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Abstract 
It should be noted that after the dissolution of the Soviet Union and the emergence of 

new states in its place, they established public administration systems appropriate to their 
statehood, which they turned into legal relations with a new order. Consequently, new state 
institutions were created, and existing institutions were abolished and/or modernized. Georgia 
has a similar history. After our country adopted the 1995 Constitution, it pushed us to 
implement reforms dictated by new challenges. One of the innovations of the current 
constitution was the introduction of constitutional control, which was assigned to a 
specialized body. The basic law of the country determined the regulation of issues related to it 
by the organic law, which was adopted later. 

Despite the fact that the 1921 Constitution of Georgia, the development of a new 
version of which was entrusted to the State Constitutional Commission, did not provide for 
any mechanism of constitutional control, this innovation and modern state approaches were 
introduced and reflected in the 1995 Constitution. Georgia, like many other European states, 
introduced a specialized body, thereby quite boldly and courageously responding to the crisis 
and challenges of the 90s of the last century. 

If we analyze the above, the role of the Constitutional Court of Georgia in the system 
of judicial power is largely conditioned by the importance and scope of the issues and 
disputes assigned to its jurisdiction and the nature and combination of the procedural 
material-legal and organizational-legal powers established for the effective resolution of these 
issues and disputes, i.e. competence. It is by analyzing this issue that we will try to determine 
the area of activity of the Constitutional Court and its influences, because control over public 
administration decisions, control over the constitutionality of legal norms is its prerogative. 
Accordingly, their influence is the subject of the thesis research and the result that occurs 
during such influence for the state, its bodies, legal or public administration relations. 

In this work, the cases of several countries are cited as examples, which clearly shows 
what category of cases the body implementing constitutional control will see, as well as its 
impact on the entire state system. We also present the types of constitutional control and their 
grouping according to certain criteria, which are recognized in theory and are often used, 
including by the Constitutional Court itself during the consideration of a specific case. This 
makes it even more clear how deep the decisions of the Constitutional Court of Georgia go 
and what scale of "influence" we are talking about. 

It should be noted here that the paper presents not only our view of the Constitutional 
Court as an influential entity, but also discusses cases that were related to disputes regarding 
the competence of state bodies, and also reviews the cases of recent years that influenced state 
life, changed the existing judicial practice, highlighted Different approaches to this or that 
controversial issue. Also, the issue of implementation of decisions is evaluated, because this is 
the most important stage and it is important to highlight how new relations, newly defined 
norms gain strength and enter into everyday life and how they are transformed by governance 
in the field or everyday life. 

The first chapter of the paper deals with the review of public supervision as part of 
state policy and legal state. In the same chapter, the essence of the state as a governing entity 
is discussed, as well as the issues of the relationship between state principles and law from a 
state point of view are presented. The essence of the basic law of the country and its place in 
the state life are evaluated. Finally, the conclusion is presented that the state itself is a 
governing entity, although the source of its legitimacy is the people. 

The second chapter of the paper deals with the Constitutional Court as a specialized 
subject of control, where the history of its origin in different countries, including Georgia, is 
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reviewed. In addition, the constitutional provisions of February 21, 1921 regarding state 
control are evaluated. 

In the same chapter, the issues belonging to the competence of the Constitutional 
Court of Georgia are discussed, which are evaluated scientifically and different approaches 
are presented to group them according to certain criteria. Also, our views on comprehensively 
reflecting competence in the Constitution of Georgia and the shortcomings of the current 
record are presented. The issue of enforcement of the decisions of the Constitutional Court, 
which is problematic to this day, is discussed. In the same chapter, our vision regarding 
preliminary control is presented in relation to the disputed norm in the draft law. 
In the paper, the subjects of appeal to the Constitutional Court are separated as a separate 
paragraph, because the subject of appeal to the Constitutional Court is different during each 
dispute. Their activity was evaluated in terms of address, on the basis of which we divided 
them into "active subjects" and "passive subjects". 

In the same chapter, we have grouped the constitutional controls on different bases, 
eg, according to the implementation in time, according to the implementation in the place, 
according to the form, etc. The presentation of the mentioned classification is important from 
the point of view that it not only helps us to better understand the essence of constitutional 
control, but also, most importantly, it shows the extent of its scope, and this is related to the 
study of its effects in the field of public administration. 

The third chapter of the paper deals with the analysis of the Constitutional Court of 
Georgia as a "governing" entity and reviews the disputes that have influenced the governance 
sphere.  
 The final part presents the main approaches and changes to be implemented, as well as 
the shortcomings identified while working on the paper, for the purpose of which we have 
developed recommendations, namely: The powers of the Constitutional Court, as well as the 
circle of subjects with the right to appeal to the Court, should be exhaustively defined by the 
organic law, as well as the issue of enforcement of the decisions of the Constitutional Court 
should be regulated. It is also important to expand the rights of the court in the sense that 
within the framework of preliminary control, it issues a conclusion of a recommendatory 
nature in case of dispute of the norm during the consideration of the draft law in the 
legislative body, and finally, to implement constitutional control over all kinds of 
administrative acts and actions (action, inaction). 

 ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

საუკუნეების განმავლობაში ვითარდებოდა რა საზოგადოება და  

საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფერო, აღნიშნული ყოველთვის ახალ 

გამოწვევებს სთავაზობდა და სთავაზობს ხელისუფლების ორგანოებს. ახალი თუ 

მოდიფიცირებული ურთიერთობები კანონმდებლის მიერ კანონის ფარგლებში 

უნდა იქნეს მოქცეული, კანონი კი უნდა შეესაბამებოდეს ქვეყნის ძირითად კანონს 

- კონსტიტუციას, ეს უკანასკნელი კი იურიდიული საწყისია სახელმწიფოსი და 

სახელმწიფოებრივი ურთიერთობებისა. მოცემულ შემთხვევაში კონსტიტუცია 

ქმნის რა სახელმწიფო ორგანოებს, ეს უკანასკნელნი, თავის მხრივ, ემორჩილებიან 
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მის დანაწესს. მათი უწყვეტი, ჯაჭვური სახის ურთიერთკავშირი აყალიბებს 

სახელმწიფოებრივ ურთიერთობებს, მათ შორის, საჯარო მმართველობით 

ურთიერთობებს. შესაბამისად, ის სუბიექტი, რომელსაც შეუძლია, რომ დაიცვას 

კონსტიტუცია, განმარტოს კონსტიტუციური ნორმა და კანონმდებლის ნება 

საჯაროდ განაცხადოს, რა თქმა უნდა, გავლენა აქვს მმართველობით სფეროზე. 

განსახილველ შემთხვევაში კი საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად, 

კონსტიტუციური კონტროლის განმახორციელებელი ორგანო საქართველოს 

საკონსტიტუციო სასამართლოა, რომელსაც ფართო და ამავდროულად, 

საინტერესო უფლებამოსილებები აქვს ჩვენი განსახილველი თემის ჭრილიდან 

გამომდინარე.  

ამდენად, თუკი საჯარო მმართველობით ურთიერთობებს აყალიბებს და 

გავლენას ახდენს ქვეყნის ძირითადი კანონი, ყველა ის სუბიექტი, რომელიც იცავს 

და განმარტავს კონსტიტუციას, ახორციელებს ამ ნაწილში 

საჯაროსამმართლებრივი ურთიერთობების ჩამოყალიბებას ან/და ახდენს ასეთ 

ურთიერთობებზე ზეგავლენას.  თუმცა ჩვენი განსახილველი საკითხი სწორედ ის 

არის, ნამდვილად განიცდის თუ არა საჯარო მმართველობა რაიმე სახის გავლენას 

კონსტიტუციური კონტროლის განხორციელების დროს, რა სახით და რა დოზით 

და დადებით შემთხვევაში, ხომ არ არის ასეთი სუბიექტი თავად მმართველობითი 

სუბიექტი, მიუხედავად იმისა, თუ ხელისუფლების რომელი შტოს შიგნით 

მოიაზრება. 

„ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტის მოვალეობაა დაიცვას კონსტიტუცია, 

თუმცა სწორედ საკონსტიტუციო სასამართლოს არსებობა განაპირობებს მათ მიერ 

საკუთარი ვალდებულებების ცოდნას“1. ხოლო თუკი ვერ ხდება ან ხარვეზებით 

ხდება კონსტიტუციის დაცვა, საკონსტიტუციო სასამართლო დგება დაცვის 

სადარაჯოზე და კონსტიტუციურ ფარგლებში აქცევს, მათ შორის, საჯარო 

ორგანოების საქმიანობას. 

თემის აქტუალობა - განსახილველ შემთხვევაში ყურადღებას 

გამახვილებულია საკონსტიტუციო სასამართლოზე, როგორც კონსტიტუციური 

კონტროლის განმახორციელებელ ორგანოზე, რადგან კანონით მისთვის 

1 Hausmaninger H., Judicial Referral of Constitutional Questions in Austria, Germany and Russia, Tulane 
European and Civil Law Forum, Vol. 12, 1997, pg.26. 
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მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, გარკვეული დოზით მან ასევე, 

როგორც ზემოთ უკვე მივუთითეთ, შესაძლებელია იქონიოს პირდაპირი თუ 

ირიბი გავლენა საჯარო მმართველობაზე. სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი 

და საინტერესო საკონსტიტუციო სასამართლოს შევხედოთ იმ კუთხით, რომ 

დავინახოთ მისი როლი და გავლენა საკანონმდებლო თუ აღმასრულებელ 

ხელისუფლებაზე, განსაკუთრების მაშინ, როდესაც იგი იხილავს დავას ისეთ 

საკითხებზე, რომელიც უშუალოდ შეეხება მმართველობით სფეროს, მაგ: დავა 

სახელმწიფო ორგანოთა კომპეტენციის თაობაზე, პირთა დავის დროს, როდესაც 

შედეგს აქვს სახელმწიფოებრივ პოლიტიკაზე გავლენა და სხვა. 

