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შესავალი 

 

2013 წლის 13 ივნისს, საქართველოს კონსტიტუციის 102-ე მუხლის პირველი პუნქტი „ბ“ ქვეპუნქტით 

მინიჭებული უფლებამოსილების საფუძველზე, საქართველოს პარლამენტის წევრებმა ინიცირება 

გაუკეთეს სამ კონსტიტუციურ კანონს (#07-3/106, #07-3/107, #07-3/108). ინიციატივა მოიცავს როგორც 

კონსტიტუციის მოქმედ ნაწილს, ასევე განხორციელებულ, თუმცა, ძალაში ჯერ კიდევ შეუსვლელ 

კონსტიტუციურ ცვლილებებს და წარმოადგენს 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ 

დაწყებული საკონსტიტუციურო რეფორმის მეორე ეტაპს, რომლის უმთავრეს მიზნად იმ საფრთხეების 

აღმოფხვრა უნდა მივიჩნიოთ, რასაც უხვად შეიცავს 2010 წლის საკონსტიტუციო რეფორმის შედეგად 

მიღებული კონსტიტუციური კანონის ტექსტი.1 

  

საქართველოს პარლამენტის 2013 წლის 26 ივნისის დადგენილებით2 ზემოაღნიშნული 

კანონპროექტები კონსტიტუციის 102-ე მუხლის მე-2 პუნქტი შესაბამისად გამოქვეყნდა საყოველთაო-

სახალხო განხილვისთვის. ამავე დადგენილებით განისაზღვრა საყოველთაო-სახალხო განხილვის 

საორგანიზაციო კომისიის შემადგენლობა. კომისიამ სამუშაო შეხვედრები დაიწყო 2013 წლის 5 

ივლისიდან, პირველი სამი შეხვედრა დაეთმო ჟურნალისტებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, 

პოლიტიკური პარტიებთან და სამეცნიერო წერეების წარმომადგენლებთან კონსტიტუციური კანონის 

პროექტების გაცნობა-განხილვას, რის შემდგომაც კომისიამ მუშაობა განაგრძო საქართველოს დიდ 

ქალაქებში.3  

 

2013 წლის 4 ოქტომბერს საქართველოს პარლამენტმა მე-3 მოსმენით მიიღო საყოველთაო-სახალხო 

განხილვისთვის გამოქვეყნებული სამი კონსტიტუციური კანონიდან ერთი (#07-3/107), რითაც 

დასრულდა მიმდინარე საკონსტიტუციო რეფორმის მეორე ეტაპი.4 

 

წარმოდგენილი კველევა მიმდინარეობდა საყოველთაო-სახალხო განხილვისა და საპარლამენტო 

განხილვების პარალელურად. ემპირიულ-ანალიტიკური მეთოდოლოგიის გამოყენებით EMC-იმ 

შეისწავლა საყოველთაო-სახალხო განხილვის მასალები (სხდომის ოქმები, ვიდეო ჩანაწერები), 

აგრეთვე სპეციალისტებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციათა დასაკვნები,  რასაც შედეგად მოყვა 

წარმოდგენილი კველვის მიზნებთან რელავანტური ასპექტების გამოკვეთა. 

 

კონსტიტუცია სახელმწიფოს უზენაესი კანონია, რომელიც ხშირად არის გაიგივებული სოციალურ 

შეთანხმებასთან - ერთგვარ საზოგადოებრივ ხელშეკრულებასთან, რომელიც წარმოადგენს არსებული 

ნორმატიული წესრიგის საფუძველს და, ამავდროულად, სახელმწიფოს უმაღლეს თანამდებობის 

პირთა/ორგანოთა ლეგიტიმაციის ერთადერთი საშუალებაა. ყოველივე ეს განაპირობებს მის 

განსაკუთრებულ სტატუსს, რაც პირდაპირ ასახვას ჰპოვებს, როგორც მიღების, ისე გადასინჯვის 

                                                 
1  2013 წლის 5 ივლისის საყოველთაო-სახალხო განხილვის (ქ. თბილისი, შეხვედრა ჟურნალისტებთან) სხდომის ოქმი, 

საქართველოს პარლამენტის თავჯდომარის მიმართვა, გვ:2; იქვე. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოცაციის 

თავჯდომარის მოხსენება, გვ:3; 
2 საქართველოს პარლამენტის დადგენილება „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს 

კონსტიტუციური კანონის პროექტის (#07-3/106), „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა დად დამატებების შეტანის 

შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონის 

პროექტისა (#07-3/107) და „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ 

კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის (#07-3/108) გამოქვეყნებისა და 

მათი საყოველთაო-სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისიის შექმნის შესახებ“; 
3 ქ. ქუთასი 11/07/2013, ქ. ბათუმი 13/07/2013,  ქ. თელავი 16/07/2013, ქ. რუსთავი 16/07/2013, ქ. გორი 18/07/2013, ქ. ახალციხე 

18/07/2013, ქ. ოზურგეთი 25/07/2013; 
4 თუმცა, ვინაიდან გადალახულია საყოველთაო-სასახლო განხილვის ეტაპი საქართველოს პარლამენტს კვლავაც გააჩნია 

შესაძლებლობა, მომავალში კენჭი უყაროს დარჩენილ ორ კანონპროექტს; 
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პროცესზე. საქართველოსთან მიმართებით განსაკუთრებულობა გამოიხატება პროცედურულ 

სირთულეში (სხვა კანონებისგან განსხვავებით), რომელიც გაზრდილ კონსტიტუციურ 

უმრავლესობასა და სავალდებულო საყოველთაო-სახალხო განხილვის პროცედურაში ვლინდება. 

ხშირად ეს უკანასკნელი განიხილება, როგორც კონსტიტუციის გადასინჯვის ფორმალური ელემენტი 

იმდენად, რამდენადაც კონსტიტუცია დუმს ამგვარი განხილვის შედეგების სავალდებულო თუ 

სარეკომენდაციო ხასიათის შესახებ, თუმცა ნებისმიერი ფორმის მიღმა გარკვეული შინაარსია, 

რომლის იმპლიცისტური ბუნება მისი მიზნების უგულებელყოფას ვერ გაამართლებს. 

კონსტიტუციური კანონის პროექტის სავალდებულო საყოველთაო-სახალხო განხილვის მიზნებია: 

 

 კონსტიტუციის გადასინჯვის არსისა და საჭიროების საზოგადოებისთვის გაცნობა; 

 საზოგადოების ჩართულობის უზრუნველყოფა და ხელისუფლების ანგარიშვალდებულების 

ზრდა; 

 მაქსიმალური საზოგადოებრივი კონსესუსის უზრუნველყოფა ცვლილებების გარშემო და 

კონსტიტუციის ლეგიტიმურობის შენარჩუნება; 

 კონსტიტუციური კანონის პროექტის მრავალმხრივი ანალიზი, პრობლემური ასპექტების 

გამოვლენა; 

 წარმომადგენლობითი დემოკრატიისა და სახალხო სუვერენიტეტის პრინციპებს შორის 

ოპტიმალური ბალანსის მიღწევა - კონსტიტუციური დიალოგის უზრუნველყოფა 

საზოგადოებასა და მის წარმომადგენლებს შორის; 

 

კვლევის ძირითად ნაწილში წარმოდგენილია საყოველთაო-სახალხო განხილვის პროცესზე 

განხორცილებული მონიტორინგის შედეგები, კერძოდ, საზოგადოების ჩართულობის ხარისხი მისი 

დამოკიდებულება და არგუმენტები კანონპროექტების ძირითად დებულებებთან მიმართებით, 

აგრეთვე კომისიის პოზიცია აღნიშნულთან დაკავშირებით. საკითხები, რომლებზეც მოხერხდა 

კონსესუსი მიღწევა და რომლებიც დარჩა ღია, აგრეთვე, პარლამენტის დამოკიდებულება 

აღნიშნულთან დაკავშირებით. ხარვეზები, რომლებიც გამოვლინდა კომისიის მუშაობის პროცესში და 

მათი განმაპირობებელი ფაქტორები.  

 

კველვის ტექსტი აგებულია შემდეგ სტრუქტურაზე დაყრდნობით: ა) თავდაპირველად 

წარმოდგენილია შესაბამისი კანონპროექტის (მისი კონკრეტული დებულების) არსი; ბ) შემდგომ 

კონსტიტუციური გადასინჯვის ინიციატორებისა და კომისიის არგუმენტაცია ცვლილებების 

საჭიროებასთან დაკავშირებით; გ) მესამე ნაწილს წარმოადგენს საყოველთაო სახალხო ფარგლებში 

გამოთქმული შენიშვნები - სტრუქტურირებული შინაარსობრივად და კომისიის წევრების 

არგუმენტაცია აღნიშნულ შენიშვნებთან დაკავშირებით (არსებობის შემთხვევაში); დ) პარაგრაფის 

(ქვეპარაგრაფის) დასკვნით ნაწილს წარმოადგენს შემაჯამებელი მიმოხილვა, რომელიც მოიცავს 

საყოველთაო-სახალხო განხილვის დისკუსიის მოკლე ანალიზს და შესაბამის რეკომენდაციებს. 

 

წარმოდგენილი კვლევის მიზანია პასუხი გაეცეს მთავარ კითხვას - რამდენად იყო კონსტიტუციის 

გადასინჯვის საყოველთაო-სახალხო განხილვის პროცესი რელევანტური თავისივე მატერიალურ 

შინაარსთან მიმართებით? კვლევის დასკვნით ნაწილში წარმოადგენილია მიმოხილვა, თუ რამდენად 

აისახა საყოველთაო სახალხო განხილვის შედეგები უკვე მიღებულ კონსტიტუციურ კანონში. 

 

 

 

  



5 

 

1. ვრცლად საყოველთაო-სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისიის შესახებ 

 

საქართველოს პარლამენტის 2013 წლის 26 ივნისის დადგენილებით5 დაფუძნდა სამი 

კონსტიტუციური კანონის პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისია. მის 

შემადგენლობაში შევიდა საზოგადოების ფართო სპექტრიდან შერჩეული ოცი წევრი შემდეგი 

ქვოტირებით:  

 

წარმოდგენილი სუბიექტი წარმომადგენლობა 

საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები 

1. ზურაბ აბაშიძე; 

2. ვახტან ხმალაძე; 

3. ირინე იმერლიშვილი; 

4. გიორგი კახიანი; 

5. თამთა კორძაია; 

6. შალვა კიკნაველიძე; 

საპარლამენტო უმცირესობის წევრები 

1. პავლე კუბლაშვილი; 

2. პაატა ლეჟავა; 

3. დავით საყვარელიძე; 

4. თინათინ ბოკუჩავა; 

5. გიორგი ღვინიაშვილი; 

6. დავით ჭავჭანიძე; 

საპარლამენტო ფრაქცია „უპარტიო დამოუკიდებელი 

მაძორიტარები“, რომელიც არ არის გაერთიანებული 

უმრავლესობასა და უმცირესობაში 

1. გიორგი გოზალიშვილი; 

აღმასრულებელი ხელისუფლება 

1. ალექსანდრე ბარამიძე (საქა-

რთველოს იუსტიციის მინი-

სტრის მოადგილე); 

არასამთავრობო სექტორი 

1. კახა კოჟორიძე (საქართველოს 

ახალგაზრდა იურისტთა 

ასოციაცია); 

2. ეკა გიგაური (საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა - საქართველო); 

3. ნინო ლომჯარია (სამართლიანი 

არჩევნებისა და დემოკრატიის 

საერთაშორისო საზოგადოება); 

4. ლაშა ტუღუში (საქართველოს 

პრესის ასოციაციის 

თავჯდომარე) 

                                                 
5 იხ. სქოლიო #2; 
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სამეცნიერო წერეები 

1. გიორგი კვერენჩხილაძე (ივანე 

ჯავახიშვილის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

სამართლის დოქტორი, სრული 

პროფესორი); 

2. ნანა ჭიღლაძე (ივანე 

ჯავახიშვილის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

სამართლის დოქტორი, სრული 

პროფესორი); 

ცხრილი #1. 

 

კონსტიტუცია უნდა გამოირჩეოდეს სტაბილურობით. ამიტომაც მისი გადასინჯვისის პროცესში 

საზოგადოების ფართო სპექტრი უნდა ჩაერთოს, რათიც მიიღწევა ერთგვარი სოციალური კონსენსუსი, 

აღნიშნული კი უპირველესად ეხება პოლიტიკურ ძალებს, რომლებმაც შესაძლოა არჩევნების 

წყალობით მოიპოვონ/შექმნან საკონსტიტუციო უმრავლესობა, შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ 

კომისიის შემადგენლობა მეტნაკლებად ასახავდა საზოგადოების რელევანტური ნაწილი 

წარმომადგენლობას, მისი დაკომპლექტების მნიშვნელოვან ხარვეზად უნდა ჩაითვალოს 

არასაპარლამენტო ოპოზიციის კომისიის მიღმა დატოვება, რასაც, ბუნებრივია, ერთი სამუშაო 

შეხვედრა ვერ აღმოფხვრიდა და რაზეც მართებულად მიუთითა ახალი მემარჯვენეების 

წარმომადგენელმა მამუკა კაციტაძემ.6 საინტერესო გახლდათ კომისიის თავჯდომარის, ზურაბ 

აბაშიძის, კომენტარი აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, კერძოდ, ვინაიდან ეს იყო საყოველთაო 

სახალხო განხილვების კომისია იგი არ ითვალისწინებდა სხვა პოლიტიკური ძალების მონაწილეობას. 
7 საორგანიზაციო კომისიის ფუნქცია კონსტიტუციური კანონპროექტის გარშემო ჯანსაღი დისკუსიის 

გამართვასა და ხელშეწყობაში მდგომარეობს. აღნიშნულ პროცესს მნიშვნელოვნად აფერხებდა 

პოლიტიკური პლურალიზმის არარსებობა, განსაკუთრებით კი საპარლამენტო უმცირესობის 

პასიურობის ფონზე, რომლის წარმომადგენლები მხოლოდ სამ სამუშაო შეხვედრას დაესწრნენ.8 უნდა 

აღინიშნოს 25 ივლისს ოზურგეთში  გამართული შეხვედრის შესახებ, სადაც მხოლოდ საპარლამენტო 

უმრავლესობის წევრები იყვნენ წარმოდგენილნი (შეხვედრას არ ესწრებოდნენ კომისიის 

არაპოლიტიკოსი წევრებიც), შესაბამისად, კომისია მცირე გამონაკლისების გათვალისწინებით, 

საკონსტიტუციო ცვლილებების დამცველის როლს ასრულებდა, განსაკუთრებით კი განსახილველი 

დოკუმენტის დებულებებთან დაკავშირებული აპრიორული და პატრონიზირებული მსჯელობების 

ფონზე, რაც არაერთხელ იქნა გამოყენებული.  

