miuwvdebodes adeqvatur 

finansur resursebze, romlebic man Tavisuflad SeiZleba gankargos Tavisi 

uflebamosilebis mixedviT. adgilobrivi xelisuflebis finansuri resursebi unda 

Seesabamebodes im ufleba-movaleobebs, romlebic mas dakisrebuli aqvs 

konstituciiTa da kanoniT. finansuri sistemebi stabiluri unda iyos. finansurad 

SedarebiT susti adgilobrivi xelisuflebis dacva saWiroebs finansuri 

gamoTanabrebis procedurebs. aseTma proceduram ar unda SezRudos adgilobrivi 

xelisuflebis ufleba, awarmoos politika sakuTari iurisdiqciis farglebSi. 

muxli 10. adgilobriv xelisuflebas ufleba unda hqondes asociacia Seqmnas 

sxva adgilobriv xelisuflebasTan saerTo interesis ganxorcielebis mizniT da es 

kanoniT unda iyos garantirebuli. 

muxli 11. adgilobriv xelisuflebas ufleba unda hqondes, kanonmdeblobiT 

gaTvaliswinebul TavisuflebaTa darRvevisas, Tavisi uflebebis dacvis mizniT, 

mimarTos Tavdacvis samarTlebriv gzebs. 

qartiis TiToeuli monawile qveyana valdebulebas iRebs uzrunvelyos qartiis 

oci muxli mainc, romelTagan aTi mainc 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 muxlebSi arsebuli 14 

punqtidan unda iyos SerCeuli. es principebi exeba adgilobrivi xelisuflebis yvela 

kategorias, romlebic monawile qveynebSi arsebobs. xelmomwer qveyanas SeuZlia 

qartiis ratifikaciisas aRniSnos, Tu romeli regionaluri an adgilobrivi 

kategoriis xelisuflebisaTvis apirebs SemosazRvros qartiis moqmedebis farglebi 

da SeuZlia daasaxelos teritoria an teritoriebi, romlebsac Seexeba qartiis 

debulebebi.  

aRsaniSnavia is faqtic, rom aRniSnuli qartiis principebi gaeros mier 

rekomendirebulia msoflios yvela qveynisaTvis. 

 

Tavi ocdamexuTe. adgilobrivi TviTmmarTvelobis sistema saqarTveloSi 

 

$1. TviTmmarTvelobis ganviTarebis istoriuli mimoxilva 

istoriulad saqarTveloSi administraciul-teritoriuli dayofis ori donis 

gamoyofa aris SesaZlebeli. esenia : adgilobrivi (e.w. pirveli anu qveda - qalaqi, 

daba, Temi, sofeli) da Sualeduri (anu regionaluri - mxare, kuTxe, provincia) 

doneebi. yvela maTgans aerTianebda erTi saerTo principi - isini iqmnebodnen 

garkveuli, erTiani ekonomikuri Tu geografiuli pirobebis mqone teritoriebze. 

dasaxlebul punqtebs Tu teritoriul erTeulebs gaaCndaT TavianTi 

mmarTvelobis sistemac. TemebSi da calkeul soflebSi es iyo uxucesTa da 

mamasaxlisTa instituti, romelmac (garkveuli saxecvlilebebiT) XX saukunis 

dasawyisamde iarseba. qalaqisaTvis ufro rTuli da sistematizebuli mmarTvelobis 

formebi iyo damaxasiaTebeli. 

administraciul-teritoriuli erTeulebis zeda donis (mxareebi) cvlilebis 

procesi kidev ufro meti konservatizmiT xasiaTdeba. Tanamedrove istoriuli 

kuTxeebis umravlesobis sazRvrebi ZiriTadad Zv.wT. II aTaswleulSi Camoyalibda. es 
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teritoriebi saqarTvelos saxelmwifoebriobis arsebobis mTel manZilze xan 

damoukidebel politikur gaerTianebebs warmoadgendnen, xanac erTiani qarTuli 

saxelmwifos Semadgenel nawilebs. 

ruseTis imperiis mier saqarTvelos aneqsiis Semdeg, 1801 wlidan moyolebuli, 

mniSvnelovani cvlilebebi moxda qveynis administraciul-teritoriul mowyobaSi. 

XIX saukuneSi ganxorcielebuli reformebis Sedegad aTamde istoriuli mxaris 

nacvlad Seiqmna 20 mazra. mazrebis sazRvrebi ZiriTadad emTxveoda istoriuli 

olqebis sazRvrebs. dasaxlebuli punqtebis doneze mniSvnelovani cvlilebebi ar 

momxdara, Tu ar CavTvliT XIX saukunis 60-ian wlebSi SedarebiT msxvil qalaqebSi 

SezRuduli TviTmmarTvelobis SemoRebis faqts. 

saqarTvelos demokratiuli respublikis (1918-1921) arsebobis periodSi, 1919 

wels, qveyanaSi Catarebuli pirveli demokratiuli municipaluri arCevnebi swored 

mazrebis bazaze ganxorcielda. 

sabWoTa periodSi (1920-iani wlebi) mazrebis sistema gauqmda da saqarTvelo 

daiyo raionebad. raionebi zomiT bevrad Camouvardeboda rogorc istoriul 

mxareebs, ise mazrebs. raionTa odenoba xSirad icvleboda. 1991 wlisaTvis 

saqarTveloSi iyo 85 raioni da msgavsi statusis mqone administraciuli erTeuli 

(m.S. Tbilisis 10 raioni). raionebis sistemis SemoReba ganpirobebuli iyo 

totalitaruli sistemisaTvis damaxasiaTebeli xelisuflebis koncentraciis 

aucileblobiT. 

sabWouri sistemis umTavres nakls warmoadgenda funqciebis, kompetenciaTa da 

uflebamosilebaTa gaumijnaoba respublikur, avtonomiaTa, raionebisa da 

municipaluri donis xelisuflebebs Soris. am garemoebam damoukideblobis 

mopovebis Semdeg mmarTvelobis sxvadasxva doneebs Soris winaaRmdegobis warmoqmnas 

Seuwyo xeli. 

sabWouri sistemis Secvlis pirvel postsabWour cdas warmoadgenda 1990 wlis 

14 noembers miRebuli kanoni gardamavali periodis Sesaxeb. kanonis Tanaxmad, 

adgilebze ganmkargulebel organoebs warmoadgenda sakrebuloebi, xolo 

aRmasrulebel organos, raionSi an respublikuri daqvemdebarebis qalaqSi - 

prefeqtura, mmarTvelobis pirvel doneze ki - gamgebeli an gamgeoba. sakrebuloebs 3 

wliT irCevdnen, xolo prefeqtebi 4 wliT iniSnebodnen uzenaesi sabWos 

Tavmjdomaris mier. 1991 wlis 10 agvistos miRebul iqna kanoni Tbilisis 

mmarTvelobis Sesaxeb. 1991 wlis 31 marts Catarebul iqna adgilobrivi 

TviTmmarTvelobis organoTa - sakrebuloebis arCevnebi. 