კონსტიტუცია, როგორც ქვეყნის ძირითადი კანონი, განსაზღვრავს რა 

სახელმწიფო მმართველობის სამართლებრივ საფუძვლებსა და მართვის ძირითად 

ორიენტირებს, სამართლებრივ ჩარჩოში აქცევს სახელმწიფოსა თუ პირების ქცევას, 

სწორედ ამიტომ საჯარო მმართველობის განმახორციელებელი ორგანოების 

საქმიანობა კონსტიტუციის შესაბამისი უნდა იყოს. მმართველობა კი, თავის მხრივ, 

ორიენტირებული უნდა იყოს კონსტიტუციით გაცხადებული მიზნის მისაღწევად. 

საჯარო მმართველობის დროს სახელმწიფო ორგანოების მიერ სამართლებრივი 

ნორმის განმარტებისას პრიორიტეტული სწორედ სახელმწიფოებრივი მიზანია, 

რადგან იგი საფუძვლად უნდა დაედოს საჯარო მმართველობის დროს მიღებული 

გადაწყვეტილების განმარტებას. აღნიშნულს თუკი დავამატებთ იმასაც, რომ ხშირ 

შემთხვევაში ადმინისტრაციული ორგანოები დელეგირების საფუძველზე 

ახორციელებენ თავიანთ უფლებამოსილებას და ასევე გააჩნიათ დისკრეციული 

უფლებამოსილება, კიდევ უფრო დიდია საჯარო მმართველობის 

განმახორციელებლი ორგანოების მიერ მართებულად იქნეს დანახული და 

აღქმული კონსტიტუციით გაცხადებული სახელმწიფოებრივი მიზანი. იმისთვის, 

რომ ეფექტურად იმოქმედოს ქვეყნის ძირითადმა კანონმა, აუცილებელია, რომ ეს 

უკანასკნელი დაცული იყოს კონსტიტუციური კონტროლით, შესაბამისად, 

დაცული იქნება ყველა ის  პირი, რომელიც შესაძლოა მომავალში გახდეს 

საკონსტიტუციო სასამართლოსადმი მიმართვის სუბიექტი. ამდენად, 

მნიშვნელოვანია შევისწავლოთ და გავაანალიზოთ სასამართლოს ის 

გადაწყვეტილებები, რომლებიც მმართველობით სფეროს ეხება და გავლენა აქვს 

სახელმწიფოს მმართველობით პოლიტიკაზე ამა თუ იმ სფეროში. 
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განსახილველი ნაშრომის აქტუალურობა სწორედ ის არის, რომ 

საკონსტიტუციო სასამართლოს წარმოჩენა გვიწევს არა როგორც სასამართლო 

ხელისუფლების შემადგენელი ნაწილის, არამედ როგორც იმ სუბიექტის, რომელიც 

კანონმდებლის მიერ აღიჭურვა მმართველობით სფეროზე ზეგავლენის მქონე 

კონსტიტუციურ ორგანოდ. სახელმწიფოს ხელისუფლებაში არცერთ ორგანოს აქვს 

მისი მსგავსი უფლებამოსილებების ნაწილიც კი, რომელიც მას არამხოლოდ 

უნიკალურს, არამედ ძალაუფლების მქონედაც აქცევს. ამის მაგალითად 

საკმარისია თუნდაც იმის დასახელება, რომ სასამართლო იხილავს დავებს 

კომპეტენციის თაობაზე. ასეთი უფლებამოსილება არცერთი ორგანოს არ აქვს 

მინიჭებული, შესაბამისად, აღნიშნული ადასტურებს მის უშუალო გავლენებს 

მმართველობით სფეროზე, სადაც მოიაზრებიან არამხოლოს სუბიექტები, არამედ 

თავად მმართველობითი პროცესი. კიდევ უფრო საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ 

მიუხედავად ხელისუფლებისა თუ მაღალი თანამდებობის პირების 

ცვლილებებისა, ეს ცვლილებები არ ეხება საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ 

დადგენილ პრაქტიკას, მის მიერ განმარტებულ ნორმას, თუკი არ მოხდა 

საკანონმდებლო ცვლილება თავად საქართველოს კონსტიტუციაში, რომელიც 

არსებითად ცვლის მანამდე არსებულ დანაწესს. თუმცა აქაც მნიშვნელოვანია იმის 

ცოდნა, რომ თუკი ასეთი კონსტიტუციური ცვლილება ეწინააღმდეგება საერთო 

მიზანს, ნორმა-პრინციპებს, მაშინ ასეთი ცვლილება, კონსტიტუციის ასეთი 

შემადგენელი ნაწილი, რომელიც მათ ეწინააღმდგება, შესაძლებელია 

არაკონსტიტუციურად იქნეს ცნობილი. 

ასევე აღსანიშნავია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საკონსტიტუციო 

სასამართლოსთან დაკავშირებით მრავალი ლიტერატურა არსებობს, არცერთ 

მათგანში იგი არ არის წარმოდგენილი, როგორც სახელმწიფო ორგანოების 

მმართველობითი გადაწყვეტილებებზე ზეგავლენის მქონე სუბიეტი, ამ კუთხით 

არ ყოფილა გაანალიზებული მისი არსი. იმის გათვალისწინებით, რომ იგი 

სასამართლო ხელისუფლების შემადგენელი ნაწილია, არსად არის მსჯელობაც კი 

იმაზე, რომ შესაძლოა იგი სრულებითაც არა სასამართლო, არამედ 

მმართველობითი ხელისუფლების ნაწილად მოაზრებულიყო, თავისი 

კომპეტენციისა და გავლენების გათვალისწინებით.  

7 



ნაშრომში გადმოცემულია ჩვენეული ხედვები არამხოლოდ არსებულ 

პრობლემატიკაზე, არამედ იმაზეც თუ როგორ გავლენას ახდენს მისი 

გადაწყვეტილებები მმართველობით სფეროზე, როგორ ხდება მათი 

იმპლიმენტაცია იმ ფონზე, რომ რაიმე სპეციალიზირებული ორგანო ან კანონი, 

რომელიც აღასრულებს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებებს, არ 

არსებობს. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა დავებზე კომპეტენციის 

თაობაზე, ასევე ბოლო ორი-სამი წლის სასამართლო პრაქტიკაზე, რომლებმაც 

გავლენა იქონია მმართველობით საკითხებზე და ახლებურად მოაწესრიგა მანამდე 

არსებული ურთიერთობები. სწორედ ამიტომ არის  საინტერესო და 

მნიშვნელოვანი, ამასთან, აქტუალური, ჩვენს მიერ წარმოდგენილი ნაშრომი, იგი 

ასახავს არამხოლოდ კონსტროლის განმახორციელებლი სუბიექტის არსს ახალი 

ჭრილით, არამედ მიმოხილულია ბოლო წლების მნიშვნელოვანი 

გადაწყვეტილებები. 

საკვლევი პრობლემა - საქართველო, ისევე როგორც ბევრი პოსტსაბჭოთა 

ქვეყანა, კავშირის დაშლის შემდეგ მრავალი საკითხის წინაშე პირისპირ 

აღმოჩნდნენ, ხოლო დამოუკიდებლად სახელმწიფოებრივი მართვის 

გამოცდილება კი არ არსებობდა. შესაბამისად, აუცილებელი იყო მმართველობითი 

საკითხების დასავლეთის სტანდარტებით შექმნა, არსებულის მოდერნიზება, რაც 

ხელს შეუწყობდა დამოუკიდებელი და სუვერენული ქვეყნის მშენებლობას. 

აღნიშნული კი ნიშნავდა, რომ მმართველობითი საკითხები, სხვა მრავალ 

გამოწვევასთან ერთად, ახლადშექმნილი სახელმწიფოების გარდაუვალი ეტაპი 

იყო. 

საკვლევ პრობლემად თავად საკონსტიტუციო სასამართლოს ბუნების 

გაანალიზებაა, იმის დადგენა, თუ რა ადგილი უკავია მას სახელმწიფო ორგანოთა 

სისტემაში. მიუხედავად იმისა, რომ იგი სასამართლო ხელისუფლების ნაწილს 

წარმოადგენს, რა აქცევს მას ესოდენ მძლავრ სუბიექტად და რა პრობლემები 

არსებობს ამჟამად. რამდენად არის ძლიერი და ეფექტური მისი 

გადაწყვეტილებები მმართველობით სფეროზე და რა ტენდენციები იკვეთება ამ 

საკითხთან მიმართებაში. 

