საქართველოს კონსტიტუციური ისტორიის სათავეები
საქართველოს ისტორიაში ბევრია სამართლის ძეგლი, რომელიც თავისი
შინაარსით, რეგულირების ობიექტების მიხედვით შეიძლება მიჩნეულ იყოს
კონსტიტუციური (სახელმწიფო) სამართლის წყაროდ.
პირველი საერო აქტი, რომელიც ჩვენამდე ფრაგმენტების 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 მოშეს კანონები, ბერძნულ-რომაული სამართალი, მხითარ გოშას კანონები,
კათალიკოსის სამართალი, გიორგი ბრწყინვალისა და ბექა აღბუღას ,,წიგნი
სამართლისა კაცთა შეცოდებისა და ყოვლასავე" და ვახტანგ VI კანონები.
ხსენებულის გარდა ვახტანგ VI ეკუთვნის იმ დროისათვის სახელმწიფო სამართლის
შესანიშნავი წყარო - ,,დასტურლამალი".

ბექა-აღბუღას სამართალი

,,ძეგლის დადება”

,,დასტურლამალი”

საქართველოს კონსტიტუციური ისტორიის სათავეებში მნიშვნელოვანია
საქართველოს პირველი რესპუბლიკის (1918-1921 წ.წ.) დამფუძნებელი აქტი _
საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი, რომელიც საქართველოს ეროვნულმა
საბჭომ ,,...ტფილისში, სასახლის თეთრ დარბაზში 1918 წელს, 26 მაისს, კვირას,
ნაშუადღევს 5 საათსა და 10 წუთს" გამოაცხადა.

საქართველოს 1918 წლის 26 მაისის
დამოუკიდებლობის აქტი

საქართველოს ეროვნული საბჭო

სულ ერთგვერდიან ამ ნაწარმოებში ლაკონურად არის ასახული საქართველოს
ისტორიის
მოკლე
მიმოხილვა,
აქტის
მიღებისდროინდელი
ვითარება,
დამოუკიდებელი საქართველოს საშინაო და საგარეო პოლიტიკის, საზოგადოებისა
და სახელმწიფოს მოწყობის ძირითადი პრინციპები.
პირველად საქართველოს ისტორიაში განისაზღვრა მართვა-გამგეობის ფორმა
და პოლიტიკური რეჟიმი _ სახელმწიფო უნდა ყოფილიყო რესპუბლიკური ფორმისა
და
თავისი
ფუნქციები
დემოკრატიული
მეთოდებით
განეხორციელებინა.
,,დამოუკიდებელ
საქართველოს
პოლიტიკური
ფორმა
დემოკრატიული
რესპუბლიკაა"-გამოცხადებულია ამ დოკუმენტის მე-2 მუხლში.
დამოუკიდებლობის აქტი იმითაც არის მნიშვნელოვანი, რომ საყოველთაო
ნგრევისა და ნიჰილიზმის პირობებში, რაც მაშინდელი საქართველოსათვის იყო
დამახასიათებელი,
საფუძველი
ჩაეყარა
ადამიანზე
სახელმწიფოს
ზრუნვის
ვალდებულებას.
მართალია, დამოუკიდებლობის აქტი კონსტიტუციის მაგივრობას ვერ გასწევდა,
ის არასრულყოფილია ამისათვის, მაგრამ საქართველოს სამართლის ძეგლებთან და
საეკლესიო სამართალთან ერთად მნიშვნელოვანი საფეხურია საქართველოს
შემდგომი კონსტიტუციური განვითარებისათვის.

საქართველოს 1921 წლის 21 თებერვლის კონსტიტუცია
საქართველოს კონსტიტუციური ისტორია პირველი კონსტიტუციის მიღებით
იწყება. მის შემუშავებაზე სამი წლის განმავლობაში (1918-1921 წ.წ.) ორი
საკონსტიტუციო კომისია მუშაობდა.
პროექტის შემუშავების პროცესს ლაითმოტივად გაჰყვებოდა პირველი
კომისიის
განზრახვა
ისეთი
პროექტი
შემუშავებულიყო,
რომელშიც
გათვალისწინებული
იქნებოდა
,,...ქართველი
ხალხის
ისტორიულად
ჩამოყალიბებული ფსიქიკა, ყოფა, ზნე-ჩვეულება, საქართველოს მოსახლეობის
ეროვნული შემადგენლობა და სამ წლიანი პარლამენტური პრაქტიკა"
1921 წლის 21 თებერვალს დამფუძნებელმა კრებამ, მიუხედავად იმისა, რომ
პროექტის ყველა თავი ბოლომდე არ ყოფილა განხილული, მაინც დაამტკიცა ის.

საქართველოს 1921 წლის 21 თებერვლის
კონსტიტუცია

საქართველოს დამფუძნებელი კრების სხდომა

ქ. თბილისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლის
,,თეატრალური დარბაზი”.
ამ დარბაზში 1921 წლის 21 თებერვალს
საქართველოს დამფუძნებელმა კრებამ
მიიღო საქართველოს პირველი კონსტიტუცია

კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის
რეგიონალური ცენტრის ინიციატივით გახსნილი
მემორიალური დაფა

საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუცია საკმაოდ
საინტერესო მოდელია
კონსტიტუციისა,
რომელშიც
გონივრულადაა
შეჯერებული
მსოფლიო
კონსტიტუციონალიზმის გამოცდილება და საერთო-ეროვნული ქართული საწყისები.
გერმანიის ყოფილი საგარეო საქმეთა 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" ..
კონსტიტუციის დამფუძნებელთა
დამსახურებაა იმის გაცნობიერება და
კონსტიტუციის დონეზე განმტკიცება, რომ ადამიანი არის ძირითადი სოციალური
ღირებულება. ამ იდეის გატარებისათვის კონსტიტუციაში თითქმის ნახევარი (141
მუხლიდან 70) დაეთმო. მივყვეთ ტექსტს: მეორე თავი_,,მოქალაქეობა", მესამე თავი _
,,მოქალაქის უფლებანი", მეათე თავი _ ,,ადგილობრივი თვითმმართველობა",
მეთორმეტე თავი _ ,,სწავლა-განათლება და სკოლა", მეცამეტე თავი _ სოციალეკონომიკური უფლებანი", მეთოთხმეტე თავი _ ეროვნულ უმცირესობათა
უფლებანი".
ყურადსაღებია
სახელმწიფო
ხელისუფლების
უმაღლეს
ორგანოთა
კონსტიტუციური სისტემა, რომელშიც არანაირი სახით არ არის გათვალისწინებული
სახელმწიფოს მეთაურის ინსტიტუტი, ხოლო მისი ტრადიციული ფუნქციები
გადანაწილებულია ერთპალატიან პარლამენტსა და ერთი წლით არჩეულ პრემიერმინისტრს შორის.
ძნელია იმის
განსჯა თუ როგორ იმუშავებდა ეს კონსტიტუცია, ვინაიდან
მიღებიდან მეოთხე დღეს საბჭოთა რუსეთის მე-11 წითელმა არმიამ დაიპყრო
საქართველო,
ხოლო
ემიგრაციაში
მიმავალმა
საქართველოს
კანონიერმა
ხელისუფლებამ შეაჩერა რეალურად ჯერ არამუშავებული პირველი ქართული
კონსტიტუციის მოქმედება.
დაიწყო საბჭოური კონსტიტუციების 70 წლიანი პერიოდი.