 

კომისიის მუშაობის ხარვეზებზე საუბრისას უნდა აღინიშნოს საყოველთაო-სახალხო განხილვის 

სხდომებზე კომისიის წევრთა დასწრების საკითხი. თვალშისაცემია პასიურობის ტენდენცია, კერძოდ, 

ახალციხეში, გორში რუსთავსა და თელავში გამართულ შეხვედრებს კომისიის წევრები დაესწრნენ 2-4 

კაციანი წარმომადგენლობით, ბათუმსა და რუსთავში კომისიის შემადგენლობაში გახლდათ ექვსი 

                                                 
6 2013 წლის 5 ივლისის საყოველთაო-სახალხო განხილვის (ქ. თბილისი, შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და 

პოლიტიკურ პარტიებთან) სხდომის ოქმი, პოლიტიკური გაერთიანება „ახალი მემარჯვენეების“ წარმომადგენლის მამუკა 

კაციტაძე მიმართვა, გვ: 4. აგრეთვე 2013 წლის 11 ივლისის საყოველთაო-სახალხო განხილვის (ქ. ქუთაისი) სხდომის ოქმი 

პოლიტიკური გაერთიანება „ახალი მემარჯვენეების“ წარმომადგენლის მიხეილ გოგიშაძის მიმართვა, გვ: 7; 
7 2013 წლის 11 ივლისის საყოველთაო-სახალხო განხილვის (ქ. ქუთაისი) ვიდეომასალა, იხ. 

<http://www.livestream.com/nakadi/video?clipId=pla_98e64507-6302-4057-9e67-5eda574361e3> დრო 56:00 წთ; 
8 საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები დაესწრდენ შემდეგ ქალაქებში გამართულ შეხვედრებს: ქუთაისი (ორი 

წარმომადგენელი), ბათუმი (ერთი წარმომადგენელი), რუსთავი (ერთი წარმომადგენელი); 

http://www.livestream.com/nakadi/video?clipId=pla_98e64507-6302-4057-9e67-5eda574361e3
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წევრი, დამსწრეთა მაქსიმუმი კი არცერთ სხდომაზე არ აღემატებოდა კომისიის სრული 

შემადგენლობის ნახევარს. აღსანიშნავია, რომ ოთხ წევრს9 საყოველთაო-სახალხო განხილვის 

შეხვედრებში მონაწილეობა არ მიუღიათ.  

 

ზემოაღნიშნული  ხარვეზების განმაპირობებელ მთავარ პრობლემად უნდა ჩაითვალოს საყოვლთაო-

სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისიის ნორმატიული მოუწესრიგებლობა, მიუხედავად იმისა, 

რომ საქართველოს კონსტიტუციის მიღების დღიდან განსახილველად გამოქვეყნდა ორმოცამდე 

კონსტიტუციური კანონის პროექტი, დღემდე არ არსებობს კომისიის შექმნისა და საქმიანობის 

მომწესრიგებელი ნორმატიული აქტი, თუ არ ჩავთვლით საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 

176-ე მუხლს, რომელიც მხოლოდ კომისიის დაკომპლექტებას ეხება, ისიც ნაწილობრივ, კერძოდ, 

აწესრიგებს საპარლამენტო ძალების პროპორციულობის საკითხს და არ ეხება სხვა წევრებს.10  

 

ზემოაღნიშნული ანალიზის საფუძველზე შეგვიძლია გამოვყოთ საყოველთაო-სახალხო განხილვის 

საორგანიზაციო კომისიის დაკომპლექტებასთან და მუშაობის წესთან დაკავშირებული 

მნიშვნელოვანი ხარვეზები: 

 

 კომისიაში შემადგენლობაში არ აისახა არასაპარლამენტო პოლიტიკური ძალების 

წარმომადგენლობა; 

 საპარლამენტო უმცირესობის კომისიის საქმიანობაში ჩართულობის დაბალი ხარისხი; 

 კომისიის წევრთა შეხვედრებზე დასწრების დაბალი მაჩვენებელი; 

 

შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აღნიშნული ხარვეზები უარყოფითად აისახა წარმოდგენილი 

კონსტიტუციური კანონპროექტების გარშემო გამართული დისკუსიის პლურალურობისა და 

საზოგადოების ჩართულობის ხარისხზე, შესაბამისად საყოველთაო-სახალხო განხილვის ინსტიტუტის 

მიზნების ჯეროვანი რეალიზაციის პროცესზე. ვფიქრობთ, საკითხის ნორმატიული მოწესრიგების 

შემთხვევაში, საყოველთაო-სახალხო განხილვის პროცესი გახდება ბევრად გამჭვირვალე, 

პროცედურულად გამართული და მიზნებზე ორიენტირებული, რაც განსაკუთრებულ მნიშვნელობას  

მომავალი ფართომასშტაბიანი საკონსტიტუციო რეფორმის ფონზე იძენს. 

 

 
  

                                                 
9 წევრთა სახელები: პაატა ლეჟავა, დავით საყვარელიძე, დავით ჭავჭანიძე, ალექსანდრე ბარამიძე; 
10 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 167-ე მუხლის მე-3 პუნქტის მიხედვით „საყოველთაო-სახალხო განხილვის 

საორგანიზაციო კომისიაში შემავალ პარლამენტის წევრთა ნახევარზე მეტს, მაგრამ არანაკლებ სამისა, უნდა შეადგენდნენ იმ 

ფრაქციის (ფრაქციების) წარმომადგენლები, რომლებიც არ არის (არ არიან) გაერთიანებული უმრავლესობაში, ანდა 

პარლამენტის დამოუკიდებელი წევრები“; 
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2. პირველი კონსტიტუციური კანონის პროექტი: ორმაგ მოქალაქეობასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვების გაუქმების შესახებ 

2.1 ზოგადი მიმოხილვა 
2010 წლის 15 ოქტომბრის საკონსტიტუციო რეფორმის შემდეგ საქართველოს კონსტიტუციის 29-ე 

მუხლს დაემატა პირველი პრიმა პუნქტი, რომელმაც უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის 

პირებისთვის (პრეზიდენტი, პარლამენტის თავჯდომარე, პრემიერ-მინისტრი) დაადგინა ორმაგ 

მოქალაქეობასთან დაკავშირებული შეზღუდვები. განსახილველი კონსტიტუციური კანონის 

პროექტის პირველი მუხლი ითვალისწინებს კონსტიტუციის აღნიშნული ჩანაწერის გაუქმებას, 

შესაბამისად, ორმაგ მოქალაქეობასთან დაკავშირებული კონსტიტუცირი ცენზების სრულ გაუქმებას. 

ინიციატორთა განმარტებით, კონსტიტუციის 29-ე მუხლის 11 პუნქტით დაწესებული ჩარევის 

პოლიტიკური თანამდებობის პირების მხოლოდ ნაწილზე გავრცელება, ირელევანტურია თავად 

შეზღუდვის არსებობის მიზნებთან მიმართებით, შესაბამისად, კანონპროექტი ემსახურება არსებული 

უთანსაწორობის აღმოფხვრას და მოქალაქეობის ერთიანი ცენზის დამკვიდრებას.11 

 

2.2 შენიშვნები განსახილველ დებულებასთან დაკავშირებით 
დასაწყისში უნდა აღინიშნოს, რომ გაანსახილველი საკითხი საზოგადოებაში ყველაზე მეტი 

აქტუალობით სარგებლობდა, რამაც პირდაპირი ასახვა ჰპოვა არგუმენტთა სიმრავლეზე.  

 

შენიშვნა #1: შენიშვნის არსი 

 განსახილველ კანონპროექტთან დაკავშირებით პირველი კონტრარგუმენტი კომისიის წევრმა, 

ლაშა ტუღუშმა12 დააფიქსირა, რომლის აზრით პოლიტიკური თანამდებობის პირის მიერ სხვა 

ქვეყნის მოქალაქეობის დათმობა, პრინციპული საკითხია. ამ მოსაზრებას მხარი დაუჭირა ეკა 

გიგაურმა.13  

 

კომისიის არგუმენტაცია 

 საკითხის პრინციპულობასთან დაკავშირებით კომისიის სხვა წევრებს ცალსახა პოზიცია არ 

გამუხატავთ, თუმცა, კომისიის წევრმა, ვახტანგ ხმალაძემ, აღნიშნა, რომ პოლიტიკური 

თანამდებობის პირებს და მათ შემცვლელებს უნდა გააჩნდეთ მხოლოდ საქართველოს 

მოქალაქეობა, აღნიშნული მოსაზრება გაიზიარა კომისიის თავჯდომარემაც.14 

 

შენიშვნა #2: შენიშვნის არსი 

 შეხვედრებში მონაწილეთა შემდეგი არგუმენტი უკავშირდებოდა საფრთხეებს, რომლებასაც 

შეიძლება მოიცავდეს ორმაგი მოქალაქის მიერ უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის 

დაკავება. კერძოდ, ეროვნული უსაფრთხოების შესაძლო რღვევა, ქვეყნის სუვერენიტეტის 

შელახვა და ინტერესთა კონფლიქტის მაღალი საფრთხე.  

 

კომისიის არგუმენტაცია 

 აღნიშნულზე კომისიის ძირითად არგუმენტად იქცა, იმ პოლიტიკურ თანამდებობეზე 

მითითება, რომლებმაც შეიძლება არანაკლები საფრთხე შეუქმნან სახელმწიფოს ინტერესებს 

                                                 
11 „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის (#07-

3/106) განმარტებითი ბარათი; 
12 მედეა სექტორის წარმომადგენელი: საქართველოს პრესის ასოციაციის თავჯდომარე; 
13 2013 წლის 5 ივლისის საყოველთაო-სახალხო განხილვის (ქ. თბილისი, შეხვედრა ჟურნალისტებთან) სხდომის ოქმი, ლაშა 

ტუღუშის და ეკა გიგაურის მიმართვა, გვ: 5; 
14 2013 წლის 5 ივლისის საყოველთაო-სახალხო განხილვის (ქ. თბილისი, შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და 

პოლიტიკურ პარტიებთან) სხდომის ოქმი, ვახტან ხმალაძისა და ზურაბ აბაშიძის მიმართვა გვ: 4-5; 
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(მაგ: თავდაცვის მინისტრი, ეკონომიკის მინისტრი) და რომლებისთვისაც მსგავსი 

მოქალაქეობრივი შეზღუდვა არ არსებობს.15  

 

შენიშვნა #3: შენიშვნის არსი 

 2013 წლის 6 ივლისის შეხვედრაზე გაჟღერდა დამატებითი არგუმენტი, კერძოდ, EMC-ის 

წარმომადგენელმა აღნიშნა, თუ კანონპროექტის მიზანია მოქალაქეობრივი ცენზის 

გათანაბრება, ეს შეიძლება მოხდეს ორი გზით: პირველი, მოიხსნას ყოველგვარი შეზღუდვები - 

წარმოდგენილი ვარინატი - ან ყველა პოლიტიკური თანამდებობის პირებისთვის აიკრძალოს 

ორმაგი მოქალაქეობა. აგრეთვე დასვა კითხვა, თუ რატომ აირჩია პარლამენტმა პირველი გზა,  

იმის გათვალისწინებით, რომ მიმდინარე პროცესი არის გადაუდებელ ცვლილებათა მეორე 

ეტაპი, რა აუცილებლობამ განაპირობა ორმაგი მოქალაქეობის საკითხის ამ ეტაპზე 

გადახედვა?16  

 

კომისიის არგუმენტაცია 

 კომისიას კითხვებზე კონკრეტული პასუხი არ გაუცია, თუმცა მისმა წევრებმა მრავალჯერ 

გამოხატეს პოზიცია, რომ მოქალაქეობის საყოველთაო აკრძალვის ან დაშვების საკითხი უნდა 

გახდეს როგორც საპარლამენტო, ისე მომავალი საკონსტიტუციო კომისიის განსჯის საგანი,17 

რაც ნათლად მიუთითებს, რომ საკითხის გარშემო პოზიცია და შესაბამისი არგუმენტები არ 

არის სათანადოდ შეჯერებული.   

