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ჯონი ხეცურიანი

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული 
აკადემიის ნამდვილი წევრი, აკადემიკოსი

საკონსტიტუციო რეფორმა საქართველოში (2017 წ.) და საკონსტიტუციო 
სასამართლო

აბსტრაქტი

2017 წელს საქართველოში განხორციელებული საკონსტიტუციო რეფორმა, რომელმაც დაას-
რულა ქვეყნის პოლიტიკური სისტემის საპარლამენტო მმართველობის მოდელზე გარდაქმნის 
პროცესი, საკონსტიტუციო სასამართლოსაც შეეხო. ცვლილებები განიცადა საკონსტიტუციო 
სასამართლოს კონსტიტუციური საფუძვლების განმსაზღვრელმა ნორმებმა. სტატიაში გან-
ხილულია ამ ცვლილებათა არსი, მათი მიზანშეწონილობა და მნიშვნელობა, ნაჩვენებია 
საზღვარგარეთის ქვეყნების შესაბამისი საკანონმდებლო რეგულირების გამოცდილება. 
საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომლებიც ეხება საკონსტიტუციო სასამართლოს ფორმირებისა 
და მოსამართლეთა განწესების წესს, აგრეთვე მისი ზოგიერთი უფლებამოსილების ფარ-
გლების დაზუსტებას, ნაშრომში პოზიტიურად არის შეფასებული. თუმცა, იმ ფონზე, როდესაც 
კონსტიტუციის ახალი რედაქციით საგრძნობლად შემცირდა საკონსტიტუციო სასამართლოს 
კომპეტენცია, კერძოდ, გაუქმდა საკონსტიტუციო სასამართლოს ოთხი უფლებამოსილება, 
მათ შორის, ნორმათა ფორმალური კონტროლი, კიდევ უფრო შეიზღუდა სასამართლოს 
უფლებამოსილება არჩევნების კონსტიტუციურობის საკითხებზე და სხვა, 2017 წლის 
საკონსტიტუციო რეფორმა ამ მხრივ წინგადადგმულ ნაბიჯად ვერ ჩაითვლება.

შესავალი

2017 წელს საქართველოში მორიგი საკონსტიტუციო რეფორმა განხორციელდა. მართალია, 
კონსტიტუციის ნაწილობრივ გადასინჯვასთან დაკავშირებული ცვლი ლებები, 1999 წლიდან 
მოყოლებული, პერმანენტულად მიმდინარეობდა, მაგრამ სა კონსტიტუციო რეფორმა, რომე-
ლიც იწვევდა ძირითადი კანონის ზოგად გადა სინჯვას, 2017 წლამდე მხოლოდ ორჯერ - 2004 
და 2010 წლებში ჩატარდა.

სამივე საკონსტიტუციო რეფორმა (2004, 2010, 2017 წწ.) სახელმწიფო მმართვე ლობის ახალი 
სისტემის შემოღებას ან არსებულის საფუძვლიან გაუმჯობესებას ისახავდა მიზნად. როგორც 
ჩანს, პოლიტიკური ელიტა ქვეყნის წარუმატებლობის ძირითად მიზეზს სწორედ სახელმწიფო 
მმართველობის არასწორად შერჩეულ მოდელში ხედავდა. არადა, დემოკრატიისა და 
სამართლებრივი სახელმწიფოს იდე ის დამკვიდრება უსათუოდ არ არის დაკავშირებული 
სახელმწიფო მმართვე ლობის ერთ რომელიმე სახეობასთან. დემოკრატიული და სამა-
რთლებრივი სახელმწიფოს იდეა შეიძლება წარმატებით განხორციელდეს როგორც 
კონსტიტუციური მონარ ქიის, ისე საპრეზიდენტო, ნახევრადსაპრეზიდენტო და საპარლამენტო 
რესპუბლი კის პირობებში. ამის მაგალითები მრავლადაა თანამედროვე მსოფლიოში. მთავა-
რია, სახელმწიფო ხელისუფლება დანაწილებული იყოს ცნობილი ტრიადის მიხედვით და 
ამასთანავე, არსებობდეს ხელისუფლების შტოებს შორის შეკავებისა და გაწო ნას წორების 
ეფექტიანი მექანიზმები, სათანადოდ იყოს დაცული და გარან ტირებული ადამიანის ძირითადი 
უფლებები და თავისუფლებები.