კვლევის მიზნები და ამოცანები - საქართველოში საკონტიტუციო 

8 



კონტროლთან დაკავშირებული იმ საკითხების კვლევა, რომლებიც გავლენას 

ახდენს საჯარო მმართველობაზე, რის გამოც მოვახდინეთ ზოგადი მიმოხილვა 

საკონსტიტუციო კონტროლთან დაკავშირებით; ასევე, საქართველოს 

საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმიანობასა და უფლებამოსილების კვლევა;  

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების კვლევა, 

რომელიც შეეხება დავებს, მათ შორის, მაგალითად, სახელმწიფო ორგანოთა შორის 

კომპეტენციის თაობაზე. ამდენად, კვლევის მიზანს წარმოადგენს იმის დადგენა 

არის თუ არა საკონსტიტუციო სასამართლო მმართველობითი სუბიექტი, თუ 

მხოლოდ საჯარო მმართველობაზე გავლენის მქონე სუბიექტი. 

კვლევის ობიექტია – კონტროლის განხორციელების სახეები, 

საკონსტიტუციო კონტროლის განმახორციელებელი ორგანოს საკანონმდებლო 

ანალიზი, სასამართლო პრაქტიკა, გადაწყვეტილებების შედეგების ანალიზი.  

კვლევის საკითხები არის მხოლოდ ის გადაწყვეტილებები, მათ შორის 

საზღვარგარეთის ქვეყნების გადაწყვეტილებები, რაც მმართველობით სფეროსთან 

არის დაკავშირებული. იმისთვის, რომ გავცეთ ძირითად შეკითხვას პასუხი, 

აუცილებელია მოხდეს მისი გადაწყვეტილებების არამხოლოდ შინაარსობრივი 

კვლევა, არამედ მათი აღსრულების შედეგების ანალიზიც. 

ამავე გადაწყვეტილებების ანალიზი მოგვცემს პასუხს შეკითხვაზე, იმ 

შემთხვევაში, თუკი საკონსტიტუციო სასამართლო არ აღმოჩნდება საჯარო 

მმმართველობის სუბიექტი, მაშ, რა ადგილი უკავია მას და მის გადაწყვეტილებებს 

ხელისუფლების საქმიანობაში და როგორია მათი გავლენა. ასევე საკვლევი 

საკითხია, ხომ არ არის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება მხოლოდ 

სამართლებრივი საფუძველი საჯარო მმართველობისთვის. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე აუცილებელია ჩვენს მიერ 

საბოლოოდ დადგინდეს საკონსტიტუციო სასამართლოს როლი და ფუნქცია 

საჯარო მმართველობის სფეროში და შემუშავდეს ის რეკომენდაციები, რაც 

სრულყოფს მის საქმიანობას, შესაბამისად, ჩვენი საკვლევი საკითხებია:. 

1. მმართველობით სფეროსთან დაკავშირებული საკონსტიტუციო 

გადაწყვეტილებები; 
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2. საკონსტიტიციო სასამართლოს მმართველობით სფეროსთან 

დაკავშირებული გადაწყვეტილებების შინაარსობრივი და შედეგობრივი 

ანალიზი; 

3. საკონსტიტუციო სასამართოს ადგილი ხელისუფლების საქმიანობაში; 

4. არის თუ არა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება მხოლოდ 

სამართლებრივი საფუძველი საჯარო მმართველობისთვის; 

5. საკონსტიტუციო სასამართლოს როლი და ფუნქცია საჯარო მმართველობის 

სფეროში. 

კვლევის საგანია – კვლევის საგანს წარმოადგენს საკონსტიტუციო 

სასამართლოს გადაწყვეტილებები, რომლებიც გავლენას ახდენს საჯარო 

მმართველობით სფეროზე, მათ შორის, დავები, რომლებიც სახელმწიფო 

ორგანოთა კომპეტენციას შეეხება, კერძოდ, იმ ფაქტორების ანალიზი, რამაც ამ 

გადაწყვეტილებების მიღება განაპირობა და მათი შემდგომი გავლენა 

სახელმწიფოებრივ პოლიტიკაზე.  

კვლევის თეორიულ-მეთოდოლოგიური ბაზას წარმოადგენს – სამეცნიერო 

წყაროები და სახელმძღვანელოები საკონსტიტუციო კონტროლის 

მიმართულებით. საკვლევი თემის გარშემო, სადისერტაციო და საპუბლიკაციო 

მასალების შესწავლა, ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოების ოფიციალური 

დოკუმენტები, ნორმატიულ-სამართლებრივი აქტები, სამეცნიერო წყაროები და 

ნაშრომები საჯარო მმართველობის, ასევე საკონსტიტუციო კონტროლთან 

დაკავშირებით როგორც ეროვნულ, ისე საერთაშორისო დონეზე. 

სადისერტაციო ნაშრომი ასევე მოიცავს საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლოს გადაწყვეტილებების ანალიზს, კერძოდ, იმ დავებს, რომელიც 

შეეხება ორგანოთა კომპეტენციას, ასევე უახლეს გადაწყვეტილებებს, რომლებმაც 

პირდაპირი, თუ ირიბი გავლენა მოახდინა საჯარო მმართველობით 

გადაწყვეტილებებზე.  

კვლევის პროცესში გამოყენებულია საკონსტიტუციო კონტროლის 

განმახორციელებლი ორგანოების ჩამოყალიბებისა და ტრანსფორმაციის 

პროცესებისა და მოვლენების ისტორიული ანალიზის, ანალიზისა და სინთეზის 

მეთოდები. 
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ნაშრომის მეცნიერულ სიახლეს წარმოადგენს ის, რომ – წარმოდგენილი 

საკითხი არის ის ახლებური ხედვა, რაც საკონსტიტუციო სასამართლოს 

დაგვანახებს, როგორც საჯარო მმართველობაზე ზეგავლენის მქონე სუბიექტად. 

ნაშრომში წარმოდგენილი ჩვენი დასკვნები უფლებამოსილებების რეალიზაციის 

დროს დაკავშირებულ პრობლემატურ საკითხებზე და შესაბამისად, 

წარმოდგენილი ჩვენეული ხედვა და რეკომენდაციები სადავო საკითხებთან 

დაკავშირებით. ამ მიზნით ნაშრომში გაანალიზებულია საქართველოს 

საკონსტიტუციო სასამართლოს რამდენიმე გადაწყვეტილება, რომელიც შეეხება 

საჯარო მმართველობით საკითხებს, რაც ძირითადად წამოჭრილია სახელმწიფო 

ორგანოთა უფლებამოსილების საკითხების განხილვისას, რადგან მხოლოდ 

საკოსტიტუციო სასამართლოს შეუძლია ხელისუფლების შებოჭვის 

განხორციელება და ამავდროულად იყოს თვითშებოჭვის ფარგლებშიც.  

მოყვანილი კონკრეტული მაგალითებით კი ცალსახად დასტურდება, რომ 

კონსტიტუციური კონტროლის განმახორციელებლი ორგანოს გადაწყვეტილებები 

უშუალო გავლენას ახდენს სახელმწიფო მმართველობაზე საზოგადოებრივი 

ცხოვრების ყველა სფეროში, რითაც იგი საჯარო მმართველობითი სუბიექტის 

ნიშან-თვისებებს იძენს, თუმცა მიუხედავად ამისა იგი მაინც არ მიეკუთვნება 

მმართველობით სუბიექტს. სწორედ ამ კუთხით საკითხის დამუშავება გახლავთ ის 

სიახლე, რაც იქნება წარმოდგენილი, ვინაიდან მანამდე აღნიშნული ჭრილით არ 

ყოფილა გაანალიზებული და ერთ ნაშრომში გადმოცემული კონსტიტუციური 

კონტროლის განმახორციელებელი სუბიექტის მმართველობითი სუბიექტის 

ჭრილში დანახვა და წარმოდგენა. 

ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა, მნიშვნელოვანია იმ საკითხის 

ანალიზი, რომელიც მანამდე ცალკე არასდროს ყოფილა გამოყოფილი და 

დამუშავებული, კერძოდ, საკონსტიტუციო კონტროლის განმახორციელებელი 

სუბიექტის პოლიტიკური გავლენა საჯარო მმართველობით გადაწყვეტილებებზე. 

აღსანიშნავია, რომ მართალია საკონსტიტუციო სასამართლო იურიდიულად 

სასამართლო ხელისუფლების ნაწილია, თუმცა ფაქტობრივად საჯარო 

მმართველობითი სფეროს სუბიექტს უფრო წარმოადგენს მის მიერ განხილული 

საქმეების შედეგების გათვალისწინებით. სწორედ ამიტომ განსახილველი თემა 
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სასამართლო გადაწყვეტილებებს შეეხება, რომლებმაც გავლენა იქონია 

მმართველობით სფეროზე, სახელმწიფოებრივი პოლიტიკის მიმართულებაზე. 

კვლევის საფუძველზე შემუშავებული დასკვნები და მასზე დაყრდნობით 

წარმოდგენილი რეკომენდაციების გათვალისწინება შესაძლებელია სამომავლოდ, 

რათა გაუმჯობესდეს მმართველობითი საქმიანობა, ასევე გათვალისწინებული 

იქნეს სახელმწიფო რეფორმების განხორციელების დროს. საქართველოს 

საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებების ანალიზი, რომელიც 

მმართველობით სფეროს შეეხება, მოახდენს არსებული სასამართლო პრაქტიკის 

განზოგადებას, რაც უაღრესად მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს პრაქტიკოსი 

იურისტებისთვის. ამასთან, დისერტაციაში გამოკვეთილი გარკვეული მიდგომები, 

საკითხები, შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს მმართველობით სფეროში 

სახელმწიფო ორგანოების მიერ თავიანთი უფლებამოსილების განხორციელების 

დროს. 