1992 wlis saxelmwifo gadatrialebis Semdeg prefeqtis instituti gauqmebul 

iqna da mTeli Zalaufleba adgilebze gamgeblebs gadaecaT. 

centralizebuli marTvis ganxorcielebis aucileblobam warmoaCina 

saqarTvelosTvis uaRresad mniSvnelovani, fundamentaluri amocana - 

saxelmwifoebriobis gadarCena gulisxmobda saxelmwifos regionaluri politikis 

formirebasac. 

1993 wlis oqtombridan qveyanaSi daiwyo saxelmwifos meTauris rwmunebulisa da 

samxareo administraciebis institutebis SemoReba. 1993-95 wlebSi qveyana, 
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avtonomiuri respublikebis garda, daiyo cxra regionad. yovel regionSi daniSnuli 

iqna saxelmwifos meTauris (SemdgomSi - prezidentis) rwmunebuli. 

1995 w. miRebuli iqna saqarTvelos konstitucia, romelSic Riad darCa qveynis 

teritoriuli mowyobis sakiTxi. konstituciis me-2 muxlis me-3 punqtSi aRniSnuli 

iqna, rom saqarTvelos saxelmwifoebrivi teritoriuli mowyoba ganisazRvreba 

konstituciuri kanoniT, uflebamosilebaTa urTierTgamijvnis principis 

safuZvelze, qveynis mTel teritoriaze saqarTvelos iurisdiqciis srulad 

aRdgenis Semdeg. Sesabamisad, ar moxda faqtobrivad arsebuli samxareo dayofis 

iuridiulad gaformeba. ufro metic, konstituciam gaauqma manamde moqmedi kanoni 

"xelisuflebis Sesaxeb", romelic warmoadgenda saxelmwifo rwmunebulis 

institutis arsebobis umTavres iuridiul safuZvels da es instituti faqtiurad 

kanonis miRma darCa. 

saqarTvelos prezidenti parlamentis TanxmobiT uflebamosilia SeaCeros 

teritoriuli erTeulebis warmomadgenlobiTi organoebis saqmianoba, an daiTxovos 

isini, Tu maTi moqmedebiT safrTxe Seeqmna qveynis suverenitets, teritoriul 

mTlianobas, saxelmwifo xelisuflebis organoTa konstituciur uflebamosilebaTa 

ganxorcielebas (muxli 73, punqti "i"). 

1998 wels adgilobrivi TviTmmarTvelobis arCevnebi Catarda saqarTvelos 1031 

administraciul erTeulSi (971 TviTmmarTvel (sofeli, Temi, daba, qalaqi) da 60 

adgilobriv mmarTvelobiT (qalaqi, romelic ar Sedis raionis SemadgenlobaSi da 

raioni) erTeulSi. 

1999-2002 wlebSi ganxorcielda administraciul-teritoriuli cvlilebebi. 

ZiriTadad moxda soflebis gamoyofa Temebidan da Seiqmna 27 axali TviTmmarTveli 

erTeuli. Sesabamisad, 2002 wlis 2 ivniss arCevnebi Catarda 998 TviTmmarTvel 

erTeulSi. 

didi problemaa arsebul kanonTa urTierTSeusabamoba. jer kidev 1997 wlis 

agvistoSi parlamentis mier aRiarebul iqna, rom 157 kanonia Sesacvleli da 55 ki - 

konstituciasTan SesabamisobaSi mosayvani. mniSvnelovan problemas qmnis 

xelisuflebis sxvadasxva StoTa Tu calkeuli uwyebebis debulebebis Tu ganawesebis 

urTierTSeusabamoba. xSiria SemTxvevebi, roca calkeuli saministro Tu 

departamenti TviTneburad iRebs iseT gadawyvetilebebs, romlebic winaaRmdegobaSi 

modis araTu sxva uwyebaTa samoqmedo debulebebTan, aramed mTel rig kanonebTan 

(maT Soris - organulebTanac). 

 

$2. administraciul-teritoriuli mowyoba da sakanonmdeblo baza 

saqarTvelos dRes arsebul teritoriul mowyobaSi de faqto arsebobs sami 

done: 

a. zeda (e.w. regionaluri) done: 9 regioni, romelTan erTadac SesaZloa 

pirobiTad movixsenioT dedaqalaqi - Tbilisi, aseve afxazeTisa da aWaris 

avtonomiuri respublikebi. es done de faqto arsebobs, Tumca kanonmdeblobaSi misi 

arseboba ar aris dafiqsirebuli. 
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b. saSualo done: 65 raioni da eqvsi qalaqi, romelic ar Sedis raionis 

daqvemdebarebaSi. raionuli done, kanonmdeblobis Tanaxmad, warmoadgens 

saxelmwifo mmarTvelobis dekoncentrirebul struqturas. 

g. qveda done: 1004 erTeuli (sofeli, Temi, daba, qalaqi). esaa erTaderTi, 

iuridiulad dakanonebuli TviTmmarTvelobis done. 

1995 wlidan, mas Semdeg, rac miRebul iqna saqarTvelos konstitucia, daiwyo 

TviTmmarTvelobis sferos damaregulirebeli kanonmdeblobis Camoyalibeba.  