28

სახელმწიფო მმართველობის ახალი სახეობის ძიებაში, საქართველოს 1995 წლის 
კონსტიტუციით თავდაპირველად განსაზღვრული საპრეზიდენტო რესპუბ ლიკა, 2004 წლის 
საკონსტიტუციო რეფორმით, ფორმალურად, ნახევრადსაპრეზი დენტო სისტემით შეიცვალა. 
შემოღებულ იქნა ახალი აღმასრულებელი ორგანო – მთავრობა, მაგრამ შეკავებისა და 
გაწონასწორების მექანიზმები იმდაგვარად იქნა შერჩეული, რომ სინამდვილეში ე.წ. 
სუპერსაპრეზიდენტო მმართველობა მივიღეთ,1 რომლის ნეგატიური საზოგადოებრივ-
პოლიტიკური და სოციალურ-ეკონომიკური შედეგების აღმოფხვრის ღონისძიებები დღემდე 
გრძელდება.

2010 წლის საკონსტიტუციო რეფორმაც პოლიტიკური მიზნებით იყო ნაკარ ნა ხევი. მმართ-
ველი ძალის ხელისუფლებაში ხანგრძლივად ყოფნის სურვილს კარგად ესადაგებოდა 
საპარლამენტო რესპუბლიკის სისტემა, რომელიც საპარლამენტო არ ჩევ ნებში წარმატების 
შემთხვევაში, დროში შეუზღუდავად იძლეოდა აღმასრუ ლე ბელ ხელისუფლებაში დარჩე-
ნის შესაძლებლობას. ამიტომ არჩევანიც მასზე, უფრო სწორედ, რაციონალიზებულ 
პარლამენტარიზმზე გაკეთდა, რომლის მთავარი მიზა ნი მთავრობის სტაბილურობის 
უზრუნველყოფაა.2 თუმცა, სახელმწიფო მმართვე ლობის ამ სისტემის ერთ-ერთი მთავარი 
მექანიზმი – უნდობლობის კონსტრუქცი ული ვოტუმი, რომელიც პარლამენტსა და მთავრობას 
შორის ურთიერთმიმართებას განსაზღვრავს, იმდენად რთულად იქნა კონსტრუირებული 
ძირითად კანონში, რომ მისი პრაქტიკული გამოყენება თითქმის შეუძლებელი გახდა. ვერც 
პრეზიდენტის სტატუსი და უფლებამოსილებები იყო სრულყოფილად გააზრებული, რამაც 
2010 წლის საკონსტიტუციო ცვლილებების ამოქმედებისთანავე იჩინა თავი და კონსტი ტუციურ 
ორგანოებს შორის დაპირისპირების საფუძველი გახდა. 

რადგანაც მოქმედი კონსტიტუცია ადგენდა „გაუმართავ საპარლამენტო მმართ ველობის 
სისტემას“, ამიტომ 2017 წლის საკონსტიტუციო რეფორმის მთავარ ამო ცანად განისაზღვრა, 
კონსტიტუციის სრული შესაბამისობის უზრუნველყოფა საპარ ლა მენტო რესპუბლიკისათვის 
დამახასიათებელი კონსტიტუციური სამართლის ფუნდამენტურ პრინციპებთან.3 რამდენად 
შეძლო ამ ამოცანის შესრულება სახელმ წიფო საკონსტიტუციო კომისიამ და საქართველოს 
პარლამენტმა, ეს კარგად ჩანს ვენეციის კომისიის საბოლოო შეფასებაში, რომელიც 2017 წლის 
საკონსტიტუციო რეფორმის თაობაზე მის მიერ გაკეთებულ დასკვნაშია მოცემული. მასში, 
კერძოდ, ნათქვამია: „საკონსტიტუციო რეფორმა ამთავრებს საქართველოს პოლიტიკური 
სის ტემის საპარლამენტო სისტემად გარდაქმნის პროცესს და წარმოადგენს ქვეყნის 
კონსტიტუციური წყობის კონსოლიდაციისა და გაუმჯობესებისაკენ გადადგმულ პოზიტიურ 
ნაბიჯს, ეფუძნება დემოკრატიის პრინციპებს, კანონის უზენაესობასა და ძირითადი უფლებების 
დაცვას“.4 