დისერტაციის სტრუქტურა - სტრუქტურული თვალსაზრისით სამეცნიერო 

ნაშრომი შედგება – 111 გვერდისგან, რომელიც შეიცავს შესავალს, 3 თავს, 8 

პარაგრაფს და დასკვნას, ასევე ლიტერატურის ჩამონათვალს. 

მისი შინაარსი შემდეგია: 

შესავალი 

ლიტერატურის მიმოხილვა  

თავი 1. საჯარო მმართველობა, როგორც სახელმწიფო პოლიტიკისა და 

სამართლებრივი სახელმწიფოს ნაწილი  

1.1. სახელმწიფო, როგორც მმართველობითი სუბიექტი  

თავი 2. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო - საკონსტიტუციო 

კონტროლის სპეციალიზირებული სუბიექტი  

2.1. რეტროსპექტრული ანალიზი  

2.2. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს კომპეტენციას მიკუთვნებული 

საკითხები  

2.3. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსადმი მიმართვის სუბიექტები  

2.4. საკონსტიტუციო კონტროლი, როგორც კონტროლის სპეციფიკური სახე და 

კლასიფიკაციის მიხედვით მისი მოქმედების არეალი  
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თავი 3. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო, როგორც „მმართველობითი“ 

სუბიექტი 

3.1. კონსტიტუციური კონტროლი, როგორც ხელისუფლების „ზედამხედველი“ 

3.2. საჯარო მმართველობითი გადაწყვეტილებები  

3.3. სასამართლო პრაქტიკა 

დასკვნა  

გამოყენებული ლიტერატურა 

 

ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

ნაშრომის შესავალში მიმოხილულია საკვლევი თემის ძირითადი ასპექტები 

და გამოწვევები, კერძოდ,  ის შეიცავს საკონსტიტუციო კონტროლთან 

დაკავშირებულ ზოგად მიმოხილვას, თემის მეთოდოლოგიას, მოცემულია 

შესაბამისი არგუმენტები თემის აქტუალობის შესახებ, კვლევის მიზანს, ამოცანებს, 

კვლევის საგანს და ობიექტს, სიახლეს, თეორიულ-პრაქტიკული  მნიშვნელობას და 

სხვა. 

ლიტერატურის მიმოხილვა მოიცავს საკვლევ საკითხთან დაკავშირებით 

არსებულ წყაროებს, სამეცნიერო და საინფორმაციო სტატიების, სადოქტორო 

დისერტაციების, საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციების ანგარიშების, 

რეკომენდაციების თუ ღია ინტერნეტ სივრცეში განთავსებული ფაქტობრივი 

მასალის ანალიზს, რომლებიც სადისერტაციო თემაზე მუშაობის პროცესში იქნა 

გამოყენებული.  

ნაშრომზე მუშაობისას შესწავლილი იქნა სხვადასხვა ქვეყნების კონტროლის 

განმახორციელებლი ორგანოების გადაწყვეტილებები და მათი გავლენა საჯარო 

მმართველობაზე, სადაც დაკვირვებამ აჩვენა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს 

გადაწყვტილებებს პირდაპირი გავლენა აქვთ სახელმწიფო პოლიტიკაზე, მისი 

განვითარების მიმართულებაზე.  

საკვლევი თემისათვის აგრეთვე მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა სხვადასხვა 

ნაშრომებში არსებული შეფასებები, ანგარიშები, სხვა სახემწიფოთა გამოცდილება, 

რადგან ისინი არამხოლოდ წარსულ ურთიერთობებს ასახავენ, არამედ ამჟამად 

აქტუალურ საკითხებზეც ჰქონდათ მსჯელობა.  
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ნაშრომის პირველი თავი (ერთი ქვეთავი) შეეხება საჯარო მმათველობის 

მიმოხილვას, როგორც სახელმწიფო პოლიტიკისა და სამართლებრივი 

სახელმწიფოს ნაწილის. ამავე თავში საუბარია სახელმწიფოს, როგორც 

მმართველობითი სუბიექტის არსის შესახებ, ასევე წარმოდგენილია 

სახელმწიფოებრივი პრინციპებისა და სამართლის ურთიერთობის საკითხები 

სახელმწიფოებრივ ჭრილში. შეფასებულია ქვეყნის ძირითადი კანონის არსი და 

მისი ადგილი სახელმწიფოებრივ ცხოვრებაში. საბოლოდ წარმოდგენილია 

დასკვნა, რომ სახელმწიფო თავად არის მმართველი სუბიექტი, თუმცა მისი 

ლეგიტიმურობის წყაროს ხალხი წარმოადგენს. 

 ნაშრომის მეორე თავი (ოთხი ქვეთავი) შეეხება საკონსტიტუციო 

სასამართლოს, როგორც კონტროლის სპეციალიზირებულ სუბიექტს, სადაც 

მიმოხილულია მისი წარმოშობის ისტორია სხვადასხვა ქვეყნებში, მათ შორის 

საქართველოშიც. ამასთან, შეფასებულია 1921 წლის 21 თებერვლის 

კონსტიტუციური დანაწესები სახელმწიფოებრივ კონტროლთან დაკავშირებით. 

ამავე თავში განხილულია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 

კომპეტენციას მიკუთვნებული საკითხები, რომელიც შეფასებულია მეცნიერულად 

და წარმოდგენილია სხვადასხვა მიდგომები მათი გარკვეული ნიშნით 

დაჯგუფების თაობაზე. ასევე, წარმოდგენილია ჩვენეული ხედვები კომპეტენციის 

საქართველოს კონსტიტუციაში ამომწურავად ასახვის თაობაზე და ის 

ნაკლოვანებები, რაც ამჟამად არსებულ ჩანაწერს გააჩნია. განხილულია 

საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების საკითხი, 

რომელიც დღემდე პრობლემატურია, ამავე თავში წარმოდგენილია ჩვენეული 

ხედვა წინასწარ კონტროლთან დაკავშირებით კანონპროექტში არსებულ სადავო 

ნორმასთან მიმართებით. 

ნაშრომში ცალკე პარაგრაფად არის გამოყოფილი საკონსტიტუციო 

სასამართლოში მიმართვის სუბიექტები, რადგან თითოეული დავის დროს 

საკონსტიტუციო სასამართლოსადმი მიმართვის სუბიექტი სხვადასხვაა. 

შეფასებულია მათი აქტიურობა მიმართვიანობის კუთხით, რის საფუძველზეც 

ისინი დავყავით „აქტიურ სუბიექტებად“ და „პასიურ სუბიექტებად“. 

ამავე თავში ჩვენ მოვახდინეთ საკონსტიტუციო კონტროლის დაჯგუფება 

სხვადასხვა საფუძვლით, მაგ: დროში განხორცილების მიხედვით, ადგილის 
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განხორციელების მიხედვით, ფორმის მიხედვით და ა.შ. აღნიშნული 

კლასიფიკაციის წარმოდგენა მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ 

საკონსტიტუციო კონტროლის არსის არამხოლოდ უკეთ გაგებაში გვეხმარება, 

არამედ, რაც მთავარია, მისი მოქმედების არეალის მასშტაბებს უკეთ წარმოაჩენს, 

აღნიშნული კი დაკავშირებულია საჯარო მმართველობით სფეროში მისი 

გავლენების შესასწავლად. 

ნაშრომის მესამე თავი (სამი ქვეთავი) შეეხება საქართველოს 

საკონსტიტუციო სასამართლოს, როგორც „მმართველობითი“ სუბიექტის ანალიზს 

და მიმოხილულია ის დავები, რომლებმაც მმართველობით სფეროზე მოახდინა 

გავლენა. 

დასკვნა 

საკონსტიტუციო სასამართლო სწორედ მის მიერ განხილვას 

დაქვემდებარებული საკითხების მნიშვნელობის გამო განსაკუთრებულ ადგილს 

იკავებს ხელისუფლების განმახორციელებლ ორგანოებს შორის. დავების 

მნიშვნელობისა და მოცულობის გათვალისწინებით საკონსტიტუციო 

სასამართლოს დიდი შესაძლებლობა აქვს გავლენა იქონიოს საჯარო 

ურთიერთობებზე, საჯარო მმართველობის თითქმის ყველა სფეროზე და 

ზემოქმედება მოახდინოს მათზე, რადგან ნორმატიული აქტებით მისთვის 

მინიჭებულია რეპრესიული სასამართლო კონტროლის უფლებამოსილება და ამ 

კონტროლს დაქვემდებარებული დავებისა და საკითხების ძალზე ფართო წრე, მათ 

შორის კომპეტენციები, სამართლებრივი აქტების კონსტიტუციურობის საკითხები 

და სხვა. 

მოცემულ შემთხვევაში განსახილველი საკითხი იყო, რამდენად არის 

საკონსტიტუციო კონტროლის განმახორციელებლი ორგანო საჯარო 

მმართველობითი სუბიექტი და ასევე რა სახის გავლენას ახდენს იგი საჯარო 

მმართველობით გადაწყვეტილებებზე. 