1997 wels miRebuli iqna organuli kanoni "adgilobrivi TviTmmarTvelobisa da 

mmarTvelobis Sesaxeb". kanonSi mocemulia adgilobrivi TviTmmarTvelobis 

uflebamosilebebisa da xelisuflebis organoebis CamonaTvali. 

qalaq Tbilisis TviTmmarTvelobisa da mmarTvelobis sistemis principebi 

regulirdeba calke kanoniT. warmomadgenlobiT organos warmoadgens proporciuli 

wesiT arCeuli qalaqis sakrebulo, xolo aRmasrulebels - meria. 

maRalmTian regionebSi adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis damatebiTi 

uflebamosilebani da Taviseburebani ganisazRereba saqarTvelos kanonmdeblobiT. 

dReisaTvis im kanonTa Soris, romelic saqarTveloSi aregulirebs 

TviTmmarTvelobis sferos, umTavres normatiul aqtebs warmoadgenen: 

saqarTvelos konstitucia, 

organuli kanoni adgilobrivi TviTmmarTvelobisa da mmarTvelobis Sesaxeb, 

agreTve saqarTvelos kanonebi: 

 adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis qonebis Sesaxeb, 

 adgilobrivi TviTmmarTvelobisa da mmarTvelobis organoebis ekonomiuri 

saqmianobis organizebis Sesaxeb, 

 adgilobrivi mosakreblebis Sesaxeb, 

 adgilobrivi warmomadgenlobiTi organos - sakrebulos wevris statusis 

Sesaxeb, 

 aRmasrulebeli xelisuflebis struqturisa da saqmianobis wesis Sesaxeb, 

 maRalmTiani regionebis socialur-ekonomikuri da kulturuli 

ganviTarebis Sesaxeb, 

 mosakreblebis sistemis safuZvlebis Sesaxeb, 

 pirdapiri saxelmwifo mmarTvelobis Sesaxeb, 

 sabiujeto sistemis Sesaxeb, 

 saqarTvelos dedaqalaqis - Tbilisis Sesaxeb, 

 saqarTvelos mTavrobis struqturis, uflebamoislebisa da saqmianobis 

wesis Sesaxeb, 

 saqarTvelos prezidentis rwmunebulis fondis Seqmnis Taobaze, 

 saqarTvelos saarCevno kodeqsi, 

 saqarTvelos sagadasaxado kodeqsi, 

 sajaro samsaxuris Sesaxeb, 

 sajaro samsaxurSi interesTa SeuTavseblobis da korufciis Sesaxeb. 

2004 wlis bolos saqarTvelom moaxdina adgilobrivi TviTmmarTvelobis 

evropuli qartiis ratifikacia, ramac axali valdebulebebi warmoSva qveynis 

xelisuflebis winaSe da romelTa gadaWris gareSe SeuZlebelia visaubroT rogorc 
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realuri TviTmmarTvelobis sistemis Camoyalibebaze, ise evropul struqturebTan 

integraciaze.  

 

$3. TviTmmarTvelobis struqtura saqarTveloSi 

saqarTveloSi adgilobrivi TviTmmarTveloba xorcieldeba sofelSi, TemSi, 

dabaSi, qalaqSi, agreTve im qalaqSi, romelic ar Sedis raionis SemadgenlobaSi. xolo 

adgilobriv mmarTvelobas axorcieleben raionis saxelmwifo mmarTvelobis, da 

qalaqis (romelic ar Sedis raionis SemadgenlobaSi) adgilobrivi TviTmmarTvelobis 

warmomadgenlobiTi da aRmasrulebeli organoebi. 

TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiTi organoa soflis, Temis, dabis da 

qalaqis sakrebulo, romelic Sedgeba pirdapiri, sayovelTao, Tanaswori da faruli 

kenWisyriT (maJoritaruli sistemiT) 4 wlis vadiT arCeuli wevrebisagan. 

sakrebulos wevrebi (Tavmjdomarisa da mdivnis garda) TavianT uflebamosilebas 

axorcieleben samsaxurebrivi saqmianobidan mouwyvetliv da usasyidlod. 

TviTmmarTvelobis sakrebulos aRmasrulebeli organoa gamgeoba (meria), 

romelic iqmneba im TviTmmarTvel erTeulebSi, sadac mosaxleobis odenoba 

aRemateba 3000 kacs. ufro mcire TviTmmarTvel erTeulSi aRmasrulebel funqcias 

axorcielebs uSualod gamgebeli. 

saqarTvelos teritoriuli saxelmwifoebrivi mowyobis Sesaxeb konstituciuri 

kanonis miRebamde raionul doneze iqmneba adgilobrivi mmarTvelobis 

warmomadgenlobiTi organo - raionis sakrebulo da misi aRmasrulebeli organo - 

raionis gamgeoba. raionis sakrebulo Sedgeba raionSi Semavali TviTmmarTveli 

erTeulis warmomadgenlobiTi organoebis Tavmjdomareebisagan (e.w. asocirebuli 

sakrebulo). raionis aRmasrulebeli organoa gamgeoba. gamgebels raionis 

sakrebulos Semadgenlobidan Tanamdebobaze niSnavs saqarTvelos prezidenti. 

regionul doneze warmomadgenlobiTi organoebi ar iqmneba. 

adgilobrivi TviTmmarTvelobisa da mmarTvelobis organoebi gamoscemen 

Sesabamis samarTlebriv aqtebs. es gadawyvetilebebi Sesasruleblad savaldebuloa 

daqvemdebarebul teritoriaze ganlagebuli yvela fizikuri Tu iuridiuli 

pirisaTvis. 

adgilobrivi TviTmmarTvelobisa da mmarTvelobis uflebamosilebis 

ganxorcielebas uzrunvelyofen adgilobrivi samsaxurebi. 

konstituciis Tanaxmad, saxelmwifo zrunavs qveynis mTeli teritoriis 

Tanabari social-ekonomiuri ganviTarebisaTvis. maRalmTiani regionebis social-

ekonomiuri progresis uzrunvelsayofad kanoni adgens SeRavaTebs. 

miuxedavad zemoTqmulisa, realurad TviTmmarTvelobis erT-erT umTavres 

nakls warmoadgens funqciebis gaumijnaoba sxvadasxva donis xelisuflebebs Soris. 

marTalia, arsebuli sistema ukve 7 welia rac moqmedebs, magram jer kidev ar aris 

miRebuli iseTi kanonebi, rogoricaa, magaliTad, kanonebi adgilobrivi biujetebisa 

da saxelmwifo transferebis Sesaxeb. aRniSnul sferoebSi urTierToba regulirdeba 

prezidentisa da sxvadasxva saministros mier gamocemuli gankargulebebiT, 

romlebic xSirad icvleba, aseve xSirad ewinaaRmdegeba moqmed kanonmdeblobasa Tu 

konstituciur normebs da xSirad kanonebTan SedarebiT aSkara prioritetiT 

sargeblobs. miRebuli sakanonmdeblo aqtebis umetesoba aseve xSirad modis 
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winaaRmdegobaSi ara marto erTmaneTTan, aramed sakuTar TavTanac. xSiria 

SemTxvevebi, roca erTi kanonis sxvadasxva muxli principSi ewinaaRmdegeba 

erTmaneTs. 