 

შენიშვნა #4: შენიშვნის არსი 

 განსხვავებული მოსაზრებით, დასავლეთევროპული ქვეყნები, რომლებიც იცნობენ ორმაგ 

მოქალაქეობას, ამგვარი სტატუსის მქონე პირის მიერ პოლიტიკური თანამდებობის დაკავება 

განიხლილება, როგორც ინტერესთა კონფლიქტი, შესაბამისად, არ არის გაზიარებული 

დებულება შეზღუდვის გაუქმებასთან დაკავშირებით, თუმცა, მოსაზრების ავტორი პარალელს 

ავლებს კონსტიტუციის 1044-ე მუხლთან, რომელიც ევროკავშირის მოქალაქეებს 

პრივილეგირებულ მდგომარეობაში აყენებს (ათავისუფლებს მოქალაქეობრივი ცენზისგან), და 

მიიჩნევს, რომ ორგვარი სტანდარტის თანაარსებობა დაუშვებელია.18 

 

შენიშვნა #5: შენიშვნის არსი 

 შენიშვნის ავტორთა გარკვეული ნაწილი მიიჩნევს, რომ სახელმწიფოს უფლება აქვს უმაღლესი 

პოლიტიკური თანამდებობის პირებისგან მოითხოვოს განსაკუთრებული ნდობა და 

ერთგულება იმდენად, რამდენადაც „ისინი ფლობენ სახელმწიფო სუვერენიტეტს“, ხოლო 

მოსაზრების გასამყარებლად გასამყარებლად ხდება ვენეციის კომისიის დასკვნის მოშველიება, 

რომელიც დადებითად აფასებს ორმაგი მოქალაქეობის ნიშნით შეზღუდვის არსებობას. 19 

 

ორმაგი მოქალაქეობის შეზღუდვის მოხსნას მხარი დაუჭირა „საქართველოს დემოკრატიული 

ინიციატივის (GDI)“ წარმომადგენელმა გიორგი მშვენიერაძემ, იმ არგუმენტით, რომ ორმაგი 

მოქალაქეობა როგორც ასეთი, საფრთხეებს არ შეიცავს და კონსტიტუციის მოქმედი ნორმა ადგენს 

არათანაბარი მოქალაქეობის პრინციპს, რისი უკუგდებაც ლიბერალური დემოკრატიების 

                                                 
15 2013 წლის 16 ივლისის საყოველთაო-სახალხო განხილვის (ქ. თელავი) სხდომის ოქმი, ირინე იმერლიშვილის მიმართვა, გვ: 6; 
16 2013 წლის 6 ივლისის საყოველთაო-სახალხო განხილვის (ქ. თბილისი, შეხვედრა პროფესორ-მასწავლებლებთან და 

სტუდენტებთან) სხდომის ოქმი, გიორგი დავითურის მიმართვა გვ: 6; 
17 2013 წლის 11 ივლისის საყოველთაო-სახალხო განხილვის (ქ. ქუთაისი) სხდომის ოქმი, თამარ კორძაიას მიმართვა, გვ: 4. 

აგრეთვე 2013 წლის 16 ივლისის საყოველთაო-სახალხო განხილვის (ქ. თელავი) სხდომის ოქმი, ირინე იმერლიშვილის 

მიმართვა, გვ: 6; 
18 თინათინ ერქვანია,. საკონსტიტუციო ცვლილებების მეორე ეტაპის შეფასება, გვ 1-2, <http://www.scribd.com/doc/153886191>; 
19 იხ. ავთანდილ დემეტრაშვილი., მოსაზრებანი 2013 წლის 13 ივნისს საქართველოს პარლამენტში პარლამენტართა ჯგუფის 

მიერ ინიცირებულ კონსტიტუციის გადასინჯვის საკანონმდებლო ინიციატივის შესახებ. გვ: 1-2, 

<http://www.scribd.com/doc/153070750> ; 

http://www.scribd.com/doc/153886191/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9D-%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%94-%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90
http://www.scribd.com/doc/153070750/%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9A-%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98
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თანამედროვე ტენდენციაა.20 მსგავს პოზიციაზეა EMC-ის წარმომადგენელი ვახუშტი მენაბდე, 

რომლის განმარტებით განსაკუთრებული საფრთხეების არარსებობა განაპირობებს შეზღუდვის 

დაუსაბუთებლობას და მოქალაქეთა დისკრიმინაციულ მოპყრობას.21 აღსანიშნავია, ვენეციის კომისიის 

2013 წლის 10 სექტემბრის მოსაზრებები განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით. კომისია 

მიუთითებს ადრინდელ დასკვნაზე და აღნიშნავს, რომ საკითხის გადაწყვეტა სრულად სახელმწიფოს 

შეფასების ფარგლებში თავსდება, შესაბამისად, კომისია ორმაგი მოქალაქეობის საკითხთან კავშირში 

შინიშვნებს არ გამოთქვამს.22   

 

2.4 შემაჯამებელი მიმოხილვა 

ცხადია ორმაგი მოქალაქეობის ნიშნით შეზღუდვის საკითხთან დაკავშირებით არსებობს როგორც 

მომხრეთა, ისე მოწინააღმდეგეთა არგუმენტაცია, თუმცა ზოგადი ფონი აშკარაა, განხილვაში 

მონაწილეთა უმრავლესობა და თავად კომისიის მნიშვნელოვანი ნაწილი აღნიშნულ ცვლილებას 

უარყოფითად აფასებს.23 კომისიის წარმომადგენელთა მიერ არაერთხელ დაფიქსირდა პოზიცია, რომ 

ცვლილება უნდა გახდეს მომავალი საკონსტიტუციო კომისიის მსჯელობის საგანი, რასაც სრულიად 

ვიზიარებთ, ვინაიდან, მიუხედავად არგუმენტთა პრულარულობისა, საყოველთა-სახალხო განხილვის 

ფაგლებში არ განხილულა მთავარი საკითხი, კერძოდ, რამდენად რელევანტური მიმართებაა ორმაგი 

მოქალაქის მიერ პოლიტიკური თანამდებობის დაკავებასა და სახელმწიფოს ინტერესებისთვის 

შექმნილ (გამწვავებულ) შესაძლო საფრთხეებს შორის, რათა  თავიდან ავიცილოთ, ერთის მხრივ, 

საქართველოს მოქალაქის ინტერესების დაუსაბუთებელი შეზღუდვა, მეორეს მხრივ, სახელმწიფო 

მნიშვნელობის საფრთხეების გაუაზრებლად შექმნა.  

 

საყოველთაო-სახალხო განხილვის შედეგების, საფუძველზე ნათელი გახდა, რომ არ არსებობს 

განხილული ცვლილების შეჯერებული კონცეფცია. ამ ეტაპისთვის ცვლილება საპარლამენტო 

მსჯელობის საგანი არ გამხდარა, თუმცა, ვინაიდან საყოველთაო სახალხო განხილვის სავალდებულო 

პროცედურა გადალახულია, მისი მიღების საკითხი საკანონმდებლო ორგანოს დისკრეციას 

მიეკუთვნება. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ცვლილება არ არის სათანადოდ გააზრებული 

(შეჯერებული), შესაბამისად, მისი არსებული ფორმით მიღება დაუშვებელია. 

 

 ამ ეტაპზე უნდა მოხდეს კონსტიტუციის არსებული ჩანაწერის შენარჩუნება; 

 საკითხი უნდა გახდეს მომავალი საკონსტიტუციო კომისიის ყოველმხრივი გამოკვლევისა 

და მსჯელობის საგანი; 
  

                                                 
20 გიორგი მშვნიერაძე., შენიშვნები და მოსაზრებები კონსტიტუციაში შესატან ცვლილებებზე. გვ: 1-3. 

<http://www.scribd.com/doc/157248029>. აგრეთვე. 2013 წლის 5 ივლისის საყოველთაო-სახალხო განხილვის (ქ. თბილისი, 

შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და პოლიტიკურ პარტიებთან) სხდომის ოქმი, გიორგი მშვენიერაძი მიმართვა, გვ: 

5; 
21 ვახუშტი მენაბდე,. კონსტიტუციური ცვლილებების მეორე ტალღა, გვ: 1.< http://www.scribd.com/doc/153150148/Menabde-

Article>; 
22 EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH THE LAW (VENIECE COMMISSION), DRAFT OPINION ON Two 

DRAFT CONSTITUTIONAL LAWS AMENDING TO THE CONSTITUTIONAL LAWS AMENDING TO THE CONSTITUTION  OF 

GEORGIA (CDL(2013)038), Strasburg, 10 September 2013, პუნქტი 12-13, 

<http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL(2013)038-e>; 
23 აღნიშნულზე მეტყველებს საყოველთაო სახალხო განხილვის პარალელურად მიმდინარე ელექტრონული გამოკითხვის 

შედეგები, კერძოდ, გამოკითხულთა 74% [2013 წლის 19 სექტემბრის მდგომარეობით] განსახილველი კონსტიტუციური 

კანონპროექტის მიმართ უარყოფითად არის განწყობილი, (იხ. აღნიშნულ ვებგვერდზე მიმდინარე გამოკითხვის შედეგები 

www.constitution.ge.) აგრეთვე განხილვებში მონაწილე კომისიის 6 წევრმა ღიად გამოხატა იგივე დამოკიდებულება, ხოლო 

უმრავლესობამ მიიჩნია რომ საკითხი უნდა გახდეს მომავალი საკონსტიტუციო კომიისიის მსჯელობის საგანი; 

http://www.scribd.com/doc/157248029/%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AB%E1%83%94
http://www.scribd.com/doc/153150148/Menabde-Article
http://www.scribd.com/doc/153150148/Menabde-Article
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL(2013)038-e
http://www.constitution.ge/
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3. მეორე და მესამე კონსტიტუციური კანონის პროექტი 

 

განხილული წინამორბედისგან განსხვავებით, წარმოდგენილი კონსტიტუციური კანონპროექტი 

მიემართება არა უშუალოდ კონსტიტუციას, არამედ 2010 წლის 15 ოქტომბრის საკონსტიტუციო 

რეფორმის შედეგად მიღებული კონსტიტუციურ კანონის პროექტს და შედარებით კომპლექსური 

ხასიათის მატარებელია იმდენად, რამდენადაც იგი საკუთარ თავში რამდენიმე კონცეპტუალურ 

მიმართულებას აერთიანებს, კერძოდ: 

1. ნდობის ნეგატიური ვოტუმის (კანონის პროექტისა მთავრობის ნდობის საკითხის 

დაკავშირების) გაუქმება; 

2. მთავრობის წევრთა ცვლილებაზე საპარლამენტო კონტროლის შენარჩუნება; 

3. ბიუჯეტის კანონისა და მთავრობის ნდობის საკითხის დაკავშირება; 

4. 2010 წლის 15 ოქტომბრის კონსტიტუციური კანონის ამოქმედებასთან დაკავშირებული 

დებულებების შეცვლა; 

3.1.  ნდობის ნეგატიური ვოტუმის (კანონის პროექტისა მთავრობის ნდობის საკითხის დაკავშირების) 

გაუქმება   

3.1.1 ზოგადი მიმოხილვა 
მოქმედი კონსტიტუციის 81-ე მუხლში ჩადებული ნდობის ნეგატიური ვოტუმი განსხვავებულად 

მოაწესრიგა 2010 წლის რეფორმის შემმუშავებელმა საკონსტიტუციო კომისიამ.  საკანონმდებლო 

ტექნიკის გარდა,24 ცვლილების შედეგად განსხვავებულად წარმოგვიდგა ინსტიტუტის შინაარსობრივი 

ასპექტები, კერძოდ, თუ მოქმედი რედაქციით მთავრობა უფლებამოსილია ნდობის საკითხი დააყენოს 

მხოლოდ კონსტიტუციით ლიმიტირებულ კანონის პროექტებთან დაკავშირებით25 და პარლამენტი მას 

განიხილავს 15 დღის ვადაში, 2010 წლის 15 ოქტომბრის კონსტიტუციური კანონი მთავრობას იგივე 

უფლებამოსილებას ანიჭებს ნებისმიერ კანონპროექტთან მიმართებით, ხოლო პარლამენტი შესაბამის 

კანონპროექტს განიხილავს ერთი მოსმენით 14 დღის ვადაში. კანონპროექტის არმიღება გულისხმობს 

უნდობლობის პროცედურის დაწყებას, რომლის დაუსრულებლობა იწვევს კანონის პროექტის მიღებას, 

პარალელურად, ქმნის საკანონმდებლო ორგანოს დათხოვნის მაღალ რისკს.26 

 

ინციატორთა განმარტებით, განსახილველი კონსტიტუციური კანონპროექტის მიზანი გახლავთ 

პარლამენტს შეუნარჩუნოს საკანონმდებლო ავტონომია და დაიცვას ბალანსი საკანონმდებლო და 

აღმასრულებელ ხელისუფლებას შორის, რომელიც 2010 წლის საკონსტიტუციო რეფორმით აშკარად ამ 

უკანასკნელის სასარგებლოდ არის დარღვეული.27 

 

განსახილველი დებულება ყოველთვის წარმოადგენდა კრიტიკის ერთ-ერთ მთავარ ობიექტს. 