წარმოდგენილი სასამართლო პრაქტიკის ანალიზის შედეგად 

შესაძლებელია დავასკვნათ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო არ არის 

„მმართველობითი“ სუბიექტი, ასევე არ არის კანონშემოქმედებითი სუბიექტი, 

არამედ იგი არის მმართველობით ქმედებებზე ზედამხედველი, მაკონტროლებელი 

და მიმართულების მიმცემი სუბიექტი, გარკვეული სახის სპეციალიზირებული 
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ორგანო, რომელიც არის სასამართლო ხელისუფლების შემადგენელი ნაწილი. 

მართალია იგი წააგავს მმართველ სუბიექტს, თუმცა იგი თვითონ ვერ ქმნის 

მმართველობას, თვითონ ვერ მართავს, არამედ სადავოობის დროს განმარტავს 

მმართველობით სფეროში არსებულ სადავო ნორმას, სადავო საკითხს, ახდენს 

შედარებას კონსტიტუციურ დანაწესებთან მიმართებით. მართალია მისმა 

გადაწყვეტილებამ შესაძლოა პირდაპირი და უშუალო გავლენა მოახდინოს 

მმართველობის სფეროსა თუ მის სუბიექტებზე, თუმცა საკონსტიტუციო 

სასამართლო მხოლოდ სადავო საკითხის ფარგლებში რჩება და საკითხის 

ამოწურვის შემდეგ „იწურება“ კიდეც მისი, როგორც „მმართველი“ სუბიეტის 

„მმართველობა“. რა თქმა უნდა, მიღებული გადაწყვეტილება რჩება და არსებობს 

იქამდე, სანამ კვლავ თავად არ მოახდენს მის შეცვლასა თუ სხვაგვარად 

განმარტებას, თუმცა ამ ყველაფრის გათვალისწინებით იგი არ შეიძლება 

მივიჩნიოთ მმართველ სუბიექტად, მმართველობის განმახორციელებელ 

სუბიექტად. 

მიუხედავად საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ „ნეგატიური 

კანონმდებლის“ როლის შეთავსებამ იგი საკანონმდებლო სფეროში შეჭრის 

მცდელობის მქონე სუბიექტად წარმოგვიდგინა, თუმცა ფაქტია, რომ ასეთი 

საკანონმდებლო ფუნქციის უფლებამოსილებით რომ იყოს იგი აღჭურვილი, 

თავადვე მოახდენდა ნორმის მიღებას და პარლამენტს არ გადაუგზავნიდა იმ 

გადაწყვეტილებებს, რომლებშიც ნორმის ძალადაკარგულად ცნობის ვადები არის 

განსაზღვრული და საკითხის მოწესრიგებას საკანონმდებლო ორგანოს მსჯელობის 

საკითხად არ აქცევდა.  

აღსანიშნავია, რომ მის მიერ მიღებული არაერთი გადაწყვეტილება ყოფილა 

საფუძველი იმ ფართომასშტაბიანი საკანონმდებლო ცვლილებებისა და 

სისტემურად საკითხის შესწავლისა, რომელმაც შედეგად გავლენა იქონია 

სახელმწიფო პოლიტიკაზე კონკრეტულ სფეროში, მაგ: ნარკოტიკულ 

საშუალებებთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება, მოსამართლეთა უვადოდ 

განმწესებასთან დაკავშირებული საკითხები, სისხლის სამართლის საქმეებზე 

საგამოძიებო მოქმედებების - ჩხრეკა-ამოღების საკითხის დარეგულირება, 

ცენტრალური და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის კომპეტენციის გამიჯვნა 

და სხვა. ყველა აღნიშნული საკითხი იყო სახელმწიფოებრივი ინტერესის მქონე 
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საკითხი და საკონსტიტუციო სასამართლომ მმართველობით სფეროში სწორედ ამ 

საკითხებთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილებები გააუქმა და 

ახლებურად მოაწესრიგა იგივე ურთიერთობები. ამასთან, არამხოლოდ 

მოაწესრიგა, არამედ საკანონმდებლო თუ აღმასრულებელ ხელისუფლებას 

მიუთითა კიდეც სტანდარტები, განუსაზღვრა ვადები და „დააკვირდა“ მათ 

შესრულებას. ამდენად, საკონსტიტუციო სასამართლო თავად არ მართავს, მის 

მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ედება საფუძვლად მართვას, სახელმწიფო 

პოლიტიკის შემუშავებასა და კონკრეტული მიმართულებებით წარმართვას. 

შესაბამისად, სასამართლო მმართველობითი სფეროს ნაწილს წარმოადგენს და არა 

მმართველობის განმახორციელებელ სუბიექტს. 

ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემური საკითხი, რაც წარმოიშვება 

საკონსტიტუციო სასამართლოსთან ურთიერთობისას, აღსრულების საკითხს 

უკავშირდება, ვინაიდან ფაქტია, რომ განხილული საქმეების უმეტესობა, სადაც 

საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ დადგენილია ვადა, მითითებულ ვადაში არ 

რეგულირდება. შესაძლებელია ვადის დარღვევით დარეგულირდეს, თუმცა ასევე 

არის გადაწყვეტილებები, რომელიც დღემდე არ აღსრულებულა. მაგალითად, 

„საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2020 წლის  ანგარიშში“2 

მითითებულია, რომ არსებობს საქმეები, რომლებზეც საკანონმდებლო 

ცვლილებები მიღებული დღემდე არ არის მაგ: საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლოს 2019 წლის 18 აპრილის N1/1/655 გადაწყვეტილება საქმეზე „შპს „სკს“ 

საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“, რა დროსაც ნორმის მოქმედების ვადა 

გადავადდა 2020 წლის 01 მაისამდე.  ასევე, საკონსტიტუციო სასამართლოს 2019 

წლის 07 ივნისის N1/4/693,857 გადაწყვეტილება საქმეზე „ა(ა)იპ „მედიის 

განვითარების ფონდი“ და ა(ა)იპ „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების 

ინსტიტუტი“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ, რა დროსაც სასამართლომ 

სადავო ნორმის ძალადაკარგულად გამოცხადება გადადო 2020 წლის პირველ 

მაისამდე. ასევე, 2018 წლის 07 დეკემბრის გადაწყვეტილება N2/8/765 საქმეზე 

„საქართველოს მოქალაქე დავით ძოწენიძე საქართველოს პარლამენტის 

2 https://constcourt.ge/files/4/2020_Report.pdf (უკანასკნელად ნანახი იქნა 02.12.2022წ.) 
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წინააღმდეგ“ და სადავო ნორმის არაკონსტიტუციურად ცნობა გადავადდა 2019 

წლის 30 აპრილამდე. 

 აღნიშნული რამდენიმე მაგალითიც კი საკმარისია იმისთვის, რომ  

დავრწმუნდეთ, რამდენად პრობლემატურია საკონსტიტუციო სასამართლოს 

გადაწყვეტილების აღსრულების საკითხი. თუმცა აქ უფრო მეტად ის საკითხია 

დასაფიქრებელი, რომ ასეთი დაგვიანებით საკანონმდებლო ხელისუფლება ლახავს 

პირთა უფლებებს და „არ ემორჩილება“ მათ შორის თავისი მონაწილეობით 

ფორმირებული ორგანოს გადაწყვეტილებას. 

ამდენად, მიუხედავად იმისა, თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს 

კონსტროლის განმახორციელებლი ორგანო, რამდენად ლეგიტიმურია მისი, 

როგორც სუბიექტის არსებობა, საბოლოოდ მაინც აღსრულების საკითხი არის ის 

პრობლემატური საკითხი, რაც რეალურად ანიჭებს საკონსტიტუციო სასამართლოს 

არამხოლოდ უპირატესობას სხვა კონსტიტიციურ ორგანოებთან მიმართებით, 

არამედ ძალაუფლებას, რომელსაც ნაწილ-ნაწილ იყენებს კონკრეტული საქმის 

განხილვის დროს. 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მართალია საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ 

მიღებული გადაწყვეტილება გამოცხადებისთანავე შედის ძალაში და სხვა რაიმე 

ქმედების განხორციელება არავის მიერ არ ხდება, თუმცა ასევე ფაქტია, რომ ასეთი 

ძალაში შესული გადაწყვეტილებები „არ/ვერ“ სრულდება. მნიშვნელოვანია, რომ 

ერთმანეთისაგან გავმიჯნოთ სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების 

ძალაში შესვლა და მისი აღსრულება. ძალაში შესვლა სხვა ეტაპია, ხოლო 

აღსრულება კი - სხვა. კანონის დანაწესიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა ყველა 

სუბიექტი ემორჩილება და უნდა დაემორჩილოს კიდეც სასამართლოს 

გადაწყვეტილებას, თუმცა რა ხდება იმ დროს, როდესაც „ვემორჩილებით“ 

სასამართლოს, გაუქმებულია სადავო ნორმა, თუმცა საკანონმდებლო ორგანოს 

მიერ არ არის საკითხი მოწესრიგებული და დარეგულირებული. სასამართლოს 

მიერ გადაწყვეტილების აღსრულების ვადის გადავადება სწორედ იმ მიზანს 

ემსახურება, რომ მითითებულ კონკრეტულ ვადამდე მოხდეს არსებული ვაკუუმის 

ამოვსება, წინააღმდეგ შემთხვევაში ღიად დატოვებული საკითხი, დიდი 

ალბათობით, შესაძლოა სხვა პრობლემების წარმოშობის წინაპირობა გახდეს. 
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საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 2005 წლამდე მიმართავდა 

საქართველოს პარლამენტს ნორმის აღსრულების მიზნით, კანონმდებლობაში 

შესაბამისი ცვლილების განსაზორციელებლად, რაც დადგენილებით ნაწილში იყო 

მოცემული, ხოლო პრეზიდენტსა და აღმასრულებელ ხელისუფლებას გარკვეული 

ღონისძიებების გატარების თაობაზე. 