 

$4. TviTmmarTvelobaTa organoebis uflebamosilebani 

adgilobrivi TviTmmarTvelobisa da mmarTvelobis kanonSi 2001 wels Sesulma 

cvlilebebma nawilobriv gamijna municipalur (TviTmmarTvelobisa) da raionul 

(mmarTvelobis) doneTa kompetenciebi. amave dros, erTmaneTSia aRreuli funqciebi 

da kompetenciebi, xolo uflebamosilebaTa gamijvnis sakiTxi kvlav bundovani rCeba. 

adgilobrivi TviTmmarTvelobis (municipalitetebi) organoTa eqskluziur 

kompetencias ganekuTvneba: 

 adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis debulebis miReba da kontroli 

mis Sesrulebaze, 

 adgilobrivi TviTmmarTvelobis qonebis floba, sargebloba da gankargva, 

 adgilobrivi biujetis formireba, damtkiceba, Sesruleba da kontroli, 

 kompleqsuri socialur-ekonomikuri ganviTarebis programebis SemuSaveba, 

 adgilobrivi samsaxurebisa da Sesabamisi sawarmoebis Seqmna da likvidacia; 

 sabinao da arasacxovrebeli fondis Seqmna, gankargva da komunaluri 

meurneoba, 

 adgilobrivi arqivis Seqmna da Senaxva, 

 transportiT momsaxurebis organizebis xelSewyoba, 

 sainformacio samsaxuris organizeba da Senaxva, 

 daqvemdebarebuli teritoriis keTilmowyoba da gamwvaneba, 

 dasaxlebuli punqtebis generaluri gegmebis SemuSaveba da kontroli 

mSeneblobaze, 

 eleqtroenergiiT, gaziT, wyliT momarageba da samelioracio sistemebi, 

 Sida sargeblobis gzebis SekeTeba, rekonstruqcia da mSenebloba, 

 sasaflaoebis movla-patronoba da saritualo momsaxurebis organizeba, 

 samedicino daxmarebis, socialuri dacvisa da dasaqmebis municipaluri 

programebis SemuSaveba da Sesruleba. 

municipalitetTaTvis saxelmwifo organoebis mier delegirebuli funqciebia: 

 samoqalaqo aqtebis registracia, 

 garemosdacviT, sanitariul da veterinarul RonisZiebaTa ganxorcieleba, 

 moqalaqeTa samxedro samsaxurSi gawvevis sakiTxebSi saqarTvelos Tavdacvis 

saministrosaTvis xelis Sewyoba, 

 kanonmdeblobiT dadgenil sxva uflebamosilebaTa ganxorcieleba. 

adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoTa mier maTTvis delegirebul 

uflebamosilebaTa ganuxorcieleblobis SemTxvevaSi am uflebamosilebebs 

axorcieleben saxelmwifo mmarTvelobis organoebi. 

adgilobrivi mmarTvelobis (raionuli done) kompetenciebia: 

 skolamdeli aRzrdisa da saganmanaTleblo dawesebulebebis movla-

patronoba, 
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 muzeumebisa da gamofenebis, samusiko skolebis, biblioTekebis, kino-

Teatrebis, kulturisa da sportul-gamajansaRebeli dawesebulebebis movla-

patronoba da kulturuli memkvidreobis Zeglebis dacva, 

 saavadmyofoebisa da poliklinikebis, moxucebulTa, obol da mzrunvelobas 

moklebul bavSvTa saxlebis movla-patronoba, agreTve umweoTa daxmarebis, 

mosaxleobis socialuri dacvis da dasaqmebis programebis ganxorcieleba, 

 adgilobrivi biujetis damtkiceba da Sesrulebaze kontroli, adgilobrivi 

gadasaxadebisa da mosakreblebis SemoReba da gauqmeba, socialur-ekonomikuri 

ganviTarebis programebis SemuSaveba da Sesruleba, miwaTsargeblobis sakiTxebis 

gadawyveta, ekologiuri usafrTxoebis uzrunvelyofis, sanitariul-

epidemiologiur da veterinarul RonisZiebaTa gatarebis organizeba, 

daqvemdebarebuli saxelmwifo qonebis floba da am qonebiT sargebloba, bunebrivi 

resursebiT sargeblobis sakiTxebze gadawyvetilebebis miReba, 

 sazogadoebrivi wesrigis dacva, samoqalaqo Tavdacva, xanZarsawinaaRmdego 

RonisZiebani, samoqalaqo aqtebis registracia, katastrofebis da stiqiuri 

ubedurebebis Sedegebis likvidacia, 

mmarTvelobis donis kompetenciebi urTierTSeTanxmebis safuZvelze SeiZleba 

gadaeces adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebs. 

 

$5. gadawyvetilebis miRebis meqanizmebi da procedurebi 

Camouyalibebeli da Sinaganad winaaRmdegobrivi sakanonmdeblo bazis pirobebSi, 

adgilobrivi TviTmmarTvelobis praqtika daSorebulia kanonmdeblobis moTxovnebs 

da kanoniT gansazRvruli mmarTvelobiTi urTierTobebis adgils araformaluri 

urTierTobebi da patron-klientelisturi qselebi ikavebs.  

sakrebulos wevrTa umetesobam (gansakuTrebiT pirvel doneze), ar icis Tavisi 

uflebebi da arc cdilobs am uflebebiT isargeblos. im sakrebuloebSi, sadac 

politikuri cnobiereba SedarebiT ufro ganviTarebulia (zogierTi didi da 

saSualo qalaqi), aRmasrulebel xelisuflebasTan urTierToba politikuri 

partiebis urTierTdapirispirebis mixedviT yalibdeba. 