საბჭოური კონსტიტუციები საქართველოში
ზოგადი შეფასება. გასაბჭოებულ საქართველოში მიღებულია ოთხი კონსტიტუცია 1922, 1927, 1937 და 1978 წელს.

ლენინის, სტალინისა და
მათი მიმდევრების დროს
მიღებული
კონსტიტუციების
პრინციპული შეფასება მდგომარეობს იმაში, რომ მათგან არც
ერთი არ იყო ქართველი ხალხის ნების გამოხატვისა და მისი რომელიმე
დამფუძნებელი ორგანოს სამართალშემოქმედების შედეგი. საბჭოთა საქართელოში
კონსტიტუციის მიღება ავტომატურად მოჰყვებოდა ,,ცენტრში", სსრ კავშირში
(რსფსრ-ში) კონსტიტუციის მიღებას. დამოუკიდებლად საბჭოთა საქართველოს
შესაბამისი ორგანოები მხოლოდ
ტოპონიმებისა და ოფიციალური სახელწოდებების
შეცვლის (,,საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის" -,,საქართველოს
საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკით", ,,მოსკოვის"_,,თბილისით", ,,სსრ კავშირის
უმაღლესი საბჭოსი"-,,საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოთი" და ა.შ.), და
რუსულიდან ქართულ და აფხაზურ ენებზე სსრ კავშირის კონსტიტუციის
ოფიციალური ტექსტის თარგმნის საკითხებს წყვეტდნენ.
რაც შეეხება ამ კონსტიტუციათა შინაარსსა და სოციალურ დანიშნულებას,
მიუხედავად იმისა, რომ ისინი
გარკვეულ პოზიტიურ როლს ასრულებდნენ
(საზოგადოებრივ
ცხოვრებაში
იურიდიული
მართლწესრიგის
ელემენტები
შეჰქონდათ, ხელს უწყობდნენ განსაზღვრული ხარისხის პოლიტიკურ სტაბილობას),
რეალურად ისინი უბრალო შირმის როლს ასრულებდნენ, რომლის იქით რეალურად
ბატონობდა კომუნისტური პარტიის ხელძღვანელთა მცირე ჯგუფი.
1922 წლის 2 მარტის კონსტიტუცია საბჭოთა კონსტიტუციებიდან ყველაზე
მეტად იყო იდეოლოგიზირებული, რაც თვალნათლივ ჩანს ამ კონსტიტუციის
პირველსავე 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".
გაუქმდა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის საჯარო ინსტიტუტები,
მთელი ძალაუფლება (ცხადია ფორმალურად) გადაეცა მუშათა, გლეხთა და
წითელარმიელთა დეპუტატების საბჭოებს.
იმ ნაწილში, რომელიც ტერიტორიულ მოწყობას ეხებოდა, კონსტიტუციამ
გაითვალისწინა რამდენიმე ავტონომია. 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
განსაკუთრებული ხელშეკრულებით .
1927 წლის 4 აპრილის კონსტიტუციაც დაუფარავად ემსახურებოდა
პროლეტარიატის დიქტატურას და, იმავდროულად, ხალხს ნათელ მომავალს კომუნიზმს ჰპირდებოდა.
სახელმწიფო მექანიზმი ამ კონსტიტუციის მიხედვით არსებითად არ
შეცვლილა, თუ არ ჩავთვლით საპროკურორო ზედამხედველობის ინსტიტუტის
დაწესებას, უცვლელი დარჩა ავტონომიების სტატუსები..
ვერც
ამ
კონსტიტუციამ
გადაწყვიტა
ადამიანის
სამართლებრივი
მდგომარეობის
გაუმჯობესება,
თუ
არ
ჩავთვლით
თანასწორუფლებიანობის
პრინციპის დახვეწის მცდელობას და უფლებათა ოდნავ გაფართოებას -მუშათა
კლასისა და მშრომელი გლეხობისათვის დაწესდა აზრის გამოთქმის თავისუფლება,
კრებებისა და მიტინგების გამართვის უფლება.