 რაც შეეხება სხვა სახელმწიფოთა პრაქტიკას, რა თქმა უნდა, ყველგან 

ერთნაირი წესით არ ხდება მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულება, 

მაგალითად, ესპანეთის შემთხვევაში, საკონსტიტუციო სასამართლო განიხილავს 

არამხოლოდ სამართლებრივი აქტების ძირითად კანონთან შესაბამისობას, არამედ 

მოქალაქეთა საჩივრებსა და შუამდგომლობებს მათი უფლებების დარღვევასთან 

დაკავშირებით. განხილვის შედეგად სასამართლოს მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილება ინდივიდუალური ხასიათისაა და ვრცელდება მხოლოდ იმ 

საქმის მონაწილე პირებზე, რომელთან დაკავშირებითაც იმსჯელა სასამართლომ.  

ნაშრომში წარმოდგენილი სასამართლო პრაქტიკის, ასევე თეორიული 

მასალისა და საზღვარგარეთის ქვეყნების პრაქტიკის ანალიზის შედეგად 

შესაძლებელია დავასკვნათ, რომ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 

არის ისეთი სპეციალიზირებული კონსტიტიციური ორგანო, რომელიც გავლენას 

ახდენს მმართველობით პროცესებზე, სახელმწიფოებრივ პოლიტიკაზე, მის 

მიმართულებაზე როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. აქვე უნდა 

აღინიშნოს, რომ ეს გავლენა მხოლოდ ერთი მიმართულებით არ არის და იგი 

დამოკიდებულია როგორც სახელმწიფოსა და საზოგადოების 

მრავალფეროვნებაზე, ასევე სასამართლოს წინაშე წარდგენილი საკითხის 

მოცულობაზე. 

ჩვენი შეფასებით, რეალურად საკონსტიტუციო სასამართლოს 

განსახილველი სარჩელები სადავო აქტისა თუ მხარეთა მიუხედავად, არის 

კონკრეტულ სადავო სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემოწმება 

კონსტიტუციურობის გამოყენების „სარჩულით“. ყველა საქმე პირდაპირ თუ 

ირიბად შეეხება მმართველობით სფეროს და მათ მიერ მიღებულ 

გადაწყვეტილებებს. სასამართლოს მიერ ძალადაკარგულად გამოცხადებული 

აქტის ნაცვლად საკანონმდებლო ორგანოს ეკისრება ვალდებულება ახლებურად 

მოაწესრიგოს სადავო საკითხი თუ ურთიერთობა, რაც პრინციპულად 
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მნიშვნელოვანია დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის. საკითხს სხვაგვარად რომ 

შევხედოთ, სწორედ ხალხის დაკვეთად უნდა იქნეს მიჩნეული სადავო საკითხის 

წარმოჩენა და წამოწევა, შემდეგ კი ამავე საკითხზე სახელმწიფო პოლიტიკის 

გატარების დავალდებულება მმართველობითი ორგანოებისთვის საკონსტიტუციო 

სასამართლოს გადაწყვეტილების მეშვეობით. 

ამდენად, საკონსტიტუციო გადაწყვეტილების საფუძველზე 

საკანონმდებლო ორგანო იწყებს მოქმედებას, აწესრიგებს სადავო ურთიერთობას 

და მას აღასრულებს აღმასრულებელი ხელისუფლება მასში შემავალი 

მმართველობითი ორგანოებით. შესაბამისად, საკონსტიტუციო სასამართლო 

მმართველობით სფეროზე მოქმედებს საკანონმდებლო ორგანოს მეშვეობით, 

თუმცა პირდაპირ მოქმედებს სახემწიფო პოლიტიკაზე, რადგან საქართველოს 

კონსტიტუციის 36-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, საქართველოს 

პარლამენტი განსაზღვრავს ქვეყნის საშინაო და საგარაო პოლიტიკის ძირითად 

მიმართულებებს, ასევე კონტროლს უწევს მთავრობის საქმიანობას და 

ახორციელებს სხვა უფლებამოსილებებს. გამონაკლისია ის შემთხვევა, როდესაც 

საკონსტიტუციო სარჩელის მოპასუხე მხარეს აღმასრულებელი ხელისუფლება 

ან/და მისი რომელიმე ორგანო წარმოადგენს, რა დროსაც სასამართლოს მიერ 

საკითხის გადაწყვეტა უშუალოდ მოქმედებს მასზე. 

არსებული სასამართლო პრაქტიკის გაანალიზების შედეგად შესაძლებელია 

დავასკვნათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საკონსტიტუციო კონტროლის 

განმახორციელებელ ორგანოს კანონმდებლის მიერ მისთვის მინიჭებული 

უფლებამოსილების ფარგლებში დიდი ძალაუფლება გააჩნია ზეგავლენა 

მოახდინოს სახელმწიფოს პოლიტიკურ ცხოვრებაზე სწორედ სახელმწიფო 

ორგანოების საქმიანობის გაკონტროლებით, საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლოს როლი, მაგალითად, სახელმწიფო ორგანოთა კომპეტენციის 

თაობაზე დავების შემთხვევაში დღეის მდგომარეობით უმნიშვნელოა, თუმცა 

ძალზედ მნიშვნელოვანია სახელმწიფოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში. 

მისი უმნიშვნელო ხასიათი ამ მიმართულებით გამოწვეულია რამდენიმე 

ფაქტორით, პირველი, უშუალოდ ამ საფუძვლით შემოსული 4 საქმიდან ორს 

მიღებაზე ეთქვა უარი, ვინადან სადავო არ იყო ნორმატიული აქტი, რის გამოც 

სასამართლო მასზე ვერ იმსჯელებდა, ხოლო რეალურად ორ საქმეზეა არსებითი 
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გადაწყვეტილება მიღებული (დავა ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებას 

შორის კომპეტენციის გამიჯვნის თაობაზე), ხოლო კიდევ ერთ შემთხვევაში 

(საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო სამსახურის მიერ 

მიღებული გადაწყვეტილება დაბეგვრის შემოღებისა და მისი ოდენობის 

განსაზღვრის თაობაზე), თავად მოპასუხე მხარის მიერ გამოსწორდა სადავო აქტი 

და ძალადაკარგულად გამოცხადდა. საქართველოს საკონსტიტუციო პრაქტიკის 

შესწავლით დგინდება, რომ ხშირ შემთხვევაში სასამართლო ცდილობს სხვადასხვა 

საფუძვლით „თავი აარიდოს“ საქმის არსებით განხილვას, თუკი დავა 

კომპეტენციის თაობაზეა. აღნიშნული განცდა არსებობს იმ საქმეების გაცნობისას, 

რომელზეც ზემოთ უკვე ვისაუბრეთ - მაგ: „საქართველოს პარლამენტის წევრთა 

ჯგუფი საქართველოს განათლების სამინისტროს წინააღმდეგ“ (29.01.1998წ. 

განჩინება საქმეზე N1/1/72-7). 

ამდენად, სახელმწიფო ორგანოთა კომპეტენციასთან დაკავშირებულ 

დავებში სასამართლოს სურს „არ ჩაერიოს“, „თავის შეიკავოს ჩარევისგან“ 

სახელმწიფო ორგანოთა საქმიანობაში, თუმცა აღნიშნული არ ყოფილა 

კანონმდებლის ნება, რადგან, სხვა უფლებამოსილებებთან ერთად, სწორედ ამ 

საკითხის განხილვისა და გადაჭრის უფლებამოსილებით აღჭურვა კანონმდებელმა 

საკონსტიტუციო სასამართლო. ასევე გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, რომ 

ჩვენს მიერ დასახელებული საქმეები 10 და მეტი წლის წინა არის მიღებული, 

შესაბამისად, დღეის მდგომარეობით რამდენად არის მომზადებული სასამართლო 

ამ კატეგორიის საქმეების განხილვისთვის, უცნობია. 

აქვე შესაძლებელია დაისვას კითხვა, აღნიშნული საკითხის გადაწყვეტის 

დროს, რამდენად არის ჩართული საკონსტიტუციო სასამართლო პოლიტიკაში, 

თუმცა პასუხი ცალსახაა, რომ მას პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი აქვს მიუხედავად 

საკითხის სიმძიმისა თუ პოლიტიკურობისა. სწორედ ამიტომ სასამართლო ხშირად 

ეხვევა კრიტიკის ქარცეცხლში, რადგან ხშირ შემთხვევაში სასამართლოს 

გადაწყვეტილება „პოლიტიკურია“ იმ კუთხით, რომ გავლენას ახდენს 

სახელმწიფოს პოლიტიკურ მიმართულებასა და პოლიტიკურ ცხოვრებაზე.  

ამიტომ არის მისი გადაწყვეტილებები „პოლიტიკური“, რაც კიდევ ერთხელ 

ადასტურებს მისი გავლენის მასშტაბებს სახელმწიფო ორგანოებზე, რადგან 
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საზოგადოების მიერ იგი პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების მქონე 

სუბიექტად აღიქმება. 