miuxedavad kontrolis Zlieri da centralizebuli meqanizmebis arsebobisa, 

saxelmwifo mainc ver axerxebs sruli kontrolis dawesebas adgilobriv 

mmarTvelobaTa finansur saqmianobaze. es Seexeba rogorc adgilobrivi biujetis, ise 

centridan wamosuli transferebis miznobriv xarjvas. xSirad iCens Tavs konfliqti 

centraluri xelisuflebis teritoriuli organoebis xelmZRvanelebsa da raionuli 

administraciis meTaurebs Soris. 

mZime suraTia sazogadoebisaTvis servisebis miwodebis mxrivac. adgilobriv 

doneze arsebobs aRmasrulebel saagentoTa ori tipi. pirveli - municipaluri 

saagentoebi (binaTsargebloba, municipaluri transporti da a. S.) da meore - 

centraluri mTavrobis saxelmwifo institutTa adgilobrivi ganyofilebebi 

(policia, jandacvisa da ganaTlebis ganyofilebebi da a. S.). orive am tipis 

organizaciaTa xelmZRvanelebi gamgeblis (prezidentis mier daniSnuli oficialuri 

piris) winaSe arian angariSvaldebulni. mniSvnelovani adgilobrivi samsaxurebis 

xelmZRvanelTa daniSvnisas saministroebi kandidaturebs adgilobriv 

xelisuflebas arc ki uTanxmeben. 
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aranakleb seriozuli problemebia sazogadoebasa da adgilobriv xelisuflebas 

Soris urTierTobis procesSi: 

 sazogadoebisaTvis sajaro informacia Zneli mosapovebelia, 

 sakrebulos an gamgeobis sxdomebis grafiki dainteresebul pirTaTvis 

umeteswilad ucnobia, 

 normatiuli aqtebis gamoqveynebis praqtika municipalitetebSi faqtiurad 

ar arsebobs, 

 reagireba sazogadoebis moTxovnebze sustad da araefeqturad xdeba, an 

saerTod ar xorcieldeba, 

 moqalaqeTa mxridan samarTlebrivi iniciativis praqtika realurad ar 

arsebobs,  

 moqalaqeTa monawileoba gadawyvetilebis miRebis procesSi metad sustia, 

 sajaro Sexvedrebis praqtika TiTqmis ar gamoiyeneba, 

 jer ar Camoyalibebula biujetis sajarod ganxilvisa da mis formirebaSi 

sazogadoebis CarTvis tradicia, 

 TanamSromloba sazogadoebriv organizaciebTan, iSviaTi gamonaklisis 

garda, jerac sustia da ver axdens gavlenas adgilobrivi politikis formirebis 

procesze. 

TviTmmarTvelobis damoukideblobis xarisxs mniSvnelovnad akninebs is 

garemoebac, rom kanonebi xSirad (weliwadSi orjer an metad) icvleba. gaurkvevlobis 

pirobebSi Zalze xSiria CinovnikTa mier kanonis punqtebis sakuTari 

Sexedulebisamebr interpretirebis SemTxvevebi. 

qveyanaSi jer kidev ar aris miRebuli kanoni municipaluri samsaxuris Sesaxeb. 

yvela is piri, vinc muSaobs adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebSi, iTvleba 

sajaro mosamsaxured. masze vrceldeba yvela is moTxovna, rac centralur 

xelisuflebaSi dasaqmebul pirTaTvis aris kanononmdeblobiT gansazRvruli. es 

damatebiT berketebs aZlevs centralur uwyebebs, pirdapir an arapirdapir 

moaxdinon zegavlena adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebSi dasaqmebul 

sajaro moxeleTa saqmianobaze. 

 

$6. adgilobrivi TviTmmarTvelobis finansebi da qoneba 

miuxedavad imisa, rom "adgilobrivi TviTmmarTvelobisa da mmarTvelobis 

Sesaxeb" saqarTvelos organul kanonSi 2001 wels Sesuli cvlilebebis Sedegad 

mniSvnelovnad gafarTovda TviTmmarTvelobebisaTvis gadacemuli uflebebi, mas ar 

mo/yolia centraluri xelisuflebis mier Sesabamisi resursebis gadacema 

adgilobrivi TviTmmarTvelobebisaTvis. 

adgilobrivi, municipaluri sakuTreba, am sityvis klasikuri gagebiT, qveyanaSi 

ar arsebobs. ama Tu im municipalitetis teritoriaze arsebuli sawarmoebi Tu sxva 

obieqtebi an privatizebulia, an ormag daqvemdebarebaSi imyofeba. rogorc wesi, es 

ukanasknelni centraluri xelisuflebis romelime struqturas (saministros) da 

saqarTvelos prezidentis mier daniSnul adgilobrivi administraciis 

xelmZRvanels erTdroulad eqvemdebareba.  

municipaluri biujetebi ZiriTadad ivseba: saerTo-saxelmwifo gadasaxadebidan 

miRebuli wilidan, adgilobrivi gadasaxadebidan da ramdenime mosakreblisgan. 
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adgilobrivi gadasaxadebi da mosakreblebi saerTo Semosavlis 13%-sac ar Seadgenen 

da TviTmmarTveli erTeulebi didad arian damokidebuli saerTo-saxelmwifo 

gadasaxadebsa da centraluri xelisuflebis mier gamoyofil transferebze, 

romlebic miznobrivia da safuZvelSive aclis municipalitetebs finansur 

damoukideblobas. 

amas garda, rogorc wesi, adgilobrivi biujetis xarjviTi nawilis 80-90% 

winaswaraa gansazRvruli centraluri xelisuflebis mier. 

adgilobrivi biujetebis proeqtebs SeimuSaveben saxelmwifo mmarTvelobis 

organoebis safinanso ganyofilebebi, xolo sadac aseTi ganyofilebebi ar arsebobs, 

Tavad municipalitetebi. saqarTvelos saxelmwifo biujetidan teritoriuli 

erTeulebisaTvis grantebis gamoyofis praqtika praqtikulad ar arsebobs. 

municipalitetebs aseve ar SeuZliaT pirdapir, qveynis prezidentis winaswari 

Tanxmobis gareSe, mimarTon sainvesticio bazars. 

saqarTvelos teritoriuli erTeulebis mmarTvelobis adgilobrivi organoebi 

valdebulni arian Sesabamisi teritoriis konsolidirebuli biujetis Sesrulebis 

angariSgeba warudginon centraluri xelisuflebis statistikur organos da 

saqarTvelos kontrolis palatas. 