1 იხ. ა. არაქელიანი და სხვა, „საკონსტიტუციო-პოლიტიკური რეფორმის პროცესი საქართველოში: პოლიტიკური 
ელიტა და ხალხის ხმები“, IDEA, CIPDD, თბილისი, 2005. გვ. 21.
2 რაციონალიზებული პარლამენტარიზმის შესახებ იხ. ე. ტანჩევი, „რაციონალიზებული პარლამენტარიზმი“. წიგნში: 
ო. მელქაძე (რედაქტორი), „რესპუბლიკა: საპარლამენტო თუ საპრეზიდენტო“, გამომცემლობა „უფლება“, თბილისი, 
1996. გვ. 38-44.
3 „საჭიროა დღევანდელი დაუხვეწავი საპარლამენტო მმართველობის სისტემის გარდაქმნა დახვეწილ 
საპარლამენტო მმართველობის სისტემად. ეს იყო [...] ფუნდამენტური ამოცანა, რომელიც დასახული იყო კომისიის 
წინაშე და სწორედ ამ [...] ფუნდამენტური ამოცანის შესაბამისად იმოქმედა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ“. 
ხელმისაწვდომია აქ:
http://www.parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/irakli-kobaxidze-sakonstitucio-cvlilebebis-mizania-
demokratiuli-ganvitarebis-konstituciuri-garantiebis-sheqmna.page [უკანასკნელად გადამოწმდა 2018 წლის 1 ივნისს].
4  CDL – AD (2017)023. European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), “Opinion on the Draft revised 
Constitution as adopted by the Parliament of Georgia at the second reading on 23 June 2017”. Adopted by the Venice Commission 
at its 112th Plenary Session (Venice, 6-7 October 2017). Para 51.
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ვენეციის კომისიამ ამ ზოგად პოზიტიურ შეფასებასთან ერთად, თავის დასკვ ნაში გამოთქვა 
კონკრეტული შენიშვნები და რეკომენდაციები, მათ შორის, არჩევ ნებთან დაკავშირებით 
საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილების შესახებ. მათი გათვალისწინება 
მიზანშეწონილად ჩაითვალა მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პარლამენტს 
საკონსტიტუციო ცვლილებების თაობაზე კონსტიტუცი ური კანონის პროექტი მეორე მოსმენით 
უკვე მიღებული ჰქონდა, რაც ამ ეტაპზე გამორიცხავდა მასში არსობრივი ცვლილებების შეტანას. 
მათ გასათვალისწინებლად საჭირო გახდა ამ საკითხებზე საკონსტიტუციო ცვლილებების 
თავიდან ინიცირება სულ ახლახანს მიღებულ კონსტიტუციურ კანონში, რაც განხორციელდა 
კიდეც და კონსტიტუციის გადასინჯვის პროცესი 2018 წელსაც გაგრძელდა.