უკანასკნელი საკონსტიტუციო რეფორმის შედეგებზე მსჯელობისას და პოზიცია  მისი შეცვლის 

აუცილებლობასთან დაკავშირებით, უკვე მომწიფებული გახლდათ საზოგადოებაში. აღნიშნულის 

ნათელ დასტურს წარმოადგენს, დაახლოებით 6 თვის წინ, EMC-ის ორგანიზებით, საქართველოს 

უნივერსიტეტების კონსტიტუციური სამართლის ლექტორებისა და მკვლევარების მიერ 

პარლამენტისადმი  მომზადებული მიმართვა, რომლის შემუშავებაში მონაწილეობდნენ როგორც 

                                                 
24 ნდობის ნეგატიური ვოტუმის ინსტიტუტი გამოიყო ცალკე 811 -ე მუხლად; 
25 საქართველოს კონსტიტუციის 81-ე მუხლის მე-4 პუნქტის მიხედვით პრემიერ მინისტრი უფლებამოსილია დასვას მთავრობის 

ნდობის საკითხი პარლამენტში განსახილველ სახელმწიფო ბიუჯეტის, საგადასახადო კოდექსის და მთავრობის სტრუქტურის 

უფლებამოსილების და საქმიანობის წესის შესახებ კანონპროექტებთან დაკავშირებით; 
26 საქართველოს კონსტიტუციური კანონი „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ, 

2010 წლის 15 ოქტომბერი, #3710 – IIს, იხ. პირველის მუხლის 33-ე პუნქტით განსაზღვრული 811 მუხლის რედაქცია; 
27 საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის „საკართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის 

შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ, ინიცირების თარიღი 2013 წლის 13 ივნისი # 

07-3/107, განმარტებითი ბარათი - კანონპროექტის მიღების მიზეზები და მიზნები; 
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სამეცნიერო წერეების, ისე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და რომლის ერთ-ერთ 

პუნქტს სწორედ ნდობის ნეგატიური ვოტუმის პროცედურის შეცვლა წარმოადგენდა. დამატებით, 

შეგვიძლია მოვიშველიოთ ვენეციის კომისიის დასკვნა,28 აგრეთვე 2010 წლის საკონსტიტუციო 

რეფორმასთან დაკავშირებით გამოქვეყნებული სხვა მოსაზრებები.29  

3.1.2 შენიშვნები განსახილველ დებულებასთან დაკავშირებით: 

წარმოადგენილი ცვლილების აშკარა სჭიროებამ გამოიწვია ერთგვარი აქსიომატური 

დამოკიდებულება და მან, მართლაც მოიპოვა საყოველთაო აღიარება არამხოლოდ საყოველთაო-

სახალხო განხილვის პროცესში, აგრეთვე დაკავშირებულ დასკვნებსა და მოსაზრებებში და იგი 

ცალსახად დადებით ცვლილებად არის შეფასებული (შენიშვნა არ გამოთქმულა). დამატებით უნდა 

აღინიშნოს ვენეციის კომისიის მოსაზრება, რომელშიც პარლამენტისთვის მნიშვნელოვანი 

საკანონმდებლო თავისუფლების დაბრუნება, ცალსახად დადებითად არის შეფასებული.30 

3.1.3 შემაჯამებელი მიმოხილვა: 

კანონპროექტთა შეუზღუდავი წრე, შეუზღუდავი რაოდენობა და შემჭიდროვებული ვადები, 

მთავრობის პოლიტიკური პასუხისმგებლობის მექანიზმის არაგონივრული სირთულის ფონზე, 

მინისტრთა კაბინეტს აძლევდა შესაბამისი კანონპროექტის სათანადო განხილვებისა და მხარდაჭერის 

გარეშე მიღების შესაძლებლობას. ყოველივე ეს, შეუსაბამო გახლდათ უფლებამოსილების 

დანაწილების პრინციპთან, ამასთან ქმნიდა პარლამენტის დათხოვნისა და მისი საქმიანობის 

პარალიზების საფრთხეს, აქედან გამომდინარე, წარმოდგენილი კონსტიტუციური კანონის პროექტის 

განხილული დებულების მიღება, უნდა მივიჩნიოთ გარდაუვალ აუცილებლობად იმდენად, 

რამდენადაც 811-ე მუხლის 2010 წლის რედაქციის ამოქმედება ქმნიდა რეალურ საფრთხეს 

სახელმწიფოს კონსტიტუციური უსაფრთხოებისა და პოლიტიკური სტაბილურობისთვის.  

 

 

  

                                                 
28 იხ. Venice Commission (European Commission For Democracy Through Law), Final opinion (No. CDL-AD(2010)028) on the draft 

constitutional law on amendments and changes to the constitution of Georgia, 83-ე პუნქტი <http://www.venice.coe.int/docs/2010/CDL-

AD(2010)028-e.asp> ;  
29 ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის (EMC) სამართლებრივი დასკვნა 2013 წლის 13 ივნისს 

ინიცირებულ სამ კონსტიტუციურ კანონთან დაკავშირებით, გვ 4. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის (GYLA) 

დასკვნა გვ: 2.  ავთანდილ დემეტრაშვილი., მოსაზრებანი 2013 წლის 13 ივნისს საქართველოს პარლამენტში პარლამენტართა 

ჯგუფის მიერ ინიცირებულ კონსიტუციის განადისნჯვის საკანონმდებლო ინიციატივის შესახებ გვ: 2.  ზურაბ მაჭარაძე., 2013 

წლის 13 ივნისს წარდგენილი კონსტიტუციური კანონპროექტების მიმოხილვა, გვ: 3; 
30 EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH THE LAW (VENIECE COMMISSION), DRAFT OPINION ON Two 

DRAFT CONSTITUTIONAL LAWS AMENDING TWO THE CONSTITUTIONAL LAWS AMENDING TO THE CONSTITUTION  OF 

GEORGIA (CDL(2013)038), Strasburg, 10 September 2013, პუნქტი 44, 

<http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL(2013)038-e>; 

http://www.venice.coe.int/docs/2010/CDL-AD(2010)028-e.asp
http://www.venice.coe.int/docs/2010/CDL-AD(2010)028-e.asp
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL(2013)038-e
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3.2. მთავრობის წევრთა ცვლილებაზე საპარლამენტო კონტროლის შენარჩუნება 

3.2.1 ზოგადი მიმოხილვა 

მთავრობა წარმოადგენს აღმასრულებელი ხელისუფლების განმახორციელებელ კოლეგიურ ორგანოს, 

რომელიც ფორმირდება პარლამენტის მიერ ნდობის გამოცხადების გზით, რაც იმავდროულად არის 

მისი ლეგიტამაციის ერთადერთი წყარო. აღნიშნულის ლოგიკურ გაგრძელებას წარმოადგენს მოქმედი 

კონსტიტუციის 811-ე მუხლი, რომელიც აწესებს საპარლამენტო კონტროლს მინისტრთა კაბინეტის 

შემდგომ ცვლილებაზე, კერძოდ, თუ ნდობის გამოცხადების შემდგომ მთავრობის შემადგენლობა 

განახლდა ხუთი წევრით (მაგრამ არანაკლებ ერთი მესამედით) მან პარლამენტისგან უნდა მიიღოს 

ხელახალი ნდობა. 2010 წლის საკონსტიტუციო რეფორმის შემდგომ, აღნიშნული ჩანაწერი ამოიღეს და 

პრემიერ მინისტრი გათავისუფლდა მთავრობის შემადგენლობის ცვლილებისას საპარალამენტო 

აზრის გათვალისწინებისაგან, რაც მკვეთრად აკნინებს მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების 

მნიშვნელობას იმდენად, რამდენადაც თუნდაც მეორე დღეს პრემიერ მინისტრი უფლებამოსილია 

ჩაანაცვლოს ნდობაგამოცხადებული მინისტრთა კაბინეტის სრული შემადგენლობა ლეგიტიმაციის 

განახლების გარეშე.  

 

განსახილველი კონსტიტუციური კანონის პროექტით ხდება კონსტიტუციის მოქმედი ჩანაწერის, 

შესაბამისად, საპარლამენტო კონტროლის შენარჩუნება მთავრობის შემადგენლობის ცვლილებაზე. 

ინიციატორთა განმარტებით, საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმის გაუქმება აზრზს უკარგავს 

ნდობის გამოცხადების ინსტიტუტს და იძლევა პარლამენტის ნების უხეში უგულებელყოფის 

საშუალებას, რაც შეუთავსებელია საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ასამოქმედებელ საპარალამენტო 

სისტემაზე ორიენტირებულ მმართველობის მოდელთან. 

3.2.2 შენიშვნები განსახილველ დებულებასთან დაკავშირებით. 

მსგავსად ნდობის ნეგატიური ვოტუმის გაუქმებისა, გასახილველი საკითხი კომისიის სხდომებზე 

დიდი აქტუალობით არ გამოირჩეოდა, პროცესში მონაწილე სუბიექტთა აბსოლუტური უმრავლესობა 

ცვლილებას დადებითად აფასებს. გამოითქვა მხოლოდ ერთი შენიშვნა, რომელიც უკავშირდება არა 

ზოგადად ინსტიტუტის შენარჩუნების არამედ მისი რეგლამენტაციის საკითხს.  

 

შენიშვნა #1: შენიშვნის არსი 

 EMC-ის წარმომადგენელმა ვახუშტი მენაბდემ, გამოთქვა შენიშვნა იმ საკანონმდებლო 

ბუნდოვანებასთან დაკავშირებით, რომელსაც განსახილველი ნორმა შეიცავს, კერძოდ, 

კონსტიტუცია იყენებს ტერმინს „მთავრობის შემადგენლობის განახლება,“ გაურკვეველია რას 

გულისხმობს აღნიშნული ჩანაწერი, მხოლოდ ახალი სახეების რაოდენობას მინისტრთა 

კაბინეტში, თუ მთავრობის წევრთა მიერ პორტფელების გაცვლასაც?31 ყურადსაღებია, რომ 

აღნიშნული წარმოადგენს პრაქტიკულ პრობლემას, რომელიც ჩვენს კონსტიტუციურ 

ისტორიაში ერთხელ უკვე გამოვლინდა.32  

3.2.3 შემაჯამებელი მიმოხილვა 

მთავრობის შემადგენლობაზე საპარლამენტო კონტროლს მჭიდრო კავშირი აქვს აღმასრულებელი 

ხელისუფლების ფორმირებისა და პასუხისმგებლობის კონსტიტუციურ ასპექტებთან, კერძოდ, ნდობა-

უნდობლობა ეცხადება პრემიერ-მინისტრს თუ მთავრობის სრულ შემადგენლობას, შესაბამისად, 

სახელმწიფოები, რომლებიც არჩევანს ამ უკანასკნელ მოდელზე აკეთებენ არ იცნობენ მთავრობის 

შემადგენლობის ცვლილებაზე საკანონმდებლო ორგანოს კონტროლის მექანიზმებს, რის კლასიკურ 

                                                 
31 იხ. ვახუშტი მენაბდე., კონსტიტუციური ცვლილებების მეორე ტალღა, გვ 2. <http://www.scribd.com/doc/153150148/Menabde-

Article>; 
32 2012 წლის ოქტომბრის  საპარლამენტო არჩევნებამდე არსებულ მთავრობის შემადგენლობაში პორთტფელთა ცვლილების 

ჩათვლით მინისტრთა კაბინეტი გახალისდა 1/3 - მეტით. თუმცა პარლამენტის წინაშე ხელახალი ნდობის მისაღებად არ 

წარმსდგარა; 

http://www.scribd.com/doc/153150148/Menabde-Article
http://www.scribd.com/doc/153150148/Menabde-Article
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მაგალითს წარმოადგენს გერმანია, და პირიქით, აღნიშნული მექანიზმი ნიშანდობლივია 

სახელმწიფოებისთვის, რომელთათვისაც ნდობა-უნდობლობა მთავრობის სრულ შემადგენლობასთან 

ასოცირდება. მათ რიცხვს მიეკუთვნება საქართველოც, ხოლო კონტროლის პროცედურის გაუქმება 

არღვევს კონსტიტუციის ნორმათა შორის არსებულ იურიდიულ ლოგიკას და, როგორც უკვე 

აღვნიშნეთ, აკნინებს მინისტრთა კაბინეტისთვის ნდობის გამოცხადების მნიშვნელობას, 

განსაკუთრებით უნდობლობის კონსტრუქციული ვოტუმის მკვეთრად გართულებული პროცედურის 

ფონზე.  

 

საყოველთაო-სახალხო განხილვების შედეგების შეჯამების შემდგომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 

წარმოდგენილი ცვლილების გარშემო არსებობს საზოგადოებრივი კონსენსუსი იმდენად, რამდენადაც 

მის წინააღმდეგ შენიშვები არ გამოთქმულა ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ კი არსებობს ცვლილების 

განხორციელების აუცილებლობის რაციონალური არგუმენტაცია, შესაბამისად, პარლამენტის მიერ 

მისი დამტკიცება მისასალმებელია, თუმცა EMC-ის წარმომადგენლის მიერ გაკეთებული შენიშვნა 

ნორმის ბუნდოვანებასთან დაკავშირებით კვლავაც აქტუალურია.  
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3.3 ბიუჯეტის მიღებისა და მთავრობის ნდობის საკითხის დაკავშირება 

3.3.1 ზოგადი მიმოხილვა 
საქართველოს კონსტიტუციის მოქმედი რედაქციის 93-ე მუხლის მე-6 პუნქტი აწესრიგებს 

პარლამენტის მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტის დაუმტკიცებლობის შედეგებს - თუ პარლამენტში 

წარდგენიდან სამი თვის განმავლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტის მიუღებლობა დღის წესრიგში აყენებს 

მთავრობის ან საკანონმდებლო ორგანოს პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხს, კერძოდ 

სახელმიწიფო მეთაურს ენიჭება დისკრეცული უფლებამოსილება დაითხოვოს პარლამენტი ან 

გადააყენოს მთავრობა. 2010 წლის საკონსტიტუციო რეფორმის შემდგომ ბიუჯეტის მიუღებლობა 

აპრიორი მთავრობის გადაყენებას ან პარლამენტის დათხოვნას აღარ იწვევს. 93-ე მუხლის 

რეფორმისეული რედაქციით, თუ პარლამენტი ვერ მიიღებს სახელმწიფო ბიუჯეტს ხარჯები 

დაიფარება წინა წლის ბიუჯეტის მიხედვით. 