მიგვაჩნია, რომ დროთა განმავლობაში სასამართლო უფრო გააქტიურდება 

და მისი გადაწყვეტილებები მნიშვნელოვანი გახდება არამხოლოდ 

საზოგადოებრივი ურთიერთობების მრავალფეროვნების გამო, არამედ, 

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შედეგადაც, ვინაიდან 

საქართველოს ტერიტორიაზე ორი ავტონომიური რესპუბლიკაა და 

შესაძლებელია, მრავალი საკითხი დადგეს დავების კუთხით დღის წესრგიში, 

თუმცა ყველაზე დიდი და მრავალფეროვანი დავები სწორედ კონსტიტუციის მე-2 

თავთან დაკავშრებულ საკითხებს შეეხება. 

საკონსტიტუციო სასამართლო მიჩნეულია როგორც მართვის 

სტაბილიზაციისა და სახელმწიფო სისტემის ლეგიტიმაციის გაზრდის საშუალება.3 

სწორედ ამიტომ საკონსტიტუციო სასამართლო აღჭურვილია იმ 

უფლებამოსილებით, რომ მოახდინოს კორექტირება ქვეყნის კონსტიტუციაში 

არსებული ჩანაწერის მიმართ. საკონსტიტუციო განმარტება კონსტიტუციის 

ოფიციალური განმარტებაა და მოქმედებს იქამდე, სანამ კონკრეტული ნორმა არ 

შეიცვლება, ან თავად არ შეცვლის სასამართლო პრაქტიკას. მაგ: საკონსტიტუციო 

სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელმაც გავლენა იქონია საარჩევნო პროცესზე - 

საარჩევნო ოლქების განსაზღვრის შესახებ, რა დროსაც დაკმაყოფილდა 

საქართველოს მოქალაქეების უჩა ნანუაშვილისა და მიხეილ შარაშიძის 

კონსტიტუციური სარჩელი N547 საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.4 

ამდენად, მხოლოდ საკონსტიტუციო სასამართლოს შეუძლია 

ხელისუფლების შებოჭვის განხორციელება, თუმცა აღნიშნულმა არ უნდა 

გამოიწვიოს იმ მოცულობით ძალაუფლების გამოყენება, რომ რეალური ფუნქცია 

დააკარგვინოს მას და ობიექტური რეალობის აღქმის პრობლემა დადგეს დღის 

წესრიგში. საკონსტიტუციო სასამართლო ყოველთვის თვითშებოჭვის ფარგლებში 

კონსტიტუციის ერთგული უნდა იყოს და დარჩეს მისსავე ფარგლებში, 

მიუხედავად საკითხის სიმძაფრისა და პოლიტიკურობისა. 

3Ooyen, Das Bundesverfassunggericht im politischen System S, 154. 

4https://www.constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=969 (უკანასკნელად ნანახი იქნა 02.12.2022წ.) 
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ნაშრომში მოყვანილი კონკრეტული მაგალითებით ცალსახად 

დასტურდება, რომ კონსტიტუციური კონტროლის განმახორციელებლი ორგანოს 

გადაწყვეტილებები უშუალო გავლენას ახდენს სახელმწიფო მმართველობაზე 

საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროზე. თუკი გასული საუკუნის 

დასაწყისში სჯეროდათ კონტროლის განმახორციებელი ორგანოს ქმედითობის და 

მას „ადმინისტრაციის მოპირისპირე წონას“ უწოდებდნენ, გასაკვირი არ უნდა 

იყოს, რომ დღესაც იგივე მოლოდინები არსებობს და  ეს განმარტება ყველაზე 

უკეთ წარმოაჩენს საკონსტიტუციო სასამართლოს შინაგან ბუნებასა და გავლენის 

სიძლიერეს. 

ამდენად, შესაძლებელია ითქვას, რომ „საკონსტიტუციო სასამართლო არის 

სამართლის პოლიტიკის განმახორციელებელი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

სუბიექტი. აუქმებს რა კანონს, იგი ავტომატურად ცვლის სამართლებრივ 

რეალობას, ნორმატიული აქტის არაკონსტიტუციურად ცნობით ხელისუფლების 

ნებას ძალადაკარგულად აცხადებს. იგი თავისი საქმიანობით პოლიტიკის 

ზღვარზე გადის, შესაბამისად სასამართლო გარკვეულწილად გავლენას ახდენს 

ხელისუფლების მიერ გასატარებელ პოლიტიკაზე.“5 

კიდევ ერთი საკითხი, მიუხედვად იმისა, რომ კანონმდებლის მიერ 

ამომწურავად არის განსაზღვრული იმ საკითხთა წრე, რომელიც შესაძლოა 

დაექვემდებაროს კონსტიტუციურ კონტროლს, თუმცა მასში ყოველთვის საუბარია 

სადავო ნორმატიულ აქტზე, კონსტროლს მიღმა კი რჩება კონსტიტუციური 

ინდივიდუალურ სამართლებრივი აქტი, ასევე სახელმწიფო ორგანოს ქმედება 

(მოქმედება ან/და უმოქმედობა).  

ამდენად, საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ კონსტიტუციური 

კონტროლის განხორციელება უნდა ხდებოდეს როგორც ნორმატიული აქტის, ისე 

ინდივიდულური სამართლებრივი აქტისა და სახელმწიფო ორგანოს, 

თანამდებობის პირის ქმედების მიმართ. საქართველოს სასამართლო პრაქტიკის 

განხილვის დროს - მაგ:„საქართველოს პარლამენტის წევრთა ჯგუფი საქართველოს 

განათლების სამინისტროს წინააღმდეგ“ (29.01.1998წ. განჩინება საქმეზე N1/1/72-7), 

5 ერემაძე ქ., დემოკრატიის გამოწვევები და საკონსტიტუციო სასამართლოს როლი დემოკრატიის 
ძიების პროცესში, ჯ. ხეცურიანისა და გ. კვერენჩხილაძის რედაქტორობით, თბილისი, 2015, გვ. 9 
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სწორედ ფორმალური საფუძვლით უთხრა სასამართლომ საქმის არსებით 

განხილვაზე უარი, რომ განათლების მინისტრის ბრძანება, მიუხედავად იმისა, რომ 

იჭრებოდა სხვა ორგანოს კომპეტენციებში, არ იყო ნორმატიული ხასიათის. 

სწორედ ამიტომ საჭიროა, რომ როგორც ნორმატიული, ისე ინდივიდუალური 

აქტი დაექვემდებაროს საკონსტიტუციო კონტროლს, ისევე როგორც სახელმწიფო 

ორგანოს ქმედება, რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ვიდრე ნორმატიული 

აქტი. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე შესაძლებელია დავასკვნათ, 

რომ მართალია ამ ეტაპზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს აქვს 

უფლებამოსილება განიხილოს დავა სახელმწიფო ორგანოთა კომპეტენციაზე და 

დიდი გავლენა მოახდინოს მასზე, თუმცა ასევე ფაქტია, რომ დღეის 

მდგომარეობით მისი გავლენა ამ საკითხში მნიშვნელოვნად „შესუსტებულია“, 

მიუხედავად სასამართლოს ხელში არსებული ბარკეტისა, რადგან 

საკონსტიტუციო სასამართლო სხვადასხვა „სამართლებრივი“ საფუძვლით 

ცდილობს არსებითაც არ შევიდეს საკითხის მსჯელობაში, რის გამოც მხოლოდ ორ 

საქმეზე აქვს არსებითად ნამსჯელი. ამასთან, პრაქტიკის ანალიზით დგინდება, 

რომ კონტროლს არ ექვემდებარება ინდივიდუალური აქტი, რომელიც 

შესაძლებელია იჭრებოდეს სხვა ორგანოს კომპეტენციაში, თუმცა იმ საფუძვლით, 

რომ იგი არაა ნორმატიული აქტი, არ მოხდეს მასზე მსჯელობა. ასევე ფაქტია, რომ 

ხშირი არაა ამ კატეგორიის დავა, რასაც, რა თქმა უნდა, საკონსტიტუციო 

სასამართლოს „სისუსტედ“ ვერ ჩაითვლება. 

და ბოლოს, როგორც საზღვარგარეთის ქვეყნების, ისე საქართველოს 

სასამართლო პრაქტიკით დასტურდება, რომ გადაწყვეტილებებს აქვს გავლენა 

საჯარო მმართველობით სფეროზე იმდენად, რომ ხშირ შემთხვევაში მათ 

„პოლიტიკურსაც“ უწოდებენ. შესაბამისად, საკონსტიტუციო კონტროლის 

განმახორციელებლი ორგანო უნდა ჩაითვალოს იმ სუბიექტად, რომელის 

გადაწყვეტილებებიც სახელმწიფოს ცხოვრებაში მნიშვნელოვანია და აბალანსებს 

შტოებს შორის ურთიერთობებს. 

შესაბამისად, საზოგადოებრივი ცხოვრების განვითარება, შეცვლილი და 

ახალი ურთიერთობები უფრო ამტკიცებს საკონსტიტუციო სასამართლოს როლს 

და აფართოვებს საკონსტიტუციო კონტროლის განხორციელების არეალს. 
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ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ასევე დღეს არსებული 

გამოწვევების შესაბამისად ნაშრომში წარმოდგენილია ჩვენეული ხედვა და 

სიახლეები, რაც საჭიროებს მოქმედ კანონმდებლობაში ასახვას, რათა უფრო მეტად 

იყოს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ეფექტური და გარანტირებული 

იყო მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების იმპლიმენტაცია, აღნიშნული კი 

სახელმწიფოს მიერ საჯარო მმართველობით სფეროში სწორი მიმართულებებით 

განვითარებასა და შესაბამისი პოლიტიკის გატარების წინაპირობას წარმოადგენს. 