1937 წლის 13 თებერვლის კონსტიტუციის (უფრო ზუსტად_სსრ კავშირის 1936
წლის) მიღება ,,ცენტრის" ხელმძღვანელობის აზრით სსრ კავშირში სოციალიზმის
საბოლოო გამარჯვებას და კომუნიზმის უშუალო მშენებლობის დაწყებას უკავშირდება.
შესაბამისად წინამორბედებთან შედარებით იგი უფრო დემოკრატიულად უნდა
მივიჩნიოთ.
განხორციელდა რესპუბლიკებსა და ,,ცენტრს" შორის ურთიერთობათა
კორექტირება, მათ თითქოსდა გაეზარდა სუვერენული უფლებები. იმავდროულად
დადგინდა სსრ კავშირის კანონთა პირველადობა მოკავშირე რესპუბლიკების
სამართლებრივ სივრცეში, დაწესდა ე.წ. ერთიანი მოქალაქეობა (,,საქართველოს მოქალაქე
იმავდროულად სსრ კავშირის მოქალაქეა").
პირველად საბჭოურ საქართველოში 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.
მიუხედავად ამ დეკლარაციებისა უნდა დავეთანხმოთ პროფესორ ანდრაშ შაიოს
მოსაზრებას, რომ 1936 წლის (მისი ანალოგი საქართველოში)
სსრ კავშირის
კონსტიტუცია ,,მსოფლიოს გასაბრიყვებლად იყო მიღებული". იმდროინდელ ქვეყანაში
ამ ლამაზ დაპირებათა რეალიზაციისათვის არც ამ უფლებათა რეალურად
განხორციელების სსრ კავშირის ხელმძღვანელობის პოლიტიკური ნება, არც შესაბამისი
მატერიალური, სამართლებრივი და პროცესუალური გარანტიები სსრ კავშირის
ბუნებაში არ არსებობდა.
1978 წლის 15 აპრილის კონსტიტუცია არის მეოთხე და ბოლო საბჭოური
კონსტიტუცია საქართველოში .
მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების კვალობაზე ამ კონსტიტუციაში მრავლადაა
ნორმა, რომლის რეალურად განხორციელება დემოკრატიული საზოგადოებისათვის
იქნებოდა შესაფერისი.
წინა კონსტიტუციები სსრ კავშირს (საქართველოს სსრ) ახასიათებდნენ როგორც
მუშებისა და გლეხების (პირველ კონსტიტუციაში აგრეთვე წითელარმიელების)
სახელმწიფოს. 1978 წლის კონსტიტუციაში ინტელიგენციის დამატების ხარჯზე
ფართოვდება სახელმწიფოს სოციალური ბაზა და, რაც უფრო მნიშვნელოვანია, როგორც
ხელისუფლების სუბიექტი, პირველად ჩნდება ხალხი: ,,საქართველოს სს რესპუბლიკაში
მთელი ძალაუფლება ხალხს ეკუთვნის" (მუხლი 2).
კონსტიტუციაში
საგრძნობლად
გაიზარდა
მოქალაქეთა
უფლებათავისუფლების ჩამონათვალი, და, რაც ყურადსაღებია, გათვალისწინებულია მათი
განხორციელების გარანტიები. ერთ-ერთი მათგანის შესაბამისად, მოქალაქეებს
მიეცათ უფლება სასამართლოში გაასაჩივრონ თანამდებობის პირების, სახელმწიფო
და საზოგადოებრივი ორგანოების ქმედებანი.
1978 წლის კონსტიტუციაში სხვა არანაკლები მნიშვნელობის დებულებებსაც
შევხვდებით, მაგრამ მის არსში ღრმა წვდომისათვის, სწორი გაგებისათვის ყველაზე
თვალსაჩინოა კომუნისტური პარტიის ადგილის განმსაზღვრელი მეექვსე მუხლი. ეს
მუხლი იმდენად ტევადი და მრავლისმთქმელია, რომ მისი სწორი აღქმისათვის
მოვიყვანთ მის სრულ ტექსტს:
,,საბჭოთა საზოგადოების ხელმძღვანელი და წარმმართველი ძალა, მისი
პოლიტიკური სისტემის, სახელმწიფო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების 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
აღმშენებლობით საქმიანობას, გეგმაზომიერ, მეცნიერულად დასაბუთებულ ხასიათს
ანიჭებს მის ბრძოლას კომუნიზმის გამარჯვებისათვის”.

გარდამავალი პერიოდის კონსტიტუციური და ქვაზიკონსტიტუციური
კანონმდებლობა
მოძრაობა დამოუკიდებლობისაკენ. 1990 წლის 28 ოქტომბერს საქართველოში
ჩატარდა უზენაესი საბჭოს პირველი მრავალპარტიული არჩევნები, რომელშიც
დამაჯერებელი გამარჯვება პოლიტიკურმა გაერთიანება ,,მრგვალი მაგიდა _
თავისუფალი საქართველო"-მ მოიპოვა.
არჩევიდან სულ რაღაც თექვსმეტი დღის შემდეგ, არჩევნების საფუძველზე
შექმნილმა უზენაესმა საბჭომ პირველსავე სხდომაზე უამრავი ცვლილება შეიტანა 1978
წლის ჯერ კიდევ მოქმედ საბჭოურ კონსტიტუციაში.
ქვეყნის ოფიციალური სახელწოდებიდან ამოღებულ იქნა სიტყვები ,,საბჭოთა
სოციალისტური" და სახელმწიფოს ,,საქართველოს რესპუბლიკა” ეწოდა, შეიცვალა
სახელმწიფო სიმბოლიკა-გერბი, დროშა, ჰიმნი და, რაც ყვალაზე მნიშვნელოვანია გაუქმდა კომუნისტური პარტიის ხელმძღვანელი და წამყვანი როლი, დასაბამი მიეცა
პოლიტიკურ პლურალიზმს.
დამოუკიდებლობის დეკლარირება. 1991 წლის 31 მარტს საქართველოში ჩატარდა
რეფერენდუმი, რომელზეც მოსახლეობის აბსოლუტურმა უმრავლესობამ დადებითი
პასუხი გასცა კითხვას 1918 წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობის აქტის საფუძველზე
ქვეყნის დამოუკიდებლობის აღდგენის შესახებ. ამ შედეგებზე დაყრდნობით
საქართველოს
უზენაესმა
საბჭომ
საზეიმოდ
გამოაცხადა
,,საქართველოს
სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი".

საქართველოს უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე
ზვიად გამსახურდია

საქართველოს სახელმწიფოებრივი
დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი
1991 წლის 9 აპრილი

უზენაესმა საბჭომ მიიღო კიდევ ორი მნიშვნელოვანი აქტი : ,,საქართველოს
კონსტიტუციისა და კანონმდებლობის მოქმედების შესახებ" და ,,საქართველოს
რესპუბლიკის
პრეზიდენტის
თანამდებობის
შემოღების
შესახებ".
პირველ
საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომელიც 1991 წლის 26 მაისს გაიმართა საქართველოს
პრეზიდენტად აირჩა ზვიად გამსახურდია.