 

განსახილველი კონსტიტუციური კანონის პროექტი ინარჩუნებს კონსტიტუციის მოქმედი ნორმით 

დაწესებულ რეგულაციას პრეზიდენტის უფლებამოსილებების შემცირების ზოგადი ტენდენციის 

გათვალისწინებით, კერძოდ, პროცედურიდან ამოღებულია პრეზიდენტის დისკრეციული 

უფლებამოსილება და საკითხი შიდასაპარლამენტო პროცედურით რეგულირდება - „თუ ახალი 

საბიუჯეტო წლის დაწყებიდან 2 თვის განამვლობაში პარლამენტი ვერ მოახერხებს სახელმწიფო 

ბიუჯეტის მიღებას, ეს ჩაითვლება უნდობლობის გამოცხადების საკითხის აღძვრად და გაგრძელდება 

კონსტიტუციის 81-ე მუხლის მე-2-მე-5 პუნქტებით გათვალისწინებული პროცედურები. თუ 

პარლამენტმა იმავე მუხლის მე-2-მე-4 პუნქტებით დადგენილ ვადებში უნდობლობა ვერ გამოუცხადა 

მთავრობას, ამ ვადის ამოწურვიდან 3 დღის ვადაში საქართველოს პრეზიდენტი დაითხოვს 

პარლამენტს და დანიშნავს რიგგარეშე არჩევნებს“. 

 

კანონის პროექტის ინიციატორთა დასაბუთებით სახელმწიფო ბიუჯეტი წარმოადგენს მთავარ 

ფინანსურ დოკუმენტს, ფინანსურ კონსტიტუციას, რომელსაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა გააჩნია 

სახელმწიფოსთვის, მისი მიუღებლობა თავისთავად გულისხმობს პოლიტიკური კრიზისის არსებობას, 

რომლის გახანგრძლივება სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე დაუშვებელია, შესაბამისად,  

მასზე შეუთანხმებლობა უნდა იწვევდეს მთავრობის გადაყენებას ან პარლამენტის დათხოვნას.   

3.3.2 შენიშვნები განსახილველ დებულებასთან დაკავშირებით 
საყოველთაო სახალხო განხილვის სხდომებზე, განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით შენიშვნები 

გამოითქვა რამდენიმე მიმართულებით, მაგრამ აბსოლუტური უმრავლესობა ეხება არა უშუალოდ 

ამგვარი მოწესრიგების არსებობას, არამედ სხვა ცვლილებებს, რომლებიც აუცილებელია ამგვარი 

პროცედურის ჯეროვანი რეალიზებისთვის, თუმცა წარმოადგენილი არ არის. მათგან უპირველესია 

მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადების მომწესრიგებელი პროცედურა.  

 

შენიშვნა #1: შენიშვნის არსი 

 როგორც ზემოთ აღინიშნა, შემოთავაზებული ცვლილება მთავრობის გადაყენების საკითხის 

გადაწყვეტას ანდობს თავად საკანონმდებლო ორგანოს. პარლამენტი დამოუკიდებლად იღებს 

გადაწყვეტილებას მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადების შესახებ რაც, თავისთავად, 

დადებით შეფასებას იმსახურებს. თუმცა ყურადღება უნდა გამახვილდეს რამდენიმე 

კონსტიტუციურ ასპექტზე, განსაკუთრებით, რამდენად დამოუკიდებელია პარლამენტი 

აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღებისას - უნდობლობის გამოცხადებისას. უნდობლობის 

პროცედურას აწესრიგებს 81-ე მუხლის რეფორმისეული რედაქცია, რომელიც ახდენს 

არაგონივრულად გართულებული პროცედურის რეგლამენტაციას და სცილდება 

შიდასაპარლამენტო ფარგლებს. პრეზიდენტი უფლებამოსილია გამოიყენოს აღმასრულებელი 

ვეტო საკანონმდებლო ორგანოს გადაწყვეტილების მიმართ, რისი დაძლევაც სიითი 

შემადგენლობის 3/5-ით არის შესაძლებელი. თუ ყოველივეს განვიხილავთ ბიუჯეტის 
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მიღებასთან კავშირში, აღმოვაჩენთ, რომ შემოთავაზებულმა ცვლილებამ შეიძლება 

გამოიწვიოს ქმედუნარიანი პარლამენტის უსაფუძვლო დათხოვნა, შესაბამისად, მიუხედავად 

იმისა, რომ შემოთავაზებული ცვლილება, როგორც პოლიტიკური კრიზის გადაწყვეტის 

ინსტრუმენტი მისაღებია, არ არსებობს მისი ჯეროვანი განხირციელების პროცედურული 

გარანტიები. პარალელურად, ყურადღება გასამახვილებელია ბიუჯეტის შემუშავებაში 

პარლამენტის მონაწილეობის ხარისხზე, კერძოდ, ვინაიდან უნდობლობის გამოცხადების 

პროცედურა შეიცავს პარლამენტის დათხოვნის მაღალ რისკს, იგი იძულებული იქნება 

დაეთანხმოს მთავრობის ნებისმიერ საბიუჯეტო ინიციატივას, განსაკუთრებით, 93-ე მუხლის 

მე-3 პუნქტის ფონზე, რომელიც მთავრობის თანხმობის გარეშე ბიუჯეტში რაიმე ცვლილების 

შეტანას გამორიცხავს.33 

 

კომისიის არგუმენტაცია: 

 ზემოაღნიშნულ შენიშვნაზე მრავალჯერ გაკეთდა მითითება, როგორც საყოველთაო სახალხო 

განხილვის სხდომებზე, ისე მიმდინარე კონსტიტიციურ პროცესებთან დაკავშირებულ 

დასკვნებსა თუ მოსაზრებებში.34 აღსანიშნავია რომ კომისია დაეთანხმა და გაიზიარა 

წარმოდგენილი შენიშვნები, თუმცა იქვე მიუთითა, რომ უნდობლობის გამოცხადების 

ინსტიტუტის სისტემური ბუნების გათვალისწინებით, იგი უნდა გახდეს მომავალი 

საკონსტიტუციო კომისიის განსჯის საგანი.35  

მიუხედავად რაციონალური არგუმენტისა, რთულია კომისიის პოზიციის გაზიარება იმდენად, 

რამდენადაც პრეზედინეტის აღმასრულებელი ვეტო არ წარმოადგენს უნდობლობის 

პროცედურის კლასიკურ ელემენტს, უფრო მეტად, იგი ერთგვარი „მახინჯი“ დანამატია, 

რომლის „მოცილება“, უნდობლობის სხვა დებულებებში ცვლილების შეტანის გარეშე, 

კონსტიტუციის სისტემურ ბუნებას ნამდვილად არ დაარვევდა. აგრეთვე, პრობლემის 

აღიარება მნიშვნელოვანი ნაბიჯია, თუმცა მისი გადაწყვეტის გადავადება ხარვეზის  

არსებობას ვერ გააბათილებს. 

 

შენიშვნა #2: შენიშვნის არსი 

 საყოველთაო-სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისიის წევრმა, გიორგი 

კვერენჩხილაძემ, ყურადღება გაამახვილა პროცედურის ბუნდოვანებაზე. მისი მოსაზრებით 

დაზუსტებას საჭიროებს ბიუჯეტის მიუღებლობის შემთხვევაში რით უნდა იხელმძღვანელოს 

სახელმწიფომ პარლამენტსა და მთავრობას შორის არსებული „დავის“ დასრულებამდე, 

რომელიც, პროცედურების სირთულის გათვალისწინებით რამდენიმე თვე შეიძლება 

გაგრძელდეს. 

 

კომისიის არგუმენტაცია: 

 აღნიშნულ შენიშვნას გამოეხმაურა ვახტანგ ხმალაძე, მიუთითა რეფორმისეული რედაქციის 

93-ე მუხლის მე-4 პუნქტზე და აღნიშნა, რომ ბიუჯეტის მიუღებლობისას სახელმწიფო 

იხელმძღვანელებს წინა წლის საბიუჯეტო პარამეტრებით.  

 

                                                 
33 2013 წლის 5 ივლისის საყოველთაო-სახალხო განხილვის (ქ. თბილისი, შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და 

პოლიტიკურ პარტიებთან) სხდომის ოქმი, ლევან ვეფხვაძის მიმართვა გვ.5 აგრეთვე, 2013 წლის 5 ივლისის საყოველთაო-

სახალხო განხილვის (ქ. თბილისი, ჟურნალისტებთან) სხდომის ოქმი,  გიორგი გოცირიძის მიმართვა, გვ: 4; 
34 გიორგი მშვნიერაძე., შენიშვნები და მოსაზრებები კონსტიტუციაში შესატან ცვლილებებზე. გვ: 4, 

<http://www.scribd.com/doc/157248029>, „ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის“ სამართლებრივი 

დასკვნა 2013 წლის 13 ივნის საქართველოს პარლამენტის წევრების მიერ ინიცირებული სამი კონსტიტუციური კანონის შესახებ 

გვ:  5, http://www.scribd.com/doc/148485670. GYLA-ის სამართლებრივი დასკვნა 2013 წლის 13 ივნისს საქართველოს პარლამენტში 

ინიცირებულ სამ კონსტიტუციურ კანინის პროექტთან დაკავშირებით, 2013 წლის 4 სექტემბერი, გვ: 5, 

<http://qartuli.net/gyla.ge/legislature/upload/3%20const%20daskvna.pdf>; 
35 2013 წლის 5 ივლისის საყოველთაო-სახალხო განხილვის (ქ. თბილისი, შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და 

პოლიტიკურ პარტიებთან) სხდომის ოქმი, ვახტან ხმალაძის მიმართვა გვ: 6; 

http://www.scribd.com/doc/157248029/%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AB%E1%83%94
http://www.scribd.com/doc/148485670/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%90-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%94
http://qartuli.net/gyla.ge/legislature/upload/3%20const%20daskvna.pdf
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შენიშვნა #3: შენიშვნის არსი 

 პარლამენტის საბიუჯეტო უფლებამოსილებების ნაკლებობაზე მიუთითა ვენეციის კომისიამ, 

და აღნიშნა, რომ შემოთავაზებული ცვლილება კიდევ უფრო ზღუდავს პარლამენტის 

საბიუჯეტო თავისუფლებას, იმდენად, რამდენადაც იგი შეიძლება დადგეს დათხოვნის რისკის 

ქვეშ, რაც უარყოფითად აისახება პარლამენტის უფლებამოსილების ხარისხზე.36 

3.3.3 შემაჯამებელი მიმოხილვა 

წარმოდგენილი კონსტიტუციური კანონის განხილულ ნაწილთან დაკავშირებით, საზოგადოების მიერ  

გამოთქმული  შენიშვნები, უმთავრესად, ინსტიტუტის დახვეწის მცდელობას ემსახურებოდა და არა 

მის უგულებელყოფას, თუმცა განსაკუთრებული კრიტიკა დაიმსახურა პარლამენტის მცირე 

საბიუჯეტო უფლებებმა, რასაც ამწვავებს უნდობლობის არაკონსტრუქციულად რთული 

პროცედურით შექმნილი პარლამენტის დათხოვნის რისკი. არსებული ვითარების პრევენციისთვს 

აუცილებლად გვესახება შემდეგი რეკომენდაციების გათვალისწინება. 

 მომავალი საკონსტიტუციო კომისიის შექმნას უნდა მოჰყვეს უნდობლობის კონსტრუქციული 

ვოტუმის პროცედურის გამარტივება და საპარალამენტო ავტონომიის აღდგენა აღნიშნული 

პროცედურის განხორციელებისას; 

 გონივრულად, სახელმწიფო მმართველობის მოდელისა და ხელისუფლების დანაწილების 

პრინციპების დაცვით, უნდა გაიზარდოს პარლამენტის საბიუჯეტო უფლებამოსილება; 

 

 

  

                                                 
36 EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH THE LAW (VENIECE COMMISSION), DRAFT OPINION ON Two 

DRAFT CONSTITUTIONAL LAWS AMENDING TWO THE CONSTITUTIONAL LAWS AMENDING TO THE CONSTITUTION  OF 

GEORGIA (CDL(2013)038), Strasburg, 10 September 2013, პუნქტი 50, 53, 

<http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL(2013)038-e>; 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL(2013)038-e
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3.4. ცვლილება 2010 წლის 15 ოქტომბრის კონსტიტუციური კანონის ამოქმედებასთან დაკავშირებით 

3.4.1ზოგადი მიმოხილვა 
2010 წლის 10 ოქტომბრის კონსტიტუციური კანონის მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტი აწესრიგებს 

აღნიშნული კანონის ძირითადი ნაწილის ძალაში ამოქმედების საკითხს, კერძოდ, ხსენებული ნორმის 

მიხედვით, მიუღებული თუმცა ჯერ კიდევ ძალაში არმყოფი ნორმები უნდა „ამოქმედედეს 2013 წლის 

ოქტომბრის მორიგი საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად არჩეული პრეზიდენტის მიერ ფიცის 

დადების მომენტიდან“. წარმოდგენილი კონსტიტუციური კანონის პირველი მუხლის მე-4 პუნქტი 

ითვალისწინებს სიტყვების - „ოქტომბრის მორიგი“ - ამოღებას. ინიციატორთა განმარტებით, თუ 

მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდება რიგგარეშედ, ანდა, იგი არ ჩატარდება ოქტომბერში, 

2010 წლის 15 ოქტომბრის კონსტიტუციური კანონი „დღის სინათლეს ვერ იხილავს“, შესაბამისად 

კანონპროქტის მიზანიც სწორედ აღნიშნული საფრთხის პრევენცია გახლავთ.37 

 

3.4.2 შენიშვნები განსახილველ დებულებასთან დაკავშირებით. 