ჩვენს მიერ წარმოდგენილი რეკომენდაციები მნიშვნელოვანია მმართველობით 

სფეროზე ზემოქმედების გასაუმჯობესებლად, ვინაიდან საკონსტიტუციო 

სასამართლო ახორციელებს რა მმართველობითი გადაწყვეტილებების კონტროლს 

და აქვს მათზე გავლენა, ეს გავლენა რომ იყოს უფრო სრულყოფილი და 

ეფექტური, აუცილებელია გასაკონტროლებელ ობიექტებს ნაკლები გავლენა 

ჰქონდეთ თავად საკონსტიტუციო სასამართლოზე, თუნდაც მაგ: აღსრულების 

დროს და დროულად და ეფექტურად აღსრულდეს გადაწყვეტილება.  

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით შესაძლებელია 

დავასკვნათ, რომ სადისერტაციო ნაშრომში ჩვენს მიერ წარმოდგენილი იქნა 

მმართველობით სფეროსთან დაკავშირებული საკონსტიტუციო 

გადაწყვეტილებები, ასევე შეფასებული იქნა როგორც გადაწყვეტილებების 

შინაარსობრივი მხარე, ასევე განხორციელდა მათი შედეგობრივი ანალიზი. 

სწორედ ამ გადაწყვეტილებების ანალიზიდან გამომდინარე შესაძლებელია 

დავასკვნათ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს ადგილი ხელისუფლების 

საქმიანობაში განსაკუთრებული და უნიკალურია, რომელიც ერთდროულად 

მმართველობითი სუბიექტის ნიშან-თვისებებსაც შეიცავს და საკანონმდებლო 

ორგანოს თვისებებსაც (აღნიშნულზე ზემოთ უკვე გვქონდა მსჯელობა), თუმცა იგი 

საჯარო მმართველობისა და სახელმწიფო პოლიტიკის გავლენის მქონე და 

მიმართულების მიმცემ სუბიექტად გვევლინება, რომელიც აღნიშნულ 

ახორციელებს კონსტიტუციაზე დაყრდობით, მისი პრინციპების 

გათვალისწინებითა და რაც მთავარია, პირთა უფლებების დაცვის კუთხით. 

მართალია საკონსტიტუციო სასამართლო სასამართლო ხელისუფლების 

შემადგენელი ნაწილია, თუმცა შესაძლებელია იგი ამ შტოს გარეთაც კი 

წარმოვიდგინოთ თავისი ზედამხედველობითი უფლებამოსილებების 
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გათვალისწინებით. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება არ არის 

მხოლოდ სამართლებრივი საფუძველი საჯარო მმართველობისთვის, არამედ იგი 

არის ის ფაქტობრივი მდგომარეობაც, როდესაც მმართველობით სფეროში 

არსებული ხარვეზისა და ნაკლის თაობაზე ხდება სასამართლო მიერ მმართველი 

სუბიექტისადმი მითითება. სასამართლოს როლი და ფუნქცია საჯარო 

მმართველობის სფეროში უდიდესია მისი უფლებამოსილებებისა და სადავო 

საქმეების სპექტრის გათვალისწინებითა და დროთა განმავლობაში კიდევ უფრო 

გაიზრდება. 

ნაშრომზე მუშაობის დროს ჩვენს მიერ გამოვლენილი ხარვეზებისა და 

შეუსაბამობების გამოსწორების მიზნით წარმოგიდგენთ ჩვენეული ხედვით 

შემუშავებულ შესაბამის რეკომენდაციებს, კერძოდ: 

1 - საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილებებთან დაკავშირებული 

ჩანაწერი უნდა ჩამოყალიბდეს შემდეგი ფორმით, კერძოდ, უფლებამოსილებები 

სრულად და ამომწურავად უნდა განისაზღვროს მხოლოდ კონსტიტუციით, ან 

ასევე შესაძლებელია კონსტიტუციის ტექსტის გადატვირთვის თავიდან აცილების 

მიზნით მხოლოდ მითითება მოხლდეს კონსტიტუციაში ორგანულ კანონზე და  ამ 

უკანასკნელმა ამომწურავად ჩამოაყალიბოს უფლებამოსილებანი. 

2 - სასამართლოსადმი მიმართვის უფლების მქონე სუბიექტების წრის მხოლოდ 

ორგანულ კანონში მათი მითითება სრულებით საკმარისია, თუმცა ვინაიდან ორ 

შემთხვევაში თავად საქართველოს კონსტიტუციაში დაფიქსირდა 

სასამართლოსადმი მიმართვის უფლების მქონე სუბიექტი, აღნიშნული უნდა 

შესწორდეს, კერძოდ, ან ამომწურავად მიეთითოს სასამართლოსადმი მიმართვის 

სუბიექტი კონსტიტუციაში ან ყველა მათგანი ორგანული კანონით განისაზღვროს. 

თუმცა უფრო პრაქტიკული და ამასთან, დავების მრავალფეროვნების 

გათვალისწინებით, უკეთესი იქნება, თუკი სუბიექტები ამომწურავად 

მითითებული იქნება ორგანულ კანონში. 

3 - საკონსტიტუციო გადაწყვეტილების აღსრულების საკითხის საკანონმდებლო 

დონეზე დარეგულირება, ვინაიდან დღეის მდგომარეობით არ არსებობს არც 

სუბიექტი და არც საკანონმდებლო ბაზა, თუ როგორ უნდა მოხდეს აღსრულება 

მიღებული გადაწყვეტილებების და აღნიშნული მთლიანად არის დამოკიდებული 

ხელისუფლებაზე; 

26 



4 - გაფართოვდეს სასამართლოს უფლებები იმ კუთხით, რომ მის მიერ წინასწარი 

კონტროლის ფარგლებში გაიცეს სარეკომენდაციო ხასიათის დასკვნა 

საკანონმდებლო ორგანოში კანონპროექტის განხილვის დროს ნორმის სადავოობის 

შემთხვევაში, რათა მინიმუმამდე იქნეს დაყვანილი პირთა უფლებების დარღვევა 

და სასამართლოსადმი მიმართვიანობა;  

5 - კონსტიტუციური კონტროლი განხორციელდეს არამხოლოდ ნორმატიული 

აქტის მიმართ, არამედ ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი 

აქტისა და ასევე სახელმწიფო ორგანოსა თუ თანამდებობის პირის ქმედების 

(მოქმედება, უმოქმედობა) მიმართ; 

6 - სახელმწიფო ორგანოს წარმომადგენლის მიერ მისი დისკრეციული 

უფლებამოსილების განხორციელების დროს მიღებული გადაწყვეტილება 

დაექვემდებაროს კონსტიტუციურ კონტროლს. 

ნაშრომის აპრობაცია და პუბლიკაციები 

დოქტორანტურაში სწავლის დებულებით გათვალისწინებული,  სადისერტაციო 

ნაშრომის ძირითადი დებულებების შესახებ დაცულ იქნა  სამი კოლოკვიუმი:  

1. კოლოკვიუმი: „საჯარო ხელისუფლების შეზღუდვა საკონსტიტუციო 

კონტროლის საშუალებით“ (28 ივლისი, 2020); 

2. კოლოკვიუმი: „საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო, როგორც 

საჯარო მმართველობის განმახორციელებელი სუბიექტი“ (28 თებერვალი, 2021 

წელი) 

3. კოლოკვიუმი: „საჯარო მმართველობით საკითხებთან დაკავშირებული 

საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები (22 ივლისი, 2022). 

სადისერტაციო ნაშრომში ფორმულირებული ძირითადი დებულებები 

ასახულია და გამოქვეყნებულია ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს მიერ 

რეკომენდებულ საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალებში: 

სამეცნიერო სტატიები:  

1. დიღმელიშვილი ი., „საჯარო ხელისუფლების შეზღუდვა საკონსტიტუციო 

კონტროლის საშუალებით“, სამეცნიერო ჟურნალი “ხელისუფლება და 
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საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)“,  ხელისუფლება და 

საზოგადოება #4 (56) 2020, გვ. 80-94; 

2. დიღმელიშვილი ი., „ტერორიზმი და საქართველოს ეროვნული 

უსაფრთხოების ასპექტები“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

„ხელისუფლება და საზოგადოება - 2020“ XIV შრომების კრებული,   2020, გვ. 

432-438; 

3. დიღმელიშვილი ი., „საჯარო მმართველობითის შეზღუდვა საკონსტიტუციო 

კონტროლის საშუალებით“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

„მსოფლიოს გლობალური გამოწვევები“ შრომების კრებული, „“, 2022, გვ. 72-75 

კონფერენცია: 

1. დიღმელიშვილი ი., ბაღათურია გ., „საჯარო მმართველობითი საკითხები და 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო, როგორც მმართველობითი 

სუბიექტი“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნესტექნოლოგიე-ბის 

ფაკულტეტი, ღია დიპლომატიის ასოციაცია, სამეცნიერო ჟურნალი 

“ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)“, მე-16 

ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და 

საზოგადოება - 2022“ (28 ოქტომბერი, 2022 წელი) 
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