ეს არ იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც საკონსტიტუციო რეფორმა საკონსტი ტუციო 
სასამართლოს შეეხო. 1995 წლის კონსტიტუციით დამკვიდრებულ საკონს ტიტუციო კონტროლის 
ამ სასამართლო ორგანომ უკანასკნელი 20 წლის მანძილზე მნიშვნელოვანი ცვლილებები 
განიცადა როგორც საკონსტიტუციო რეფორმის, ისე საკანონმდებლო ცვლილებების ფორმატში. 
მაგალითად, 2002 წელს საგულისხმო ცვლილებები განიცადა საკონსტიტუციო სასამართლოს 
შესახებ კანონმდებლობამ.5 გაფართოვდა საკონსტიტუციო სასამართლოს კომპეტენცია. მის 
უფლებამოსილებებს დაემატა ნორმათა ფორმალური და კონკრეტული კონტროლი, ასევე 
გაფართოვდა საკონსტიტუციო სასამართლოსადმი მიმართვის უფლების მქონე სუბიექტთა 
წრე, საკონსტიტუციო სამართალწარმოება უფრო მოქნილი და ეფექტიანი გახდა. მაგრამ 
2004 წელს, რევოლუციურ ტალღაზე მოსული ხელისუფლება ჯერ შეეცადა საკონს ტი ტუციო 
სასამართლოს გაუქმებას უზენაეს სასამართლოსთან მისი შეერ თე ბის გზით, ხოლო შემდეგ 
2004 წლის 17 დეკემბერს საყოველთაო სახალხო განხილ ვისა თვის გამოაქვეყნა საქართველოს 
პრეზიდენტის მიერ ინიცირებული კონსტიტუ ციუ რი კანონის პროექტი, რომლის თანახმად, 
საკონსტიტუციო სასამართლო აღარ გა ნი ხი ლებოდა როგორც სასამართლო ხელისუფლების 
დაწესებულება, საკონსტი ტუ ციო და უზენაესი სასამართლოს ყველა მოსამართლეს (გარდა 
უზენაესი სასამართ ლოს ახ ლად არჩეული თავმჯდომარისა) ვადამდე უწყდებოდა უფლებამო-
სილება, საკონს ტი ტუციო სასამართლოს წევრის თანამდებობიდან გადაყენება შესაძ ლებელი 
ხდე ბო და იმპიჩმენტით, მცირდებოდა საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის თანა მ დე ბობის 
დაკავებისათვის დადგენილი ასაკობრივი ცენზი, იცვლებოდა საკონსტი ტუ ციო სასამართლოს 
დაკომპლექტების წესი – ყველა მოსამართლეს პრეზიდენტის წარდ გინებით ირჩევდა 
პარლამენტი, საკონსტიტუციო სასამართლოს აღარ ექნებოდა არჩევნების კონსტიტუციურობის 
შემოწმების კომპეტენცია, იზღუ დე ბოდა იმ ნორმა ტი ული აქტების წრე, რომლის გასაჩივრების 
უფლებაც ჰქონდათ მოქალაქეებს და სხვ.6 

საქართველოს კონსტიტუციაში მოსალოდნელი ამ ცვლილებების თაობაზე მკვეთ რად 
უარყოფითი დამოკიდებულება გამოხატეს როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის ფარგლებს 
გარეთ, რის გამოც კანონპროექტის ამ სახით მიღებას ხელისუფლება მოერიდა, თუმცა, 
ზოგიერთი დებულება, რომელიც, მაგალითად, ზღუდავდა საკონს   ტიტუციო სასამართლოს 
უფლებამოსილებას, ამცირებდა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლედ განწესების 
ასაკობრივ ცენზს და სხვა, მაინც იქნა მიღებული შემდგომ წლებში.7

5  იხ. მუხლი 14, საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ“ 
საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“. 12 თებერვალი, 2002. სსმ, 4, 
05.03.2002; ჯ. ხეცურიანი. „ნოვაციები საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონმდებლობაში“. 
1, „ადამიანი და კონსტიტუცია“, 2002. გვ. 9-18.
6 იხ. საქართველოს პარლამენტის დადგენილება „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 
საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის გამოქვეყნებისა და მისი საყოველთაო-სახალხო განხილვის 
საორგანიზაციო კომისიის შექმნის თაობაზე“. 9 დეკემბერი, 2004. სსმ, 148, 17.12.2004.
7  იხ. ჯ. ხეცურიანი, „დამოუკიდებლობიდან სამართლებრივი სახელმწიფოსაკენ“, „სეზანი“, თბილისი, 2006. გვ. 67-
69.
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საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილების შეზღუდვას შეეცადნენ 2016 წელსაც, მაგრამ 
საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ვეტოს უფლების გამოყენების შედეგად, საკონსტიტუციო 
სასამართლოს შესახებ საკანონმდებლო აქტებში შესა ტანი საეჭვო ცვლილებების დიდი 
ნაწილი თავიდან იქნა აცილებული.8 