საყოველთაო სახალხო განხილვისას, აღნიშნული დებულება პოპულარობით არ გამოირჩეოდა და 

რაიმე სახის შენიშვნა არ გამოითქმულა, თუმცა, კრიტიკულად აისახა მიმდინარე კონსტიტუციურ 

პროცესებთან დაკავშირებით გამოქვეყნებულ რამდენიმე მოსაზრებაში. 

 

შენიშვნა #1: შენიშვნის არსი 

 EMC-ს წარმომადგენელმა, ვახუშტი მენაბდემ, ყურადღება გაამახვილა ნორმის 

ტელეოლოგიურ განმარტებზე, კერძოდ, 2008 წლის არჩევნებით პრეზიდენტისთვის მიჭებული 

მანდატის ხანგრძლივობაზე და ტერმინი „მორიგი“ ახსნა აღნიშნული მანდატის ცვლილების 

პრევენციის აუცილებლობით, შესაბამისად, 2010 წლის 15 ოქტომბრის კანონის ძალაში შესვლა 

დაუკავშირა, როგორც მორიგ, ისე რიგგარეშე არჩევნებს.38 

 

შენიშვნა#2: შენიშვნის არსი 

 განსახილველი ცვლილებით სამიზნე ნორმაში ნარჩუნდება ჩანაწერი „2013 წელი“.  

აღნიშნულზე მიუთითებს თინათინ ერქვანია, 39 კერძოდ, მოსაზრების მიხედვით კვლავაც 

არსებობს არჩევნების 2013 წელში ჩატარების ვალდებულება, თუმცა იქვე ყურადღებას 

ამახვილებს ნორმის მიზანზე და შესაძლებლად მიიჩნევს ცვლილებათა ძალაში შესვლას, იმ 

შემთხვევაშიც, თუკი საპრეზიდენტო არჩევნები 2013 წლის ბოლომდე არ ჩატარდება.  

 

3.4.3 შემაჯამებელი მიმოხილვა 

განსახილველი ცვლილება თავისი არსით ტექნიკური ხასიათისაა, თუმცა იგი განსაზღვრავს 

საკონსტიტუციო რეფორმისა და დაკავშირებული რამდენიმე კონსტიტუციური კანონის ბედს. მასში 

ცვლილების შეტანის „მცდელობა“ აპრიორი ზემოთხსენებული რისკების აღიარებას გულისხმობს, 

თუმცა ეს საკითხი კენჭისყრაზე არ გასულა (სავარაუდოდ, სპრეზიდენტო არჩევნების მოახლევების 

გამო), შესაბამისად, 2010 წლის 15 ოქტომბრის კონსტიტუციური კანონი ძალაში შევა „2013 წლის 

ოქტომბრის მორიგი საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად არჩეული პრეზიდენტის მიერ ფიცის 

დადების მომენტიდან“.  

                                                 
37 იხ. 2013 წლის 13 ივნისს ინიცირებული #07-3/107 კონსტიტუციური კანონის პროექტის განმარტებითი ბარათი - 

კანონპროექტის ძირითადი არსი; 
38 ვახუშტი მენაბდე,. კონსტიტუციური ცვლილებების მეორე ტალღა, გვ: 3. <http://www.scribd.com/doc/153150148/Menabde-

Article>; 
39 თინათინ ერქვანია,. საკონსტიტუციო ცვლილებების მეორე ეტაპის შეფასება, გვ: 6, <http://www.scribd.com/doc/153886191>. 

აგრეთვე, ვახუშტი მენაბდე, იხ. სქოლიო #41; 

http://www.scribd.com/doc/153150148/Menabde-Article
http://www.scribd.com/doc/153150148/Menabde-Article
http://www.scribd.com/doc/153886191/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9D-%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%94-%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90
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4. კონსტიტუციის გადასინჯვის მექანიზმი 

4.1 ზოგადი მიმოხილვა 

კონსტიტუციის, როგორც სამართლებრივი დოკუმენტის აუცილებელ ელემენტს წარმოადგენს 

კონსტიტუციის გადასინჯვის მექანიზმი, რომელიც შეიძლება იყოს რთული ან მარტივი, ხოლო 

კონსტიტუციები კლასიფიცირდება შესაბამისად, მყარ და მოქნილ კონსტიტუციებად. ამ დროისთვის, 

საქართველოს მოქმედ კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანა ხდება 1995 წელს მიღებული 

მექანიზმით. კერძოდ, კონსტიტუციის გადასინჯვის ინიციატორი სუბიექტის მიერ წარმოდგენილი 

კანონის პროექტი ქვეყნდება საყოველთაო–სახალხო განხილვისთვის, ხოლო პარლამენტი 

კონსტიტუციური კანონის განხილვას იწყებს გამოქვეყნებიდან ერთი თვის შემდეგ და იღებს სრული 

შემადგენლობის 2/3 ით (იხ. სქემა #2) 

 

# პროცედურის დასახელება სუბიექტი/ვადა/ უმრავლესობა 

1 

გადასინჯვის ინიცირება 1. საქართველოს პრეზიდენტი 

2. საქართველოს პარლამენტი. 

3. არანაკლებ 200000 ამომრჩეველი 

2 გამოქვეყნება საყოველთაო სახალხო განხილვისთვის  

3 

საპარლამენტო განხილვა 1 თვე (გამოქვეყნებიდან) 

კონსტიტუციური უმრავლესობა სრული შემადგენლობის  2/3 

 

 

აღნიშნული პროცედურა საქაერთველოსთვის წარმოადგენს კონსტიტუციის გადასინჯვის მარტივ 

პროცედურას. საქართველოს კონსტიტუციურმა ისტორიამ ცხადყო ამგვარი არჩევანის ქმედუუნარობა, 

შესაბამისად 2010 წლის საკონსტიტუციო რეფორმის დღის წესრგიში დადგა კონსტიტუციური 

შესწორების მიღების გართულების საკითხი და კონსტიტუციონალიზმის პრაქტიკაში აპრობირებული 

რამდენიმე მოდელიდან, საკონსტიტუციო კომისიამ მხარი პლურარული ვოტუმის იდეას დაუჭირა, 

რომელიც კონკრეტული დროით გაშუალებულ ორმაგ (ან მეტ) კენჭისყრას გულისხმობს, შედეგად 

კონსტიტუციის გადასინჯვის არსებულ მექანიზმს დაემატა ორ თანმიმდევრულ სესიაზე მიღების 

საკითხი, თუმცა საკონსტიტუციო უმრავლესობად სრული შემადგენლობის 2/3 შენარჩუნდა. 2011 

წლის 27 დეკემბრის კონსტიტუციური კანონის პირველი მუხლის მე–5 პუნქტით გაიზარდა 

საკონსტიტუციო უმრავლესობა ¾ – მდე, ამავე უმრავლესობამდე გაიზარდა, კონსტიტუციური 

კანონის პროექტზე პრეზიდენტის ვეტოს დასაძლევად საჭირო ხმათა უმრავლესობა (იხ. სქემა #3) 

 

# პროცედურის დასახელება სუბიექტი/ვადა/ უმრავლესობა 

1 
გადასინჯვის ინიცირება 1. საქართველოს პარლამენტი. 

2. არანაკლებ 200000 ამომრჩეველი 

2 გამოქვეყნება საყოველთაო სახალხო განხილვისთვის  

3 

საპარლამენტო განხილვა [პირველი სესია - სამი 

მოსმენა] 

1 თვე (გამოქვეყნებიდან) 

კონსტიტუციური უმრავლესობა  სრული შემადგენლობის  3/4 

4.  
საპარლამენტო განხილვა [მეორე (თანმიმდევრული) 

სესია - სამი მოსმენა] 

არანაკლებ 3 თვე პირველ სესიაზე 

მიღებიდან 
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კონსტიტუციური უმრავლესობა სრული შემადგენლობის  3/4 

ცხრილი #3. 

 

საყოველთაო–სახალხო განხილვისთვის გამოქვეყნებული კონსტიტუციური კანონის პროექტებიდან, 

კონსტიტუციის გადასინჯვის მექანიზმს ეხება ორი მათგანი, #07–3/107 და 07–3/108, პირველი 

მიემართება 2010 წლის 15 ოქტომბრის კონსტიტუციურ კანონს, მეორე კი – 2011 წლის 27 დეკემბრის 

ანალოგს, შედეგად ნარჩუნდება კონსტიტუცური შესწორების მიღების მოქმედი პროცედურა (იხ. სქემა 

#2).  

 

ინიციატორთა დასაბუთებით, ცვლილებების აუცილებლობა განპირობებულია საქართველოს 

კონსტიტუციის შემდგომი გადასინჯვის საჭიროებით,  ხოლო სამიზნე კონსტიტუციური კანონის 

პროექტები ითვალისწინებს არაგონივრულად რთულ პროცედურას, რომელიც თავისი არსით არა 

გართულების, არამედ დაბლოკვის მექანიზმად უნდა იქნეს აღქმული, რაც ხელს უშლის 

კონსტიტუციის ახალი რედაქციის დროულად მიღებას.40 ინიციატორებს არ უარყვიათ მოქემდი 

პროცედურის შეცვლის აუცილებლობა, თუმცა მათი აზრით აღნიშნულზე მსჯელობა უნდა 

წარიმართოს მომავალი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის ფარგლებში.  

 

საყოველთაო სახალხო განხილვის სხდომებზე საკითხი განსაკუთრებული აქტუალობით 

გამოირჩეოდა და მსჯელობა წარიმართა ორი მიმართულებით ა. შენიშვნები და მოსაზრებები ორმაგი 

ვოტუმის გაუქმებასთან დაკავშირებით. ბ. შენიშვნები და მოსაზრებები საკონსტიტუციო 

უმრავლესობის შემცირებასთან დაკავშირებით. 

4.2 შენიშვნები ორმაგი ვოტუმის გაუქმებასთან დაკავშირებით 

4.2.1 ზოგადი მიმოხილვა  

კონსტიტუციური შესწორების პრულარული ვოტუმით მიღების უმთავრეს იდეას, არა 

კონსტიტუციური გადასინჯვის მექანიზმის გართულება, არამედ კონკრეტული შესწორების 

მაქსიმალური დელიბერაცია წარმოადგენს. შესაბამისად, დასაწყისიდანვე გაუგებარი გახლდათ 

კომისიის მოტივაცია აღნიშნულის გაუქმებასთან დაკავშირებით, რაც ნათლად დადასტურდა 

საყოველთაო-სახალხო განხილვის სხდომებზე. 

4.2.2 შენიშვნები განსახილველ დებულებასთან დაკავშირებით 
 

შენიშვნა #1. შენიშვნის არსი 

 საყოველთაო-სახალხო განხილვის სხდომებზე აღნიშულ საკითხთან დაკავშირებით 

გამოიკვეთა ერთგვაროვანი მიდგომა, კერძოდ, მოსაზრების ავტორთა აბსოლუტურმა 

უმრავლესობამ (როგორც საყოველთაო სახალხო განხილვის სხდომებზე ისე გამოქვეყნებულ 

მოსაზრებებში),  არ გაიზიარა კომისიის მიდგომა და მოითხოვა სათანადო არგუმენტაცია.41 

 

კომისიის არგუმენტაცია 

                                                 
40 იხ. 2013 წლის 13 ივნისის #07-3/108 კონსტიტუციური კანონის პროექტის განმარტებითი ბარათი, კანონპროექტის მიზანი გვ: 2. 

აგრეთვე 2013 წლის 6 ივლისის საყოველთაო-სახალხო განხილვის (ქ. თბილისი, შეხვედრა პროფესორ-მასწავლებლებთან და 

სტუდენტებთან) სხდომის ოქმი, გიორგი კახიანის მიმართვა გვ: 7; 
41 იხ. 2013 წლის 5 ივლისის საყოველთაო-სახალხო განხილვის (ქ. თბილისი, შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და 

პოლიტიკურ პარტიებთან) სხდომის ოქმი, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენლის 

ვახუშტი მენაბდის მიმართვა, გვ: 4. აგრეთვე 2013 წლის 6 ივლისის საყოველთაო-სახალხო განხილვის (ქ. თბილისი, შეხვედრა 

პროფესორ-მასწავლებლებთან და სტუდენტებთან) სხდომის ოქმი, ავთანდი დემეტრაშვილის და გიორგი დავითურის 

მიმართვა. გვ: 6-7; 
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 აღსანიშნავია, კომისიამ გაიზიარა შენიშვნის ავტორთა მოსაზრება კომპეტენციის ფარგლებში, 

მაგალითისთვის გიორგი კახიანმა გამოთქვა მზაობა შესაბამისი ცვლილების ამოსაღებად,42 

ხოლო თამარ კორძაიამ მიუთითა, რომ მოსაზრებები შეიძლება გაზიარებულ იქნეს 

პარლამენტის მიერ.43 ერთადერთი არგუმენტი ორმაგი ვოტუმის საწინააღმდეგოდ ეკუთვნის 

ვახტანგ ხმალაძეს, რომელმაც ცვლილების საჭიროება ახსნა პროცედურის არაეფექტურობით, 

კერძოდ, მიუთითა რომ „ნაკლებად სავარაუდოა სამი თვის განამვლობაში პარლამენტში 

პოლიტიკური სიტუაცია ისე შეიცვალოს, რომ განსხვავებული გადაწყვეტილება იქნეს 

მიღებული“.44 

 

4.2.3 შემაჯამებელი მიმოხილვა 

რთულია გაიზიარო პოზიცია ორმაგი ვოტუმის არაეფექტურობასთან დაკავშირებით, იმდენად 

რამდენადაც ინსტიტუტის მთავარ მიზანს როგორც უკვე აღვნიშნეთ არა პროცედურის გართულება და 

პოლიტიკური ნების ცვლილებაზე მიბმა, არამედ კონკრეტული შესწორების დელიბერაცია 

წარმოადგენს, სამი თვის განმავლობაში შესაძლებელი ხდება უკვე მიღებული რედაქციის 

შინაარსობრივი ინსპექტირება და მისი მიღების მიზეზების კიდევ ხელახალი გააზრება, ყოველივე კი 

დადებითად აისახება კონსტიტუციური შესწორების შინაარსობრივ სრულყოფაზე. საყოველთაო-

სახალხო განხილვის შედეგების შეჯამების შემდგომ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კომისიამ ვერ შეიძლო 

დაესაბუთებინა, თუ რა საჭიროებით არის განპირობებული ორმაგი ვოტუმის ინსტიტუტის ამოღება. 