rogorc municipalitetebis, ise regionebis xelmZRvanelebi erTmaneTs 

ejibrebian imaSi, rom rac SeiZleba meti Tanxebi miiRon saxelmwifo biujetisagan 

transferebis saxiT. eduard SevardnaZis xelisuflebis periodSi calke aRniSvnis 

Rirsia aWaris avtonomiuri respublikis xelmZRvanelobisa da Tbilisis meris qceva. 

erTi faqtobrivad ar emorCileboda saqarTvelos kanonmdeblobas da sakuTari 

Sexedulebisamebr itovebda da moixmarda mis teritoriaze akrefil saxelmwifo 

biujetis kuTvnil gadasaxadebs, xolo meore - kuluaruli meTodebiT axdenda 

saerTo-saxelmwifo gadasaxadebis mniSvnelovani wilis datovebas dedaqalaqis 

biujetSi. mas Semdeg, rac centraluri xelisufleba ukve momxdari faqtis winaSe 

aRmoCndeboda, is postfaqtum ukanonebda aRniSnul teritoriul erTeulebs 

miTvisebul Semosavlebs. 

adgilobrivi TviTmmarTvelobisa da mmarTvelobis kanonSi 2001 wels Setanilma 

cvlilebebma (kompetenciebis SedarebiT ukeTesi gamijvna municipalur da raionul 

doneebs Soris) aSkara gaxada, rom raionis SemadgenlobaSi Semavali adgilobrivi 

TviTmmarTvelobis erTeulebis umravlesobas TiTqmis simboluri Tanxebi darCa 

eqskluziuri uflebamosilebebis gansaxorcieleblad sakuTari Semosavlebis saxiT. 

aRniSnulis garda: 

 ar arsebobs adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulebis biujetebis 

Semosavlebis formirebisaTvis gadasaxadebidan da arasagadasaxdo Semosavlebidan 

anaricxebis grZelvadiani ekonomikuri normativebis erTiani mwyobri sistema; 

 qveyanas dRemde ar gaaCnia miznobrivi da gamoTanabrebiTi transferebis 

gansazRvris meqanizmi da Sesabamisi formula. centraluri biujetidan 

transferebis gamoyofa xdeba raionis konsolidirebuli biujetisaTvis, xolo am 

ukanasknelidan - adgilobrivi TviTmmarTvelobis erTeulebis biujetebisaTvis; 

 kanonmdeblobaSi ar aris erTiani samarTlebrivi midgoma adgilobrivi 

gadasaxadebisa da adgilobrivi mosakreblebis mTlianad adgilobrivi 

TviTmmarTvelobis gamgeblobaSi moqcevis Taobaze; 
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 adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebs sagadasaxado administrirebaze 

zemoqmedebis aranairi berketi ar gaaCniaT. centraluri sagadasaxado organoebi 

adgilobrivi TviTmmarTvelobis kuTvnili Semosavlebis mobilizacias nakleb 

yuradRebas aqceven, an sruliad arakanonierad “gadaqaCaven” maT centralur 

biujetSi; 

 adgilobrivi TviTmmarTvelobis biujetebSi saxelmwifo gadasaxadebidan 

datovebuli wili damokidebulia raionis sakrebulos gadawyvetilebaze. realurad 

TviTmmarTveli erTeulebis biujetebSi Tavs iyris mxolod e. w. "daculi muxlebi", 

anu TviTmmarTvelobis moxeleTa xelfasebis dasafinansebeli saxsrebi; 

 adgilobriv TviTmmarTvelobas eqskluziuri funqciebis ganxorcielebis 

Zalze mwiri finansuri safuZveli aqvs. mTlianad adgilobrivi TviTmmarTvelobebis 

da adgilobrivi saxelmwifo mmarTvelobebis biujetebis jami 2003 wels 440 mln. 

lars Seadgenda. adgilobrivi TviTmmarTvelobebis mier eqskluziur 

uflebamosilebebze daixarja ara umetes 130 mln. larisa. didi qalaqebis (Tbilisi, 

rusTavi, foTi, quTaisi) garda danarCen saqarTveloSi sul ixarjeba 40 mln. larze 

naklebi (1 sulze 16 lari weliwadSi); 

 TviTmmarTvelobis organoebs ar SeuZliaT damoukideblad moaxdinon 

sakuTari biujetis Semosavlebis prognozireba. raionis mmarTvelobis organoebi 

yovelwliurad, dadgenili wesis gareSe, gansazRvraven raionSi Semavali 

TviTmmarTveli erTeulebis Semosavlebis saxeebs da faqtobriv moculobas; 

 adgilobrivi TviTmmarTvelobebis saqmianobis ZiriTadi tvirTi modis 

delegirebul uflebamosilebebze, romlebSic maTi damoukideblobis xarisxi 

bunebrivad SezRudulia da, realurad, zeda donis xelisuflebis mier dakveTis 

Sesrulebis funqciamde dadis; 

 mkafiod ar aris gansazRvruli cneba "adgilobrivi biujeti". Sesabamisad, 

ori sxvadasxva saxis biujeti - adgilobrivi TviTmmarTvelobisa (soflis, Temis, 

dabis da raionis SemadgenlobaSi Semavali qalaqis) da saxelmwifo mmarTvelobisa 

(raionisa) - erTi saxelwodebis qveSaa gaerTianebuli. 