2017 წლის საკონსტიტუციო რეფორმამ მნიშვნელოვანი ცვლილებები გამოიწვია საკონსტი-
ტუციო სასამართლოს კონსტიტუციური საფუძვლების განმსაზღვრელ ნორმებში. წინამდებარე 
სტატიაში განხილულია სწორედ ამ ცვლილებათა არსი, მიზანდა სახულობა და შესაბამისობა 
საკონსტიტუციო სამართლის ძირითად პრინ ციპებთან. 

საკონსტიტუციო სასამართლოს ადგილი ხელისუფლების დანაწილების სისტემაში

საკონსტიტუციო რეფორმის შედეგად საქართველოს საკონსტიტუციო სასა მართლოს ადგილი 
ხელისუფლების დანაწილების სისტემაში არ შეცვლილა. ძირი თადი კანონით იგი კვლავ 
სასამართლო ხელისუფლების დაწესებულებადაა აღია რებული. საქართველოს კონსტიტუციის 
ახალი რედაქციის მეექვსე თავში - „სასა მართლო ხელისუფლება და პროკურატურა“, - 
ნათქვამია, რომ სასამართლო ხელი სუფლებას ახორციელებენ საქართველოს საკონსტიტუციო 
სასამართლო და საერთო სასამართლოები (59-ე მუხლის პირველი პუნქტი). რაც შეეხება 
პროკუ რატურას, მართალია, ზოგიერთ ქვეყანაში ის სასამართლო ხელისუფლების ორგანოა 
(ბელგია, ესპანეთი, რუმინეთი, ლატვია, ხორვატია),9 მაგრამ საქართველოს სინამდვილეში 
სასამართლო ხელისუფლების დაწესებულებებთან მისი კონსტიტუ ციის ერთ თავში 
გაერთიანება უაღრესად პირობითია. კანონმდებელი კონსტი ტუციის ახალ რედაქ ციაში 
პროკურატურის ადგილის განსაზღვრისას, როგორც ჩანს, ითვალისწინებდა პროკურატურის 
მნიშვნელოვან როლს მართლმსაჯულების განხორციელებაში, მაგრამ მაშინ, ამავე 
ლოგიკით, მას ადვოკატურისთვისაც უნდა მოეძებნა სათანადო ადგილი ძირითადი კანონის 
სასამართლო ხელისუფლების თავში.10 მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პროკურატურა 
სახელმწიფო ხელისუფლების ერთ-ერთი კონსტიტუ ციური ორგანოა, ძირითადი კანონით 
არ არის განსაზღვრული მისი კომპეტენცია, რაც, ჩვენი აზრით, მნიშვნელოვანი ხარვეზია 
და საკანონმდებლო დონეზე იძლევა მისი უფლებამო სი ლებების განსაზღვრის ფართო 
შესაძლებლობებს კანონმდებლის მიხე დულებისამებრ. თუ გავითვალისწინებთ საქართველოს 
პროკურა ტურის ფორმირების წესსა და მის ანგარიშვალდებულებას პარლამენტის წინაშე 
(საქართველოს კონსტი ტუციის ახალი რედაქციის 65-ე მუხლი), ის საკანონმდებლო 
ხელისუფლებასთან ასოცირებულად უფრო მოიაზრება, ვიდრე სასამართლო ხელისუფლების 
ან თუნდაც აღმასრულებელი ხელისუფლების ნაწილად, როგორც ეს 1995 წლის კონსტიტუციის 
თავდაპირველ რედაქციაში იყო და 2004 წლის საკონსტიტუციო რეფორმის შემდეგ არის.11 