საქართველოს 1921 წლის 21 თებერვლის კონსტიტუციის აღდგენა. 1991 წლის
ბოლოს არაკონსტიტუციური გზით ხდება საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი
საბჭოს, რესპუბლიკის პრეზიდენტისა და მთავრობის უფლებამოსილებათა ვადამდე
ადრე ფაქტობრივი შეწყვეტა, იქმნება სამხედრო საბჭო (ტრიუმვირატი) და დროებითი
მთავრობა.
სამხედრო საბჭო ძალადაკარგულად აცხადებს გარდამავალი პერიოდის
კონსტიტუციასა და კანონმდებლობას და 1992 წლის 21 თებერვალს იღებს დეკლარაციას
საქართველოს 1921 წლის 21 თებერვლის კონსტიტუციის აღდგენის თაობაზე.
ვეთანხმებით პროფ. პაატა ცნობილაძეს, რომელიც ასე აფასებს ამ გადაწყვეტილებას:
,,მიუხედავად იმისა, რომ 1921 წლის კონსტიტუცია თავისი შინაარსის მიხედვით
სერიოზულ იურიდიულ დოკუმენტს წარმოადგენდა, იგი სახელმწიფოებრივი და
საზოგადოებრივი განვითარების მოცემულ ეტაპზე არსებული სინამდვილისათვის უკვე
შეუსაბამო ნორმატიული აქტი იყო, რაც აშკარად გამომჟღავნდა აღნიშნულ პერიოდში" .
მოვლენათა შემდგომო განვითარება ადასტურებს ამ მოსაზრების მართებულობას.
,,მცირე კონსტიტუცია". 1921 წლის აღდგენილ კონსტიტუციას ისეთივე ბედი
ეწვია, რაც მიღებისას_მას არც ერთი დღე რეალურად არ უმოქმედია.
1992 წლის 6 ნოემბერს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი ,,სახელმწიფო
ხელისუფლების შესახებ'". იმ დროისათვის ეს კანონი Aაღმოჩნდა ერთადერთ აქტად,
რომელსაც, კონსტიტუციის გარეშე დარჩენილ ქვეყანაში შეეძლო ძირითადი კანონის
მაგივრობა გაეწია, ამიტომ უწოდებენ მას ხატოვნად ,,მცირე კონსტიტუციას".
ამ კანონის მნიშვნელობა პირველ რიგში იქიდან გამომდინარეობს, რომ მან ზღვარი
დაუდო საბჭოური კონსტიტუციების ეპოქას, საფუძველი ჩაუყარა სახელმწიფოს
თანამედროვე მეთოდებით ორგანიზაციას, გარკვეული სტაბილობა დაამყარა ქვეყანაში.
იმავდროულად, ჭეშმარიტი კონსტიტუციის ფუნქცია მას არ შეუსრულებია,
ვინაიდან:
- მასში არსებითად არაფერი არ იყო ნათქვამი კლასიკური კონსტიტუციის ისეთ
ორგანულ ნაწილებზე როგორიცაა
ძირითადი უფლებები და სასამართლო
ხელისუფლება;
- ძნელია დემოკრატიის ქვეყნებში მოიძებნოს ხელისუფლების დანაწილების ამ
კანონისეული ანალოგი, რომლის შესაბამისად, პარლამენტის თავმჯდომარე
იმავდროულად
(იმ პარლამენტის მიერ არჩეული, რომლის თავმჯდომარეცაა)
სახელმწიფო მეთაურიც იყოს.

საქართველოს 1995 წლის 24 აგვისტოს კონსტიტუცია
(ზოგადი დახასიათება)
1993 წლისათვის სახელმწიფო-სამართლებრივ სივრცეში საკმაოდ თავისებური
სიტუაცია შეიქმნა. 1921 წლის აღდგენილი კონსტიტუცია, მისი აღდგენის დაბალი
ლეგიტიმურობისა და რეალობასთან შეუსაბამობის გამო არ ამუშავდა, ,,სახელმწიფო
ხელისუფლების შესახებ" კანონი კონსტიტუციურ-სამართლებრივ ურთიერთობათა
მხოლოდ ნაწილს არეგულირებდა, ხოლო 1978 წლის გაუქმებული კონსტიტუცია
ზოგიერთი თავისი დებულებით კვლავ სიცოცხლისუნარიანი იყო.
მსოფლიო
თანამეგობრობაში
თანასწორუფლებიანობის
საფუძველზე
ინტეგრირება, რიგი შიდასახელმწიფოებრივი პრობლემების არსებობა ობიექტურად
მოითხოვდნენ ძირეულ ცვლილებებს.
ახალ დროებას ახალი კონსტიტუცია სჭირდებოდა.

კონსტიტუციის შემუშავება და მიღება
1993 წლის 16 თებერვალს საქართველოს სახელმწიფო მეთაურმა-პარლამენტის
თავმჯდომარემ
პარლამენტს წარუდგინა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის
შექმნის წინადადება. ამ კომისიას უნდა შეემუშავებინა არა ახალი კონსტიტუციის,
არამედ საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუციის ახალი რედაქციის პროექტი.
მოკლე დროში პარლამენტმა მიიღო დადგენილებები კომისიის ხელმძღვანელი
პირების (თავმჯდომარე-ედუარდ შევარდნაძე, მოადგილეები
-გიორგი (გივი) ინწკირველი და ვახტანგ ხმალაძე, კომისიის მდივანი-ავთანდილ
დემეტრაშვილი), მისი სრული შემადგენლობის შესახებ, დაამტკიცა საკონსტიტუციო
კომისიის დებულება, განსაზღვრა მისი უფლებამოსილებები და მუშაობის გეგმა.
საკონსტიტუციო კომისიის შემადგენლობაში შევიდა პარლამენტართა დიდი
ნაწილი (პარლამენტის სრული შემადგენლობის ნახევარზე მეტი), იურისტების (41
წევრი), პოლიტოლოგების, ეკონომისტებისა და ისტორიკოსების საკმაოდ დიდი ჯგუფი,
ცნობილი ადამიანები, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი და
აკადემიკოსები, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი
და წამყვანი პროფესორ-მასწავლებლები, სულ 118 წევრი.
საკითხთა უკეთ მომზადების მიზნით შეიქმნა შემდეგი სპეციალიზებული
სამუშაო ჯგუფი:
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. სოციალ-ეკონომიკური ურთიერთობების საკითხთა (ვლადიმერ პაპავა);
7. უშიშროების და თავდაცვის საკითხთა (ნოდარ ნათაძე);
8. საგარეო 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 (თევდორე ნინიძე);
14. პოლიტიკური და საარჩევნო უფლებების საკითხთა (დავით კუპრეიშვილი);
15. ტერიტორიული მოწყობის საკითხთა (ირაკლი შენგელაია).
პარლამენტის ერთ-ერთი დადგენილების შესაბამისად სამუშაო ჯგუფებში
შემუშავებული პროექტები უნდა გაეერთიანებინა სარედაქციო ჯგუფს, კონსტიტუციის
პროექტის საბოლოო ვარიანტი მიეღო ჯერ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას, მერე
საქართველოს რესპუბლიკის პარლამენტს. ამ წესით მიღებული პროექტი უნდა
გასულიყო საყოველთაო-სახალხო კენჭისყრაზე, კონსტიტუცია ხალხს უნდა მიეღო.
ამ გეგმაში არსებითი ცვლილებები იქნა შეტანილი. ნაცვლად საქართველოს 1921
წლის კონსტიტუციის მიღებისა, გადაწყდა სრულიად ახალი კონსტიტუციის მიღება,
რომელიც
დაეყრდნობოდა
,,...ქართველი
ერის
მრავალსაუკუნოვანი
სახელმწიფოებრიობის ტრადიციებსა და საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუციის
ძირითად პრინციპებს". აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში რეფერენდუმის ჩატარების