 

$7. adgilobrivi TviTmmarTvelobis moxeleTa statusi da kvalifikacia 

erT-erTi umTavresi problema, romelsac adgilobrivi TviTmmarTvelobis 

struqturebis mSenebloba awydeba, aris TviTmarTvelobaTa struqturebSi 

dasaqmebul sajaro moxeleTa kvalifikaciis dabali done. 

adgilobrivi TviTmmarTvelobis evropuli qartia mkafiod ayalibebs 

adgilobrivi moxeleebisa da arCeuli pirebis Tanamdebobrivi winsvlisa da 

profesiuli ganviTarebis garantiebs: "TviTmmarTvelobis adgilobrivi organoebis 

moxeleTa samsaxuris pirobebi unda iZleodes imis saSulebas, rom moxdes 

maRalkvalificiuri personalis daqiraveba damsaxurebis da kompetenturobis 

safuZvelze; am mxriv uzrunvelyofili iqneba profesiuli momzadebis adekvaturi 

saSualebebi, anazRaureba da samsaxureobrivi dawinaurebis garantiebi" (muxli 6, $ 2). 

saqarTvelos kanoni "sajaro samsaxuris Sesaxeb" ori saxis sajaro moxeles - 

saxelmwifo da TviTmmarTvelobis sajaro moxeles gamoyofs. raionuli 

mmarTvelobis mosamsaxureebi saxelmwifo sajaro moxeleebi arian, xolo qalaqebisa 

da soflebis organoebSi dakavebuli pirebi - TviTmmarTvelobis sajaro 
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mosamsaxureebi. aseTi dayofis miuxedavad, saqarTveloSi sajaro samsaxuri erTiania: 

TviTmmarTvelobis sajaro moxeeleebs Tavisuflad SeuZliaT daikavon saxelmwifo 

sajaro moxelis Tanamdeboba da piriqiT. kanoni Semdegi saxis sajaro Tanamdebobebs 

awesebs - mTavari sajaro Tanamdeboba, wamyvani sajaro Tanamdeboba, ufrosi sajaro 

Tanamdeboba da umcrosi sajaro Tanamdeboba. TiToeuli TanamdebobisTvis 

gankuTvnilia Sesabamisi Cini. kanoni aseve gansazRvravs sajaro samsaxuris 

principebs. principebi da Tanamdebobebi saerToa rogorc saxelmwifo sajaro 

moxeleebisTvis, ise TviTmmarTvelobis sajaro moxeleebisTvisac. 

kanoni awesebs TviTmmarTvelobis organoebSi moxeleTa ayvanis wesebs da 

Tanamdebobrivi winsvlis meqanizmebs. kerZod, moxeleTa kvalifikaciis gamosavlenad da 

maT dasawinaureblad tardeba moxeleTa atestacia, rasac atarebs TviTmarTvelobis 

organos mier Seqmnili saatestacio komisia.  

realurad, kanoni "sajaro mosamsaxuris Sesaxeb" ver amoqmedda saxsrebis 

ararsebobis gamo. ufro metic, TviTmmarTvelobis organoebSi ar aris SemoRebuli 

sajaro Tanamdebobis erTiani nusxa. TviTmmarTvelobis arc erT organoSi ar 

Catarebula moxeleTa atestacia. 

aseve rTuli viTarebaa adgilobrivi arCeviTi organoebis - sakrebuloebis - wevrTa 

kvalifikaciis mxrivac. 1998 wlis adgilobrivi arCevnebis Semdeg saqarTveloSi 10 

aTasze meti sakrebulos wevri iyo. 2002 wlis arCevnebis Semdeg maTi ricxvi 8 aTasamde 

Semcirda. dReisTvis pirdapiri kenWisyriT mxolod soflebisa da qalaqebis 

sakrebuloebi airCeva, raionul doneze ki asocirebuli sakrebuloebia, romlebic 

TviTmmarTvelobis organoebis liderebiTaa dakompleqtebuli. sakrebulos wevrTa 

uflebamosileba da statusi ganisazRvreba kanoniT "adgilobrivi warmomadgenlobiTi 

organos - sakrebulos - wevris statusis Sesaxeb", riTac maT miniWebuli aqvT 

aRmasrulebeli xelisuflebis kontrolisa da samarTalSemoqmedebis ufleba. kanoni ar 

awesebs raime sakvalifikacio moTxovnebs sakrebulos wevrebis mimarT.  

 

$8. kontroli 

adgilobrivi TviTmmarTvelobis kontrolis sistema SeiZleba sam nawilad 

davyoT: 

1. sazogadoebis kontroli sakrebuloebze - sakrebulos wevri valdebulia sam 

TveSi erTxel mainc Sexvdes amomrCevlebs da aranakleb weliwadSi erTxel Caabaros 

maT angariSi gaweuli saqmianobis Sesaxeb. 

2. sakrebulos kontroli aRmasrulebel xelisuflebaze - sarevizio komisia 

amowmebs Semosavlebis amoRebis droulobas da maT aRricxvas, xarjebis 

kanonierebasa da adgilobriv biujetTan maT Sesabamisobas. gamgebeli valdebulia 

weliwadSi erTxel warudginos sakrebulos angariSi gaweuli muSaobis Sesaxeb. 

3. centraluri xelisuflebis kontroli adgilobriv xelisuflebaze - 

centraluri xelisufleba adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis realuri 

kontrolis yvelaze efeqtur saSualebebs flobs. aRniSnuli kontroli 

xorcieldeba rogorc prokuraturis da kontrolis palatis, ise calkeuli 

saministroebis (Sss, finansTa saministro da a. S.) mxridan. sasamarTlos roli 

centralur da adgilobriv mmarTvelobas Soris wamoWrili konfliqtebis 
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gadawyvetis saqmeSi metad mcirea. faqtiurad, yvela aseT SemTxvevaSi gadamwyveti 

xmis ufleba centralur xelisuflebas (igulisxmema saqarTvelos prezidenti) aqvs. 

im saxelmwifo organoebs, romlebmac adgilobrivi TviTmmarTvelobis 

organoebs gadasces TavianT gamgeblobaSi arsebuli calkeuli uflebebi, SeuZliaT 

gaauqmon adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis maT mier gadacemuli 

uflebamosilebebis farglebSi miRebuli gadawyvetilebebi. 

dabolos, miuxedavad konstituciaSi da kanonmdeblobaSi dafiqsirebuli 

debulebebisa, naTlad ar aris Camoyalibebuli adgilobriv municipalitetTa 

saqmianobis SeCerebis wesi. Tu, erTi mxriv, es ufleba gaaCnia mxolod sasamarTlos, 

meore mxriv, analogiuri uflebiT sargeblobs saqarTvelos prezidentic, romelsac 

mTel rig SemTxvevebSi aqvs ama Tu im municipalitetis teritoriaze pirdapiri 

saxelmwifo mmarTvelobis SemoRebis ufleba. swored amitom aucilebelia calke 

kanonmdeblobiT iqnes gansazRvruli yvela is niuansi, romelic aRniSnul 

problebasTan dakavSirebiT SeiZleba warmoiqmnas. 