8 ამ საკითხზე დაწვრილებით იხ. ჯ, ხეცურიანი. „საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილება“. 
„ფავორიტი სტილი“, თბილისი, 2016. გვ. 278-282.
9 იხ. ო. მელქაძე, ბ, დვალი, „სასამართლო ხელისუფლება საზღვარგარეთის ქვეყნებში“, „მერანი-3“, თბილისი, 
2000. გვ. 209-225.
10 საქართველოს კონსტიტუციის ახალ რედაქციაში ადვოკატურაზე მითითება მოცემულია ადამიანის ძირითადი 
უფლებების თავში (31-ე მუხლის მე-3 პუნქტი). ამასთან დაკავშირებით საგულისხმოა, რომ ბულგარეთის 
კონსტიტუციის სასამართლო ხელისუფლების თავში პროკურატურასთან ერთად ადვოკატურაც არის მოხსენიებული, 
საკონსტიტუციო სასამართლო კი გამოყოფილია სასამართლო ხელისუფლებისაგან და მას ცალკე თავი ეძღვნება 
(იხ. ვ. გონაშვილი (რედ.) „საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციები“, ნაწილი IV, თბილისი, 2007. გვ. 222, 224).
11  საქართველოს 1995 წლის კონსტიტუციის თავდაპირველ რედაქციაში პროკურატურა სასამართლო ხელისუფლების 
დაწესებულებად იყო მიჩნეული და იქვე იყო განსაზღვრული მისი ძირითადი ფუნქციები (91-ე მუხლი), ხოლო 2004 
წლის საკონსტიტუციო რეფორმის შემდეგ, პროკურატურაზე მითითება საერთოდ იქნა ამოღებული ძირითადი 
კანონიდან და ის აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულება გახდა.
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საქართველოს ამჟამად მოქმედ კონსტიტუციაში, მისი ახალი რედაქციისაგან განსხვავებით, 
სასამართლო ხელისუფლების თავში აღნიშნულია არა მხოლოდ სახელმწიფო ხელისუფლების 
ამ შტოს ინსტიტუციები, არამედ მოცემულია აგრეთვე სასამართლო ხელისუფლების 
განხორციელების ფორმებიც. კერძოდ, მასში ნათქვამია, რომ „სასამართლო ხელისუფლება 
ხორციელდება საკონსტიტუციო კონტროლის, მართლმსაჯულების და კანონით დადგენილი 
სხვა ფორმების მეშვეობით“ (82-ე მუხლის პირველი პუნქტი). „კანონით დადგენილი სხვა 
ფორმების მეშვეობით“ სასამართლო ხელისუფლების განხორციელების შესაძლებლობა 
კონსტიტუციის ახალი რედაქციიდან ამოღებულია. 

სასამართლო ხელისუფლება და მართლმსაჯულება (მათ შორის, რა თქმა უნდა, საკონსტიტუციო 
მართლმსაჯულება) იდენტური ცნებები არ არის. სასამართლო ხელისუფლების განხორციელება 
უფრო ფართო ცნებაა, მოიცავს მართლმსაჯულებას, სასამართლო საკონსტიტუციო 
კონტროლსაც (საკონსტიტუციო მართლმსაჯულებასაც) და, ამასთანავე, ისეთ საქმიანობასაც, 
რომელიც ვერც მართლმსაჯულებად და ვერც საკონსტიტუციო კონტროლად ვერ იქნება 
მიჩნეული, თუმცა, სასამართლო ხელი სუფ ლების განხორციელებად ჩაითვლება. მაგალითად, 
როდესაც საკონსტიტუციო სასა მართლო უფლებამოსილებას ვადამდე უწყვეტს თავის წევრს, 
იგი არ შეიძლება ჩაითვალოს საკონსტიტუციო კონტროლის განხორციელებად, ან კიდევ, 
საერთო სასა მართლოების სისტემის კონსტიტუციით გათვალისწინებული ორგანოს - იუსტიციის 
უმაღლესი საბჭოს საქმიანობა, რა თქმა უნდა, არ არის მართლმსაჯულების განხორ ციელება. 
მაგრამ როგორც ერთ, ისე მეორე შემთხვევაში საქმე გვაქვს სასამართლო ხელისუფლების 
განხორციელებასთან ისეთი ფორმებით, რომლებიც დადგენილია კონსტიტუციით და კანონით. 
ამიტომ არ იყო მართებული კონსტიტუციის ზემოაღ ნიშნული დებულების შეცვლა ძირითადი 
კანონის ახალ რედაქციაში. 