შეუძლებლობის, გართულებული საზოგადოებრივი ფსიქოლოგიური ვითარების გამო,
რაც სამოქალაქო ომის შედეგი იყო, შეიცვალა კონსტიტუციის მიღების წესი და
საქართველოს მოქალაქეთა ნაცვლად იგი ხალხის მიერ არჩეულ პარლამენტს უნდა
მიეღო.
პრობლემათა ღრმათ შესწავლისა და სხვა სახელმწიფოთა გამოცდილების
გათვალისწინების მიზნით კომისიის სამდივნოს მიერ 1993-1995 წლებში ორგანიზებული
იყო სხვადასხვა კონფერენცია, სემინარი, ქმედითი დახმარება მიღებულ იქნა ცნობილი
უცხოელი სპეციალისტებისა და ვენეციის კომისიის მხრიდან.
1994
წლის
ბოლოსათვის
საკონსტიტუციო
კომისიაში
საქართველოს
(საქართველოს რესპუბლიკის) კონსტიტუციის 13 პროექტი იყო. გარდა კომისიაში
მომზადებულისა პროექტები წარმოადგინეს:
1. პოლიტიკურმა ორგანიზაციამ ,,ხმა ერისა";
2. საქართველოს ეროვნული დამოუკიდებლობის პარტიამ;
3. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლისა და
საერთაშორისო ურთიერთობის ფაკულტეტის ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა
ჯგუფმა;
4. საქართველოს რესპუბლიკურმა პარტიამ;
5. მშრომელთა ინტერესების დაცვის საზოგადოებამ;
6. საქართველოს სახალხო პარტიამ;
7. საქართველოს სახალხო ფრონტის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ;
8. საქართველოს კომერციულმა ბანკმა ,,აისი";
9. საქართველოს კომუნისტურმა პარტიამ;
10. საქართველოს ღვთისშვილთა კავშირმა;
11. ალექსანდრე შუშანაშვილმა (საინიციატივო პროექტი);
12. საქართველოს მოქალაქეთა კავშირმა.
საკონსტიტუციო კომისიაში (და შემდეგ პარლამენტშიც) კონსტრუქციული და
შეთანხმებუილი მუშაობა მიმდინარეობდა იმ თემებზე, რომელიც კონსტიტუციის
პრინციპებს, ძირითად უფლებებს, სასამართლო ხელისუფლების პრობლემატიკას და
ზოგიერთ სხვა საკითხს ეხებოდა, მაგრამ კამათი მწვავე, ზოგჯერ კონფრონტაციული და
შეურიგებელი ხდებოდა, როდესაც საკითხი ხელისუფლების ჰორიზონტალურ
(მმართველობის ფორმა) და ვერტიკალურ (ტერიტორიული მოწყობის ფორმა) ეხებოდა.
1995 წლის 2 ივლისს 64 ხმით 4-ის წინააღმდეგ სახელმწიფო საკონსტიტუციო
კომისიამ მიიღო კონსტიტუციის პროექტი, 3 ივნისს- გადაწყვეტილება მისი
პარლამენტისათვის გადაცემის შესახებ, და ამით დაასრულა თავისი ისტორიული მისია.
საკონსტიტუციო კომისიის მიერ სახელმწიფო ხელისუფლების მოწყობის
დადგენილი ორივე ფორმა მიუღებელი აღმოჩნდა პარლამენტისათვის: პროექტიდან ჯერ
საქართველოს ტერიტორიული ,,მოწყობის ფედერალური საწყისები" ამოიღეს, შემდეგ კი,
(საქართველოს რეფორმატორთა კავშირის წინადადებით) . ნახევრად-საპრეზიდენტო
მმართველობის ფორმა შეიცვალა საპრეზიდენტო რესპუბლიკის მიმსგავსებული
ვარიანტით.
1995 წლის 24 აგვისტოს, 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.

საქართველოს რესპუბლიკის
პარლამენტის სხდომა
1995 წლის 24 აგვისტო

საქართველოს 1995 წლის 24 აგვისტოს
კონსტიტუცია

საქართველოს სახელმწიფოს მეთაური,
პარლამენტის თავმჯდომარე
ედუარდ შევარდნაძე

საქართველოს 1995 წლის 24 აგვისტოს კონსტიტუციის მიღების ამსახველი ექსპოზიცია
კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრის
კონსტიტუციონალიზმის დარბაზში

1995 წლის 17 სექტემბერს 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
დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი . .

საქართველოს 1995 წლის კონსტიტუციის სტრუქტურა
პირვანდელი სტრუქტურა. 1995 წლის 24 აგვისტოს მიღებულ კონსტიტუციას
საყოველთაოდ მიღებული კომპოზიცია ჰქონდა – იგი მოკლე პრეამბულის (სამი
წინადადება, 48 სიტყვა), ძირითადი ნაწილისა (რვა თავი, 1-104 მუხლები) და
გარდამავალი დებულებებისაგან შედგებოდა (ერთი თავი, 104-109 მუხლები).
,,მოქმედი (2011 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით) სტრუქტურა მნიშვნელოვნად
განსხვავდება პირვანდელისაგან. ამჟამად, საქართველოს კონსტიტუციას შეადგენს ორი,
ერთმანეთისაგან განუყოფელი, მაგრამ ცალკ-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”.
გარდა ამისა, მრავალი ნოველა შეტანილია პირვანდელი ტექსტის როგორც
ძირითად ნაწილში, აგრეთვე გარდამავალ დებულებებში: დაემატა ორი – მეოთხე და

მეშვიდე პრიმი თავები, კონსტიტუციაში გაჩნდა 17 ახალი მუხლი ( 341, 481, 511, 731, 761,
801, 811, 812, 813, 814, 861, 1011, 1012, 1013, 1041, 1042, 1043), რომელთა ნაწილი
ზემოთხსენებულ ახალ თავებშია გაერთიანებული; ტექსტიდან ამოღებულია ორი (761 და
91) მუხლი. გარდა ამისა, 2009/2010 წლის კონსტიტუციური რეფორმის შედეგად 2010
წლის 15 ოქტომბერს მიღებული კონსტიტუციური კანონ ის მიხედვით ნაწილი (ორ
ათეულზე მეტი მუხლი) ამოქმედდება 2013 წლის მორიგი საპრეზიდენტო არჩევნების
შედეგად არჩეული პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადების მომენტიდან.
ამრიგად, 2011 წლის 15 ოქტომბრის მდგომარეობით საქართველოს კონსტიტუციის
გარდა საქართველოს 2004 წლის 1 ივლისის კონსტიტუციური კანონისა ,,აჭარის
ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ”, (25 მუხლი) შეადგენს პრეამბულა, 11
თავი, 126 მუხლი.
კონსტიტუციის ცალკეული სტრუქტურული ნაწილების მიმოხილვა.
პრეამბულაში განსაზღვრულია ქვეყნის კონსტიტუციური განვითარების მიზნები
და პრინციპები – დემოკრატიული საზოგადოებრივი წესწყობილება, ეკონომიკური
თავისუფლება, სოციალური და სამართლებრივი სახელმწიფო, ძირითადი უფლებების
სახელმწიფო უზრუნველყოფის ვალდებულება და სხვ.
,,ძირითად ნაწილში (პირობითად) ხუთი ნაწილია: თავი პირველი, რომელშიც
ჩამოყალიბებულია კონსტიტუციური წესწყობილების არსებითი საფუძვლები და
კონკრეტული ხასიათის რამოდენიმე დებულება, თავი მეორე, რომელშიც
დაფიქსირებულია ძირითადი უფლებები და მათი განხორციელების გარანტიები, მესამე,
მეოთხე, მეოთხე პრიმი, მეხუთე, მეექვსე და მეშვიდე თავები, რომელიც სახელმწიფო
ხელისუფლების ორგანიზაციასა და ფუნქციონირების საკითხებს ეძღვნება, მეშვიდე
პრიმი, რომელიც ადგილობრივ თვითმმართველობას ეძღვნება და მერვე თავი, სადაც
კონსტიტუციის გადასინჯვის რეგულაციები არის დადგენილი.
გარდამავალ დებულებებში (მეცხრე თავი) რეგლამენტირებულია კონსტიტუციის
ძალაში შესვლის პირობები, მისი ამოქმედების შედეგები კანონმდებლობისათვის,
საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებისა და ,,საქართველოს საკონსტიტუციო
სასამართლოს შესახებ” ორგანული კანონის მიღების ვადები და სხვა, დროებითი
მოქმედების დებულება.
კონსტიტუციის
ტექსტის
სტრუქტურირების
ტექნიკა.
Pკონსტიტუციის
პირვანდელ და დღევანდელ ტექსტებში ის ნაწილი, რომელსაც პრეამბულა დავარქვით,
დასათაურებული არ არის, ყველა თავს აქვს თავისი სათაური, მუხლები და მისი
შემადგენელი პუნქტები დანომრილია არაბული ციფრებით, ხოლო ქვეპუნქტები
დასათაურებულია ქართული ანბანის თანმიმდევრული ასოებით. იგივე ტექნიკა
გამოყენებულია
,,აჭარის
ავტონომიური
რესპუბლიკის
სტატუსის
შესახებ”
კონსტიტუციურ კანონში.

საქართველოს 1995 წლის კონსტიტუციის გადასინჯვა
,,2013 წლის მორიგი საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად არჩეული პრეზიდენტის
მიერ ფიცის დადების მომენტამდე, როდესაც ამოქმედდება კონსტიტუციის გადასინჯვის
ახალი წესი (იხილე კონსტიტუციის 102-ე მუხლის ახალი რედაქცია) მოქმედებს 1995
წელს მიღებული კონსტიტუციის გადასინჯვის შემდეგი წესი.”
გადასინჯვის ფარგლები. გათვალისწინებულია საქართველოს კონსტიტუციის
ზოგადი ან ნაწილობრივი გადასინჯვა. ზოგადი გადასინჯვა ახალი კონსტიტუციის
მიღებას გულისხმობს, ხოლო ნაწილობრივი –არსებულ ტექსტში ცვლილებებისა და
დამატებების შეტანას.