უფრო მეტიც, კომისიამ გაიზიარა არგუმენტაცია ორმაგი ვოტუმის შენარჩუნების შესახებ. ყოველივემ 

შედეგობრივი ასახვა ჰპოვა პარლამენტის გადაწყვეტილებაზე და კონსტიტუციის გადასინჯვის 

პროცედურაში არსებული ორმაგი ვოტუმის პროცედურა შენარჩუნდა. 

4.3 კონსტიტუციური უმრავლესობის შემცირება 2/3-მდე45 

4.3.1 ზოგადი მიმოხილვა 

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ¾ იანი უმრავლესობის შემცირების უმთავრეს მიზეზად 

კონსტიტუციური კანონის პროექტის ინიციატორებმა საპარალამენტო ოპოზიციის მიერ კონკრეტული 

კონსტიტუციური შესწორების განზრახ დაბლოკვით ახსნეს, თუმცა, მიუხედავად არსებული 

პოლიტიუკი ვითარებისა, აღნიშნული არგუმენტი მისაღები არ აღმოჩნდა საყოველთაო სახალხო 

განხილვის მონაწილეთა მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის, განსაკუთრებით კი საპარლამენტო 

უმცირესობის წარმომადგენლებისთვი და სხვა პოლიტიკური ძალებისთვის.  

 

4.3.2 შენიშვნები განსახილველ დებულებასთან დაკავშირებით. 
 

შენიშვნა #1. შენიშვნის არსი 

 თინათინ ბოკუჩავამ46 აღნიშნა, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობის შემცირება პრინციპული 

მნიშვნელობის მატარებელია, და მასზე საქართველოს კონსტიტუციური წარსულიდან უნდა 

ვიმსჯელოთ, რაც ნათელს ხდის, რომ ხმათა 2/3 ვერ იცავს სახელმწიფოს კონსტიტუციას ხშირი 

                                                 
42 2013 წლის 6 ივლისის საყოველთაო-სახალხო განხილვის (ქ. თბილისი, შეხვედრა პროფესორ-მასწავლებლებთან და 

სტუდენტებთან) სხდომის ოქმი, გიორგი კახიანის მიმართვა გვ: 7; 
43 2013 წლის 11 ივლისის საყოველთაო-სახალხო განხილვის (ქ. ქუთაისი) სხდომის ოქმი, თამარ კორძაიას მიმართვა, გვ: 5; 
44 2013 წლის 13 ივლისის საყოველთაო-სახალხო განხილვის (ქ. ბათუმი) სხდომის ოქმი, ვახტანგ ხმალაძის მიმართვა, გვ: 2; 
45 ამ პარაგრაფში წარმოდგენილი შენიშვნები, იმავე ლოგიკით მიემართება #107-3/108 კონსტიტუციურ კანონის პროექტის 

პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევასთან დაკავშირებით; 
46 საპარლამენტო უმცირსობის წევრი, მიმდინარე კონსტიტუციური კანონის პროექტების საყოველთაო-სახალხო განხილვის 

საორგანიზაციო კომისიის წევრი; 
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ცვლილებისაგან.47 აღნიშნული მოსაზრება გაიზიარა აკაკი ბობოხიძემ, კერძოდ, 

საკონსტიტუციო უმრავლესობის შემცირება განიხილა როგორც საპარლამენტო ოპოზიციის 

დისტანცირება ქვეყნის უზენაესი კანონის გადასინჯვის პროცედურისაგან, რაც უდავოდ 

წარსულში დაბრუნებაზე მიუთითებს. აღნიშნულზე, ასევე მიუთითა პოლიტიკური 

გაერთიანება „ახალი მემარჯვენეების“ წარმომადგენელმა მამუკა კაციტაძემ და გაუგებრად 

მიიჩნია კომისიის არგუმენტები 2/3 თან დაკავშირებით მაშინ, როდესაც კონსტიტუცია ფართო 

საზოგადოებრივი კონსესუსის საგანი უნდა იყოს.48 

 

შენიშვნა #2. შენიშვნის არსი 

 ვინაიდან კონონპროექტის ინიციატორები 2/3 ის უმრავლესობის შემცირებას განიხილავენ 

როგორც დროებით მექანიზმს რომელმაც უნდა უზრუნველყოს მომავალი საკონსტიტუციო 

კომისიის მუშაობის შედეგების დაუბრკოლებელი მიღება,49  გამოითქვა ეჭვები50 დაპირების 

სანდოობასთან დაკავშირებით, აგრეთვე ალტერნატივები თუ როგორ შეიძლება იგივე შედეგის 

მიღწევა სხვაგვარი მექანიზმებით. მაგალითისთვის, მანანა ნაჭყებიამ გამოთქვა მოსაზრება 

შესაბამისი დებულება გათვალისწინებულ იქნეს არა კონსტიტუციის ძირითად ნაწილში 

არამედ გარდამავალ დებულებებში. 

 

შენიშვნა#3. შენიშვნის არსი 

 განხილვებში მონაწილეთა ნაწილმა, კომისიის არგუმენტაცია არ მიიჩნია დამაჯერებლად და 

მიუთითა, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში, კონსტიტუციის გადასინჯვის მექანიზმზე მსჯელობა 

უნდა გაგრძელდეს მომავალ საკონსტიტუციო კომისიაში, რათა მოხდეს კონსტიტუციის 

სისტემურობის შენარჩუნება და მომავალ ფართომასშტაბიან საკონსტიტუციო რეფორმაში 

პოლიტიკური ძალების მაქსიმალური ჩართულობა.  

 

შენიშვნა #4. შენიშვნის არსი 

 მოსაზრების ავტორთა ნაწილი დაეთანხმა ცვლილებას 2/3 მდე შემცირების ნაწილში, თუმცა 

მხარი არ დაუჭირა კონსტიტუციური შესწორების მიღების არსებული მექანიზმის 

შენარჩუნებას და მოითხოვა სხვა მინიმალური პროცედურული გარანტიები, რომლებიც 

უზრუნველყოფს საპარლამენტო უმრავლესობის თვითნებობის გამორიცხვას, კონსტიტუციის 

პოლიტიკურ პროცესებზე მორგების ტრადიციად ქცეულ ტენდენციას.51 მსგავსი შენიშვნა 

დააფიქსირა GDI-ის წარმომადგენელმა გიორგი მშვენიერაძემ, რომელმაც საკონსტიტუციო 

უმრავლესობის შემცირების სანაცვლოდ სესიებს შორის პერიოდის გაზრდას დაუჭირა მხარი.52 

 

შენიშვნა #5. შენიშვნის არსი 

 განსახიველს საკითხს მკვეთრად უარყოფითი შეფასებას აძლევს თინათინ ერქვანია. იგი 

მიიჩნევს, რომ კონსტიტუციის გადასინჯვის მოქმედი პროცედურა იძლევა ძირითადი კანონის 

                                                 
47 2013 წლის 11 ივლისის საყოველთაო-სახალხო განხილვის (ქ. ქუთაისი) სხდომის ოქმი, თინათინ ბოკუჩავას მიმართვა გვ 5. 

აგრეთვე 2013 წლის 16 ივლისის საყოველთაო-სახალხო განხილვის (ქ. რუსთავი) სხდომის ოქმი, თინათინ ბოკუჩავას მიმართვა, 

გვ: 6; 
48 2013 წლის 5 ივლისის საყოველთაო-სახალხო განხილვის (ქ. თბილისი, შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და 

პოლიტიკურ პარტიებთან) სხდომის ოქმი, მამუკა კაციტაძის მიმართვა, გვ: 4; 
49 2013 წლის 16 ივლისის საყოველთაო-სახალხო განხილვის (ქ. თელავი) სხდომის ოქმი, ვახტან ხმალაძის მიმართვა, გვ: 7; 
50 2013 წლის 11 ივლისის საყოველთაო-სახალხო განხილვის (ქ. ქუთაისი) სხდომის ოქმი, პოლიტიკური გაერთიანება „ახალი 

მემარჯვენეების“ მთავარი კომიტეტის წევრის მიხეილ გეგეშიძის მიმართვა გვ: 7; 
51 2013 წლის 5 ივლისის საყოველთაო-სახალხო განხილვის (ქ. თბილისი, შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და 

პოლიტიკურ პარტიებთან) სხდომის ოქმი, „ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის“ წარმომადგენლის 

ვახუშტი მენაბდის მიმართვა, გვ: 4. აგრეთვე, ვახუშტი მენაბდე,. კონსტიტუციური ცვლილებების მეორე ტალღა, გვ: 4. 

<http://www.scribd.com/doc/153150148/Menabde-Article>; 
52 გიორგი მშვნიერაძე., შენიშვნები და მოსაზრებები კონსტიტუციაში შესატან ცვლილებებზე. გვ: 4, 

<http://www.scribd.com/doc/157248029>; 

http://www.scribd.com/doc/153150148/Menabde-Article
http://www.scribd.com/doc/157248029/%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AB%E1%83%94
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ინსტრუმენტალიზაციის საშუალებას, შესაბამისად, დაუშვებელია მისი შენარჩუნება. არც 2010 

წლის რეფორმისეული ვერსიაა იდეალური, თუმცა იგი მისაღებია იმდენად, რამდენადაც იგი 

უფრო მყარ გარანტიებს მოიცავს. 53 

 

შენიშვნა #6. შენიშვნის არსი 

 საგულისხმოა ვენეციის კომისიის მოსაზრება. დასკვნის მიხედვით, ახალი დემოკრატიის 

ქვეყნები დგანან რთული არჩევანის წინაშე, კერძოდ, რომელია უპირატესი, კონსტიტუცია 

იყოს მყარი რათა შეინრაჩუნოს პოზიტიური მიღწევები, თუ იყოს მოქნილი, რათა მოერგოს 

აქტიურად მიმდინარე სოციალურ ცვლილებებს. საბოლოო არჩევანი უნდა გაკეთდეს, 

კონკრეტული სახელმწიფოს სოციალურ-პოლიტიკური კონტექსტის, კონსტიტუციური 

კულტურისა და ისტორიის გათვალისწინებით. კომისია მიუთითებს თავის 2010 წლის 

დასკვნაზე, სადაც დადებითად არის შეფასებული გადასინჯვის მექანიზმის გართულება 

(„შეიძლება იყოს საუკეთესო არჩევანი ამ ეტაპზე“), საბოლოოდ კი არადამაკმაყოფილებლად 

აფასებს კონსტიტუციის მარტივი უმრავლესობით შეცვლის საკითხს და დასტურად მოყავს 

ფაქტი, რომ წარმოდგენილი ცვლილებები მიემართება კონსტიტუციური კანონის პროექტს, 

რომელიც ჯერ კიდევ არ არის ამოქმედებული.54 

 

4.3.3 შემაჯამებელი მიმოხილვა 
 

კონსტიტუცია წარმოადგენს ქვეყნის უმთავრეს პოლიტიკურ-სამართლებრივ დოკუმენტს, რაც 

განაპირობებს მისი გადასინჯვის განსაკუთრებულ წესს, თუმცა არ არსებობს კონსტიტუციური 

შესწორების მიღების უნივერსალური მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფს ძირითადი კანონის 

როგორც საზოგადოების განვითარებაზე მორგებას, ისე ინსტრუმენტალიზაციის პრევენციას. ამოსავალ 

წერტილად უნდა მივიჩნიოთ ჩვენი კონსტიტუციური გამოცდილება, რომელიც ცალსახად 

გართულებული მექანიზმის აუცილებლობაზე მიუთითებს. აღნიშნულს განსახილველი კანონის 

პროექტის ინიციატორებიც აღიარებენ, თუმცა პროცედურის გამარტივების აუცილებლობას ხსნიან არა 

ზოგადად სამომავლო პერსპექტივით, არამედ კონკრეტულად ერთი ცვლილებისთვის, რაც, ისევ და 

ისევ, კონსტიტუციის ინდივიდუალიზაციის მცდელობაზე მიუთითებს უმნიშვნელოდ იმისა, თუ 

რამდენად მისაღებია იგი სოციალურ-პოლიტიკურ კონტექსტში. ყოველვემ განაპირობა საზოგადოების 

უარყოფითი დამოკიდებულება საკონსტიტუციო უმრავლესობის შემცირებასთან დაკავშირებით. 

საყოველთაო-სახალხო განხილვის შედეგების ანალიზი ცხადყოფს, რომ საკონსტიტუციო 

უმრავლესობის შემცირება 2/3-მდე, ყოველგვარი ალტერნატივის შემოთავაზების გარეშე, არ იქნა 

მხარდაჭერილი, შესაბამისად, დადებით შეფასებას იმსახურებს ფაქტი, რომ განხილული კანონის 

პროექტისთვის კენჭისყრა არ მომხდარა.  