მართლმსაჯულების და საკონსტიტუციო სასამართლო კონტროლის (საკონსტიტუ ციო 
მართლმსაჯულების) განხორციელება სასამართლო ხელისუფლების ორი ინსტი ტუციის 
- საერთო სასამართლოებისა და საკონსტიტუციო სასამართლოს ძირითადი, მთავარი 
ფუნქციებია, მათი საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია, რომელშიც ვლინდება მათი 
შინაგანი სპეციფიკური ბუნება და რაც გამოარჩევს მათ სახელმწიფო ხელისუფლების სხვა 
ორგანოებისაგან. სახელმწიფო ხელისუფლების არც ერთ სხვა ორგანოს არ შეუძლია 
განახორციელოს მართლმსაჯულება ან საკონსტიტუციო სასა მართლო კონტროლი. 
მართალია, ეს ინსტიტუციები ახორციელებენ აგრეთვე სხვა, არაძირითად ფუნქციებსაც, 
მაგრამ მათ დამოუკიდებელი მნიშვნელობა არ გააჩნიათ და ემსახურებიან ძირითადი 
ფუნქციის ეფექტიან განხორციელებას. ამასთან დაკავშირებით იურიდიულ ლიტერატურაში 
მართებულად აღნიშნავენ: „სწორედ მართლმსაჯულება, როგორც სასამართლოს მთავარი, 
ძირითადი ფუნქცია, განაპირობებს სასამართლო ხელისუფლების სპეციფიკას და მის 
ადგილს სახელმწიფო მექანიზმის სისტემაში“.12 ამას შეიძლება ისიც დავუმატოთ, რომ ეს 
ძირითადი ფუნქცია განაპირობებს აგრეთვე ამ ორი ინსტიტუციის კუთვნილებას სასამართლო 
ხელისუფლებისადმი. 

იურიდიულ ლიტერატურაში გამოთქმულია მოსაზრება, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო 
არის როგორც პოლიტიკის განმახორციელებელი მართლმსაჯულების ორგანო, ისე 
მართლმსაჯულების განმახორციელებელი პოლიტიკური ორგანო. იგი თავის თავში მოიცავს 
ორივე მათგანისათვის დამახასიათებელ მნიშვნელოვან ელე მენტებს და ახორციელებს ე. 
წ. „შერეულ“ - პოლიტიკურ მართლმსაჯულებას.13 თავისი ამ სპეციფიკური პოლიტიკურ-
სამართლებრივი ბუნებიდან გამომდინარე, საკონსტიტუ ციო სასამართლოს განიხილავენ 
როგორც დამოუკიდებელ, სასამართლო სისტემისაგან განცალკევებულ სახელმწიფო 
ხელისუფლების ერთ-ერთ უმაღლეს ორგანოს. მათი აზრით, სწორედ ამიტომაა, რომ ზოგიერთი 
12  ო. მელქაძე, ბ. დვალი, supra 9. გვ. 16.
13  იხ. დ. გეგენავა. „საკონსტიტუციო სასამართლოს სამართლებრივი ბუნება და მისი ადგილი ხელისუფლების 
დანაწილების კონცეფციაში“. წიგნში გ. კვერენჩხილაძე, დ. გეგენავა (რედაქტორები). „თანამედროვე 
საკონსტიტუციო სამართალი“, წ. I, თბილისი, 2012. გვ. 99.
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ქვეყნის კონსტიტუციაში, სავსებით დასაბუთებულად, საკონსტიტუციო სასამართლოს ეძღვნება 
ცალკე თავი (ავსტრია, ესპანეთი, ბულგარეთი) და არ არის აუცილებელი, ის მოქცეული იყოს 
კონსტიტუციის სასამართლო ხელისუფლების თავში.14 