გადასინჯვის ინიციატივის მქონე სუბიექტები. საქართველოს პარლამენტში
კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონის პროექტის შეტანის უფლება აქვთ: საქართველოს
პრეზიდენტს, საქართველოს პარლამენტის წევრთა სრული შემადგენლობის ნახევარზე
მეტს და სახალხო ინიციატივის წესით – საქართველოს არანაკლებ 200 000 ამომრჩეველს.
გადასინჯვის პროცედურა. პარლამენტში შესული კანონპროექტი ამ ორგანოში
ზოგადი განხილვის შემდეგ ქვეყნდება საყოველთაო-სახალხო განხილვისათვის. Aამ
წესიდან გამონაკლისია კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონპროექტი, რომლის
ინიციატორი ამომრჩეველთა ჯგუფია. საყოველთაო-სახალხო და პარლამენტში ზოგად
განხილვამდე, იგი გადაეგზავნება საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას,
რომელმაც უნდა დაადგინოს
რამდენად უფლებამოსილი პირების მიერ არის
ხელმოწერილი კონსტიტუციის გადასინჯვის მოთხოვნა. კონსტიტუციის გადასინჯვის
კანონპროექტის არსებითი განხილვა პარლამენტში იწყება გამოქვეყნებიდან სულ ცოტა
ერთი თვის შემდეგ. დაუშვებელია კონსტიტუციის გამარტივებული წესით მიღება,
კენჭისყრაზე მისი გატანა დასაშვებია მხოლოდ ყველა საკანონმდებლო პროცედურის _
მოსმენის გავლის შემდეგ.
კენჭისყრისას კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონის პროექტი პარლამენტში
მიღებულად ჩაითვლება, თუ მას მხარს დაუჭერს საქართველოს პარლამენტის სრული
შემადგენლობის სულ ცოტა ორი მესამედი მაინც.
პარლამენტში მიღებული კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონპროექტი 5 დღის
ვადაში
გადაეგზავნება
საქართველოს
პრეზიდენტს
ხელმოწერისა
და
გამოქვეყნებისათვის (პრომულგირებისათვის). საქართველოს პრეზიდენტი 10 დღის
ვადაში ხელს აწერს და აქვეყნებს კონსტიტუციურ კანონს ან მოტივირებული
შენიშვნებით (ანუ შეყოვნებითი ვეტოს უფლების გამოყენებით) უბრუნებს მას
საქართველოს პარლამენტს.
საქართველოს პარლამენტს შეუძლია არ დაეთანხმოს საქართველოს პრეზიდენტის
შენიშვნებს, დადგენილი კვალიფიციური უმრავლესობით კვლავ მიიღოს პროექტის
პირვანდელი რედაქცია (ანუ გადალახოს პრეზიდენტის ვეტო) და გადაუგზავნოს იგი
პრომულგირებისათვის საქართველოს პრეზიდენტს. თუ პრეზიდენტმა დადგენილ
ვადაში არ გამოაქვეყნა კონსტიტუციური კანონი, მას ხელს აწერს და აქვეყნებს
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე.
ცვლილება-დამატებები, რომელიც
შევიდა საქართველოს 1995 წლის
კონსტიტუციის პირვანდელ ტექსტში. საქართველოს კონსტიტუციის პირველი რევიზია
განხორციელდა 1999 წლის 20 ივლისს მიღებული ორი კონსტიტუციური კანონით,
რომლებიც პარლამენტართა ჯგუფის მიერ იყო ინიცირებული. ცვლილებები შეეხო
კონსტიტუციის 50-ე და 70-ე მუხლების ზოგიერთ დებულებას (მათ შორის ყველაზე
მნიშვნელოვანი 7%-იანი საარჩევნო ბარიერის დადგენა იყო).
2000 წლის 20 აპრილსა და 2002 წლის 10 ოქტომბერს კონსტიტუციური კანონით
კონსტიტუციის შესაბამის ნაწილებში აჭარისა და აფხაზეთის სტატუსი განისაზღვრა
,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა” და ,,აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის
სახით”.
2001 წლის 30 მარტის კონსტიტუციური კანონით გადაისინჯა კონსტიტუციის მე-9,
66-ე, 73-ე და 89-ე მუხლები. ამ კონსტიტუციური კანონის საფუძველზე დაიშვა
კონსტიტუციური შეთანხმების დადების შესაძლებლობა საქართველოს სახელმწიფოსა
და საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიას შორის.
კონსტიტუციურ შეთანხმებას საქართველოს სახელმწიფოს სახელით დებს საქართველოს

პრეზიდენტი, ხოლო სრული შემადგენლობის სულ ცოტა სამი მეხუთედით ამტკიცებს
საქართველოს პარლამენტი.
2003 წლის 23 ივლისის კონსტიტუციური კანონით გადაისინჯა კონსტიტუციის 35ე მუხლის მე-3 პუნქტი და დაწყებით განათლებასთან ერთად სავალდებულოდ
გამოცხადდა აგრეთვე საბაზო განათლებაც.
მასშტაბური კონსტიტუციური რეფორმა განხორციელდა 2004 წელს.
ცვლილება შეეხო 30-მდე მუხლს, დაემატა ახალი 41 მუხლი, ამოღებულ იქნა 91-ე მუხლი,
რომელიც პროკურატურის სტატუსს სასამართლო ხელისუფლებაში ეხებოდა.
2004 წლის 6 თებერვლის კონსტიტუციური კანონი არსებითად შეეხო
კონსტიტუციის იმ ნაწილს, რომელიც სახელმწიფო ხელისუფლების უმაღლესი
ორგანოების სისტემას, ანუ სახელმწიფო მმართველობის ფორმას ადგენდა. შედეგად,
საპრეზიდენტო რესპუბლიკის ნაცვლად შემოღებული იქნა მმართველობის ფორმა,
რომლის კონცეფტუალურ საფუძვლად სახელდება ე.წ. ფრანგული მოდელი.
2004 წლის 23 აპრილის კონსტიტუციური კანონით შეიცვალა საქართველოს
პარლამენტის წევრის იმუნიტეტის შინაარსი.
2004 წლის 1 ივლისის კონსტიტუციური კანონით, (რომელიც კონსტიტუციის
ტექსტში არ არის ინკორპორირებული, შეტანილი), განისაზღვრა აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის განსაკუთრებულ გამგებლობას მიკუთვნებული საკითხები, ორგანოთა
სისტემა, მათი კომპეტენცია. ამავე აქტით გარკვეული კორექტივები იქნა შეტანილი
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს კომპეტენციაში.
2005 წლის 23 თებერვლის კონსტიტუციური კანონის საფუძველზე მეტად
მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდა – 235-იდან 150-მდე შემცირდა
პარლამენტის წევრთა საერთო რაოდენობა, 10-ის ნაცვლად დადგინდა 7 წევრის
მოთხოვნა საპარლამენტო ფრაქციის შექმნისათვის.
2005 წლის 23 დეკემბრის კონსტიტუციური კანონი შეეხო კონსტიტუციის 25-ე
მუხლს 1 და 26-ე მუხლის მე-5 პუნქტებს (ამოღებულია სიტყვები უშიშროების
სამსახურის),
73-ე
მუხლს
(პრეზიდენტის
უფლება
გადააყენოს
მთავრობა,
თანამდებობიდან გაათავისუფლოს საქართველოს თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა
მინისტრები).
2005 წლის 27 დეკემბრის კონსტიტუციური კანონი სასამართლო ხელისუფლების
რეგულაციებს შეეხო – დადგინდა საერთო და საკონსტიტუციო სასამართლოს
მოსამართლეთა ახალი ასაკობრივი ცენზები (შესაბამისად 28 და 30 წელი), მოსამართლის
სტატუსს, საკონსტიტუციო სასამართლოსადმი მიმართვის ერთ-ერთ სუბიექტს (,,პირი"),
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს, როგორც უმაღლეს საკასაციო სასამართლოს
სტატუსს.
2006 წლის 27 დეკემბერით დათარიღებულია ოთხი კონსტიტუციური კანონი.
ერთ-ერთი მათგანით ,,სიკვდილით დასჯა აკრძალულია", ხოლო მე-17 მუხლის
დამატებული მე-3 პუნქტით იკრძალება დაკავებული პირის ფიზიკური და ფსიქიკური
იძულება. კანონი შეეხო მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ო"ქვეპუნქტს (აკრედიტაცია და
აკადემიური ხარისხები) 35-ე მუხლს (განათლების მიღებისა და მისი ფორმის შესახებ".
2006 წლის 27 დეკემბრის შემდეგი კონსტიტუციური კანონი ეხება პრეზიდენტს,
როგორც საქართველოს სამხედრო ძალების უფლებამოსილებებს.
2006 წლის 27 დეკემბრის დათარიღებული კონსტიტუციური კანონი შეეხო
პარლამენტისა და პრეზიდენტის არჩევნების რეგულაციებს (მუხლი 50 და 70),
პრეზიდენტის უფლებამოსილებას საგარეო-პოლიტიკურ სფეროში (მუხლი 73),
მართლმსაჯულებისა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საკითხებს (მუხლი 83, 861).