 

$9. adgilobrivi TviTmmarTvelobis arsebuli problemebi da reformirebis 

perspeqtivebi saqarTveloSi 

dReisaTvis moqmedi sistemisaTvis damaxasiaTebelia mTeli rigi problemebi, 

romelTa Sorisac unda gamoiyos: 

1. politikur istebliSmentSi reformirebis procesis globaluri xedvis 

ararseboba, 

2. arsebuli administraciul-teritoriuli mowyobis modelis Seusabamoba 

axal realobebTan, 

3. centrsa da avtonomiur warmonaqmnebs, aseve centrsa da regionebs 

(gansakuTrebiT eTnikuri umciresobebiT kompaqturad dasaxlebul teritoriebs) 

Soris arsebuli daZabulobis maRali xarisxi, 

4. municipalur doneze adgilobrivi iniciativebis ararseboba da 

kompetenciebis urTierTaRreva, 

5. ekonomikuri saxis problemebi: qonebis da gadasaxadebis gaumijnaoba da 

sabiujeto urTierTobebis Camouyaliblebloba mmarTvelobis sxvadasxva dones 

Soris, 

6. sajaro moxeleTa dabali kvalifikacia da motivaciis uqonloba, 

7. mmarTvelobiT procesebSi sazogadoebis monawileobis dabali done. 

cvlilebebi unda ganxorcieldes ori umniSvnelovanesi faqtoris 

gaTvaliwinebiT. kerZod: 

1. realisturi, pragmatul interesebze dafuZnebuli sistemis SemuSaveba, rac 

mmarTvelobis struqturebis maqsimaluri optimizaciis mizniT moaxdens sakmaod 

SezRuduli resursebis swor da miznobriv gadanawilebas sazogadoebrivi 

momsaxurebis sferoSi (saxelmwifos mier mosaxleobis winaSe aRebuli 

valdebulebebis Sesrulebis mizniT). 

2. arsebuli tradiciisa da sazogadoebis molodinebis gaTvaliswineba, rac 

aucilebelia reformebis ganxorcielebis procesSi zogadad sazogadoebisa da, 

kerZod, calkeuli socialuri stratebisa Tu interesTa jgufebis mxardaWeris 

mosapoveblad. 
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arsebuli mdgomareobis gamosworebis mizniT aucilebelia moxdes: 

1. sazogadoebrivi konsensusis safuZvelze administraciul-teritoriuli 

mowyobis ZiriTad principebze SeTanxmeba da Sesabamisi koncefciisa da strategiis 

SemuSaveba, 

2. adgilobrivi TviTmmarTvelobis ordonian sistemaze (msxvili 

municipalitetebi da regionebi) gadasvla, 

3. funqciebis mkveTri gamijvna xelisuflebis sxvadasxva dones (centri, 

avtonomia, regioni) Soris da yvela donis uflebebis dacvis myari garantiebis 

Camoyalibeba, 

4. kompetenciebisa da ufleba-movaleobebis naTeli gansazRvra da 

adgilobrivi iniciativebis xelSewyoba municipalur doneze, 

5. TviTmmarTvelobebisaTvis qonebisa da sagadasaxado Semosavlebis nawilis 

gadacema. decentralizebuli sabiujeto da satransfero sistemis formireba, 

6. sajaro moxeleTa unarebis da motivaciebis gazrda, 

7. mmarTvelobiT procesebSi sazogadoebis monawileobis efeqturi sistemis 

Camoyalibeba. 

amave dros, Seqmnili mZime situaciidan gamosavali privatizaciasa da 

momsaxurebis komercializaciaSi unda veZeboT. adgilobrivi TviTmmarTvelobis 

ekonomikuri ganviTarebisaTvis aucilebelia kerZo seqtoris xelSewyoba. 

mmarTvelobis adgilobrivma organoebma unda SeinarCunon kontroli mxolod im 

dargebze, rasac isini yvelaze efeqturad moemsaxurebian. 

adgilebisaTvis uflebebis da Sesabamisi resursebis gadacemas alternativa ar 

gaaCnia, vinaidan, winaaRmdeg SemTxvevaSi, mosalodnelia axali problemebis gaCena 

rogorc sagareo urTierTobebSi (xelisuflebisa, da saerTod qveynis, saerTaSoriso 

imijis daknineba da, aqedan gamomdinare, uaryofiTi finansuri Tu politikuri 

Sedegebi), ise Sida doneze (adgilobrivi jgufebis radikalizacia, rasac centrsa da 

adgilobriv TviTmmarTvelobebs Soris Zlieri dapirispirebis eskalacia SeiZleba 

mohyves). 

 

sakontrolo kiTxvebi da davalebebi: 

1. ras warmoadgens subsidiarobis principi? 

2. daasaxeleT TviTmmarTvelobaTa oTxi umTavresi funqcia axali demokretiis 

qveynebSi? 

3. ratom xorcieldeba TviTmmarTvelobaTa gamsxvileba? 

4. ra dadebiTi da uaryofiTi mxareebi gaaCnia proporciul da maJoritarul 

sistemebs? 

5. rodis iqca konvenciad TviTmmarTvelobis evropuli qartia? 

6. ramdeni municipaluri arCevnebi Catarda saqarTvelos istoriaSi da rodis? 

7. ramdeni subnacionaluri donea saqarTveloSi? 

8. ra gansxvavebaa adgilobrivi TviTmmarTvelobisa da mmarTvelobis organoTa 

formirebis wess Soris? 

9. daasaxeleT adgilobrivi TviTmmarTvelobis kontrolis sami forma. 
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ra gansxvavebaa TviTmmarTvelobis funqciebs, kompetenciebsa da 

uflebamosilebebs Soris? daasaxeleT kompetenciaTa sami jgufi da 

uflebamosilebaTa xuTi umTavresi forma. 

CamoTvaleT oTxi umTavresi saerToerovnuli gadasaxadi da adgilobrivi 

biujetebis Sevsebis sami wyaro. 

CamoTvaleT saqarTvelos TviTmmarTvelobaTa eqskluziuri da delegirebuli 

kompetenciebi da adgilobrivi mmarTvelobis kompetenciebi. 

CamoayalibeT saqarTveloSi adgilobrivi TviTmmarTvelobis reformis Svidi 

ZiriTadi mimarTuleba. 
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