 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე ნარჩუნდება კონსტიტუციის გადასინჯვის მექანიზმის 

გართულებული პროცედურა (იხ. ცხრილი #3) რომელიც ამოქმედდება 2013 წლის საპეზიდენტო 

არჩევნებში გამარჯვებული პრეზიდენტის ინაუგურაციის მომენტიდან. 

  

                                                 
53 თინათინ ერქვანია,. საკონსტიტუციო ცვლილებების მეორე ეტაპის შეფასება, გვ: 6, <http://www.scribd.com/doc/153886191>; 
54 EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH THE LAW (VENIECE COMMISSION), DRAFT OPINION ON Two 

DRAFT CONSTITUTIONAL LAWS AMENDING TO THE CONSTITUTIONAL LAWS AMENDING TO THE CONSTITUTION  OF 

GEORGIA (CDL(2013)038), Strasburg, 10 September 2013, პუნქტი 32, 34, 36, 39, 40, 

<http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL(2013)038-e>; 

http://www.scribd.com/doc/153886191/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9D-%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%94-%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL(2013)038-e
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5. საყოველთაო-სახალხო განხილვის შედეგები - ანარეკლი მიღებულ კონსტიტუციური კანონონში 

 

2013 წლის 4 ოქტომბერს საქართველოს პარლამენტმა მე-3 მოსმენით მიიღო საყოველთაო-სახალხო 

განხილვისთვის გამოქვეყნებული სამი კანონპროექტიდან ერთი (#07-3/107), რომელიც იმავე დღეს 

იქნა პრომულგირებული საქართველოს პრეზიდენტის მიერ.55 კონსტიტუციური კანონი მიემართება 

2010 წლის 15 ოქტომბრის კონსტიტუციურ კანონს და მოიცავს შემდეგ ცვლილებებს: 

 

 უქმდება ნდობის ნეგატიური ვოტუმის ინსტიტუტი (პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილება 

ინიცირებულ კანონის პროექტს დაუკავშიროს მთავრობის ნდობის საკითხი); 

 შენარჩუნდება მთავრობის შემადგენლობის ცვლილებაზე საპარლამენტო კონტროლი, 

კერძოდ, მთავრობის 5 წევრის, მაგრამ არანაკლებ 1/3-ის ცვლილების შემთხვევაში საჭირო 

იქნება პარლამენტის ხელახალი ნდობა; 

 დაწესდა მთავრობის ანდა პარლამენტის პასუხისმგებლობა ბიუჯეტის მიუღებლობის 

შემთხვევაში. 

 

საკანონმდებლო ორგანოს პლენარულ სხდომებზე არ განუხილავს გამოქვეყნებული კონსტიტუციური 

კანონის პროექტები, რომლებიც ეხება ორმაგ მოქალაქეობასთან დაკავშირებული შეზღუდვის 

გაუქმებას და კონსტიტუციის გადასინჯვის მექანიზმის გამარტივებას, აგრეთვე 2010 წლის 15 

ოქტომბრის კონსტიტუციური კანონის ამოქმედების დროს. 

 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველს პარლამენტში ამჟამად 

არსებული ვითარება მეტნაკლები სიზუსტით ასახავს საყოველთაო სახალხო განხილვისას შემდგარ 

საზოგადოებრივ კონსესუსს. შედეგებიდან გამომდინარე, ცალსახად უარყოფითი შეფასება 

დაიმსახურა კონსტიტუციის გადასინჯვის მექანიზმის გამარტივებამ, აგრეთვე ცხადი გახდა, რომ არ 

არსებობდა ორმაგ მოქალაქეობასთან დაკავშირებული პოლიტიკური პროცესების მოწესრიგების 

შეჯერებული კონცეფცია. დანარჩენ კანონპროექტებზე პარლამენტმა ამ ეტაპზე უარი თქვა. არსებობს 

მოსაზრება, რომ კონსტიტუციის გადასინჯვასთან დაკავშირებული ცვლილებები საკანონმდებლო 

ორგანომ ვერ მიიღო უმცირესობის პრინციპული წინააღმდეგობის გამო და არა იმიტომ, რომ 

გაითვალისწინა საყოვლთაო-სახალხო განხილვის დროს გამოთქმული შენიშვნები. აღნიშნულ 

მოსაზრებას ამყარებს საბიუჯეტო საკითხთან დაკავშირებული დებულებები, რომელებმაც 

სამართლიანი კრიტიკა დაიმსახურა, თუმცა მაინც მოხვდა მიღებული შესწორებების რიგში.  

 

საყოველთაო-სახალხო განხილვაზე საზოგადოების დასწრების ხარისხს ვერ ვუწოდებთ მაღალს, 

თუმცა იგი იყო დამაკმაყოფილებელი. იმავეს ვერ ვიტყვით ჩართულობის ხარისხზე, სადაც 

ძირითადად დარგის პეციალისტები აქტიურობდნენ. შედეგებიდან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, 

რომ ცვლილებების გარშემო საზოგადოებრივი აზრი გამოკვეთილია, რაც გაიზიარა საქართველოს 

პარლამენტმა, ბიუჯეტთან დაკავშირებული საკითხების გამოკლებით, რითაც დასრულდა მიმდინარე 

საკონსტიტუციო რეფორმის მეორე ეტაპი. მიუხედავად იმისა, რომ მიღებული ცვლილებები ზოგადად 

მისასალმებელია, ბიუჯეტის კანონის მიღების პროცედურის ახლებურმა მოწესრიგებამ გაამწვავა 

კონსტიტუციის სხვა ნაწილების სასწრაფოდ გადახედვის აუცილებლობა. ასევე არ გამოირცხება 

საპარლამენტო სესიის განახლების შემდეგ დარჩენილი კანონპროექტების დამტკიცება, რაც შესაბამისი 

ცვლილებების გარეშე წინააღმდეგობაში მოვა განხილვის შედეგებთან.   

                                                 
55 საქართველოს 2013 წლის 4 ოქტომბრის კონსტიტუციური კანონი, საქართველოს საკანონმდებლლო მაცნე, ვებგვერდი - 

16/10/2013; 
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6. წყაროები 

 

I. საყოველთაო სახალხო განხილვის სხდომის ოქმები: 

 

1. 2013 წლის 5 ივლისის საყოველთაო-სახალხო განხილვა ქ. თბილისი, შეხვედრა 

ჟურნალისტებთან.  

<http://www.scribd.com/doc/156969427/Journalist>; 

2. 2013 წლის 5 ივლისის საყოველთაო-სახალხო განხილვა ქ. თბილისი, შეხვედრა 

არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და პოლიტიკურ პარტიებთან.  

<http://www.scribd.com/doc/154275094/Tbilisi-Arasamtavrobo>; 

ვიდეო მასალა: <http://2tv.ge/video/1912>; 

3. 2013 წლის 6 ივლისის საყოველთაო-სახალხო განხილვა ქ. თბილისი, შეხვედრა 

სტუდენტებთან და პროფესორ-მასწავლებლებთან. 

<http://www.scribd.com/doc/156967705/University>; 

ვიდეო მასალა: <http://2tv.ge/video/1911>; 

4. 2013 წლის 11 ივლისის საყოველთაო-სახალხო განხილვა, ქ. ქუთაისი.  

<http://www.scribd.com/doc/154274995/Kutaisi>; 

ვიდეო მასალა: <http://www.livestream.com/nakadi/>; 

5. 2013 წლის 13 ივლისის საყოველთაო-სახალხო განხილვა, ქ. ბათუმი.  

<http://www.scribd.com/doc/154285677/Batumi>; 

6. 2013 წლის 16 ივლისის საყოველთაო-სახალხო განხილვა, ქ. თელავი. 

<http://www.scribd.com/doc/156724027/Telavi>; 

7. 2013 წლის 16  ივლისის საყოველთაო-სახალხო განხილვა ქ. რუსთავი. 

<http://www.scribd.com/doc/156723280/Rust-Avi>; 

8. 2013 წლის 18 ივლისის საყოველთაო-სახალხო განხილვა, ქ. გორი. 

<http://www.scribd.com/doc/157170110/Gori>; 

ვიდეო მასალა: <http://www.livestream.com/nakadi/>; 

9. 2013 წლის 18 ივლისის საყოველთაო-სახალხო განხილვა. ქ. ახალციხე.  

<http://www.scribd.com/doc/157620966/akhaltsikhe>; 

10. 2013 წლის 25 ივლისის საყოველთაო-სახალხო განხილვა ქ. ოზურგეთი.  

<http://www.scribd.com/doc/177324737/Ozurgeti>; 

 

 

II. დასკვნები/მოსაზრებები საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით. 

 

1. თინათინ ერქვანია,. საკონსტიტუციო ცვლილებების მეორე ეტაპის შეფასება. 

 <http://www.scribd.com/doc/153886191>; 

2. ავთანდილ დემეტრაშვილი., მოსაზრებანი 2013 წლის 13 ივნისს საქართველოს პარლამენტში 

პარლამენტართა ჯგუფის მიერ ინიცირებულ კონსტიტუციის გადასინჯვის საკანონმდებლო 

ინიციატივის შესახებ.  

<http://www.scribd.com/doc/153070750>; 

3. გიორგი მშვნიერაძე., შენიშვნები და მოსაზრებები კონსტიტუციაში შესატან ცვლილებებზე.  

<http://www.scribd.com/doc/157248029>; 

4. ვახუშტი მენაბდე,. კონსტიტუციური ცვლილებების მეორე ტალღა.  

<http://www.scribd.com/doc/153150148/Menabde-Article>; 

5. ზურაბ მაჭარაძე., 2013 წლის 13 ივნისს წარდგენილი კონსტიტუციური კანონპროექტების 

მიმოხილვა.  

<http://www.scribd.com/doc/153897573/Macharadze-Article>; 

http://www.scribd.com/doc/156969427/Journalist
http://www.scribd.com/doc/154275094/Tbilisi-Arasamtavrobo
http://2tv.ge/video/1912
http://www.scribd.com/doc/156967705/University
http://2tv.ge/video/1911
http://www.scribd.com/doc/154274995/Kutaisi
http://www.livestream.com/nakadi/video?clipId=pla_98e64507-6302-4057-9e67-5eda574361e3
http://www.scribd.com/doc/154285677/Batumi
http://www.scribd.com/doc/156724027/Telavi
http://www.scribd.com/doc/156723280/Rust-Avi
http://www.scribd.com/doc/157170110/Gori
http://www.livestream.com/nakadi/video?clipId=pla_85772b32-5899-4e48-9939-dcc09c6cb729
http://www.scribd.com/doc/157620966/akhaltsikhe
http://www.scribd.com/doc/177324737/Ozurgeti
http://www.scribd.com/doc/153886191/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9D-%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%94-%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90
http://www.scribd.com/doc/153070750/%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9A-%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98
http://www.scribd.com/doc/157248029/%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AB%E1%83%94
http://www.scribd.com/doc/153150148/Menabde-Article
http://www.scribd.com/doc/153897573/Macharadze-Article
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6. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის (EMC) სამართლებრივი 

დასკვნა 2013 წლის 13 ივნისს ინიცირებულ სამ კონსტიტუციურ კანონთან დაკავშირებით.  

<http://www.scribd.com/doc/148485670>; 

7. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის (GYLA) სამართლებრივი დასკვნა 2013 

წლის 13 ივნისს საქართველოს პარლამენტში ინიცირებულ სამ კონსტიტუციურ კანინის 

პროექტთან დაკავშირებით.  

<http://qartuli.net/gyla.ge/legislature/upload/3%20const%20daskvna.pdf>; 

8. EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH THE LAW (VENIECE COMMISSION), 

DRAFT OPINION ON Two DRAFT CONSTITUTIONAL LAWS AMENDING TO THE 

CONSTITUTIONAL LAWS AMENDING TO THE CONSTITUTION  OF GEORGIA (CDL(2013)038), 

Strasburg, 10 September 2013, პუნქტი 12-13. 

 <http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL(2013)038-e>; 

 

 

III. ნორმატიული აქტები 

  

1. საქართველოს კონსტიტუცია [საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 31-33, 24/08/1995]; 

2. საქართველოს 2010 წლის 15 ოტომბრის კონსტიტუციური კანონი #3710, საქართველოს 

საკანონმდებლო მაცნე 62, 05/11/2010; 

3. საქართველოს პარლამენტის დადგენილება „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების 

შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის (#07-3/106), 

„საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა დად დამატებების შეტანის შესახებ“ 

საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს 

კონსტიტუციური კანონის პროექტისა (#07-3/107) და „საქართველოს კონსტიტუციაში 

ცვლილებების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილებების 

შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის (#07-3/108) 

გამოქვეყნებისა და მათი საყოველთაო-სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისიის შექმნის 

შესახებ“. საქართველოს კანონონმდებლო მაცნე, ვებგვერდი - 27/06/2013; 

4. საქართველოს 2013 წლის 4 ოქტომბრის კონსტიტუციური კანონი. საქართველოს 

საკანონმდებლო მაცნე, ვებგვერდი 16/10/2013; 

 

 

IV. გამოყენებული ვებგვერდები 

 

1. www.venice.coe.int 

2. www.parliament.ge 

3. www.constitution.ge 

4. www.matsne.gov.ge 

5. www.emcrights.wordpress.com 

6. www.gyla.ge 

http://www.scribd.com/doc/148485670/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%90-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%94
http://qartuli.net/gyla.ge/legislature/upload/3%20const%20daskvna.pdf
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL(2013)038-e
http://www.venice.coe.int/
www.parliament.ge
http://www.constitution.ge/
http://www.matsne.gov.ge/
http://www.emcrights.wordpress.com/
http://www.gyla.ge/
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