2008 წლის 11 მარტის და 2008 წლის 12 მარტს მიღებულია ორი ფრიად
მნიშვნელოვანი კონსტიტუციური კანონი. პირველი მათგანი (11 მარტი) პრეზიდენტის
თანამდებობის მონაცვლეობას (მუხლი 76), მთავრობის შემადგენლობას (მუხლი 78),
სახელმწიფო რწმუნებულის –გუბერნატორის ინსტიტუტს (მუხლი 813), არჩევნების
თარიღს (1041 მუხლი) ეხებოდა. 12 მარტის კონსტიტუციური კანონით პარლამენტში
უნდა იყოს ,,პროპორციული სისტემით არჩეული 75 და მაჟორიტარული სისტემით
არჩეული 75 წევრი"(49 მუხლი) საარჩევნო ბარიერი 5%-ით განისაზღვრა (აქვე 50 მუხლი).
2008 წლის 10 ოქტომბრის კონსტიტუციური კანონი შეეხო იმპიჩმენტის
საფუძველს, (64-ე მუხლის 1 პუნქტს) პრეზიდენტის უფლებას თანამდებობიდან
გადააყენოს თავდაცვის, შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრები (73-ე მუხლი),
პროკურატურის ორგანოების შეყვანას იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში. (მუხლი
814).
2008 წლის 10 ოქტომბრით დათარიღებული კიდევ ერთი კონსტიტუციური
კანონით ფრაქციის წევრთა რაოდენობა არ უნდა იყოს ექვსზე ნაკლები (მუხლი 58).
2009 წლის 24 სექტემბრის კონსტიტუციური კანონით განისაზღვრა საქართველოს
პარლამენტის ადგილსამყოფელი (ქ. თბილისი და ქ. ქუთაისი. ამ უკანასკნელში იმართება
პლენარული სხდომები). კიდევ ერთი 2009 წლის 24 სექტემბრით დათარიღებული
კონსტიტუციური კანონით შეეხო გარკვეულ პირთათვის, პარლამენტის წევრთა
უფლებამოსილების აღდგენას. სახელმძღვანელოს ამ ნაწილის მომზადებისას
პარლამენტს სამი მოსმენით ჰქონდა მიღებული კონსტიტუციური კანონპროექტი
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების რიგგარეშე არჩევნებისა და ქ.
თბილისის მერის პირდაპირი წესით არჩევის შესახებ.
,,საქართველოს პარლამენტის ადგილსამყოფელს ეხება ორი კონსტიტუციური
კანონი. პირველი მიღებულია 2009 წლის 24 სექტემბერს და ადგენს, რომ
საქართველოს პარლამენტი პლენარულ სხდომებს ატარებს ქ. ქუთაისში. მეორე, 2011
წლის
1
ივლისს
კონსტიტუციური
კანონი
საქართველოს
პარლამენტის
ადგილსამყოფელად აცხადებს ქალაქ ქუთაისს.
2009 წლის 24 სექტემბრით დათარიღებული კონსტიტუციური კანონი შეეხო
გარკვეულ პირთათვის პარლამენტის წევრთა უფლებამოსილების აღდგენის საკითხს.
2010 წლის 12 თებერვლის კონსტიტუციური კანონით დადგინდა ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანოების რიგგარეშე არჩევნებისა და ქალაქ თბილისის მერის
საყოველთაო, თანასწორი, პირდაპირი საარჩევნო უფლების საფუძველზე არჩევნების
ჩატარება.
ფართომასშტაბიანი კონსტიტუციური რეფორმა ჩატარდა 2009/2010 წლებში.

საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის დასკვნითი პლენარული სხდომა
2010 წლის 19 ივლისი

რეფორმის შედეგად 2010 წლის 15 ოქტომბერს მიღებული კონსტიტუციური
კანონის მიხედვით (კონსტიტუციური კანონის ტექსტი ასახულია სახელმძღვანელოში
დანართის
სახით
გამოქვეყნებულ
კონსტიტუციაში)
არსებითად
შეიცვალა
ურთიერთობანი სახელმწიფოს უმაღლეს ორგანოთა სისტემის შიგნით, პრეზიდენტის
ჭარგი უფლებამოსილებები გადანაწილდა პარლამენტსა და მთავრობაზე, მთავრობა
გახდა აღმასრულებელი ხელისუფლების უმაღლესი ორგანო.
ამონარიდი სახელმძღვანელოდან ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის კონსტიტუციური სამართალი.
ავტორები: ავთანდილ დემეტრაშვილი, ირაკლი კობახიძე
თბილისი, 2011 წელი.