ჩვენი აზრით, საკონსტიტუციო სასამართლო არ შეიძლება იყოს პოლიტიკური ორგანო, რადგანაც 
ასეთი ორგანოები საკითხებს წყვეტენ საკუთარი ინიციატივით და მიზანშეწონილობით. 
საკონსტიტუციო სასამართლო კი, თუ მას მიმართავენ (და არა საკუთარი ინიციატივით) 
წყვეტს მხოლოდ სამართლებრივ საკითხებს - რამდენად შეესაბამება სამართლის ესა თუ ის 
ნორმა ან ქმედება კონსტიტუციას.15 ამ საკითხებს, ამასთანავე, შეიძლება დიდი პოლიტიკური 
მნიშვნელობა ჰქონდეს, ისევე, როგორც ზოგჯერ საერთო სასამართლოებში განსახილველ 
სისხლის, სამოქალაქო თუ ადმი ნისტრაციული სამართლის საქმეებს, მაგრამ ორივე 
შემთხვევაში სასამართლო წყვეტს მხოლოდ სამართლის და არა პოლიტიკურ საკითხს. იმის 
გამო, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებებს შეიძლება ჰქონდეთ პოლიტიკური მნიშვნელობა 
და, შესაბამისად, გავლენას ახდენდეს ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაზე, იქმნება ილუზია, 
რომ სასამართლო ამასთანავე პოლიტიკური ორგანოა, რაც, რა თქმა უნდა, არ არის სწორი.

საკონსტიტუციო სასამართლო არის სახელმწიფო ხელისუფლების ერთ-ერთი უმაღლესი 
კონსტიტუციური ორგანო, რომელიც ახორციელებს სასამართლო ხელისუფ ლებას საკონსტი-
ტუციო მართლმსაჯულების და კანონით გათვალისწინებული სხვა ფორმების მეშვეობით. 
ამიტომ მისი ადგილი სასამართლო ხელისუფლებაშია და, შესაბამისად, საქართველოს 
კონსტიტუციაში ეს საკითხი სწორად არის გადაწყვეტილი. 

საკონსტიტუციო სასამართლოს შემადგენლობა და ფორმირების წესი

საკონსტიტუციო სასამართლოს შემადგენლობისა და ფორმირების წესის ძირი თადი ასპე-
ქტები როგორც საკონსტიტუციო რეფორმამდე, ისე რეფორმის შემდეგაც საქართველოს 
კონსტიტუციის რეგულირების საგანს წარმოადგენს, რომელიც მოიცავს საკონსტიტუციო 
სასამართლოს პერსონალური შემადგენლობის რაოდენობის, მოსა მართ ლის განწესების 
მეთოდისა და პროცედურის, მოსამართლეობის კანდიდატისადმი წაყენებული მოთხოვნებისა 
და სასამართლოს ფორმირებაში მონაწილე სუბიექტების შესახებ საკითხებს.

თავიდანვე აღვნიშნავთ, რომ 2017 წლის საკონსტიტუციო რეფორმამდე, საქართ ველოს ძირი-
თად კანონში საკონსტიტუციო სასამართლოს პერსონალური შემადგენ ლობის აღსანიშნავად 
თანაბარი მნიშვნელობით გამოიყენებოდა ორი ტერმინი: „საკონსტიტუციო სასამართლოს 
მოსამართლე“ და „საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი“ (88-ე მუხლის მე-2 პუნქტი). 
საქართველოს კონსტიტუციის ახალ რედაქციაში ამ მიზნისათვის გამოიყენება მხოლოდ ერთი 
ტერმინი - „საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე“, რაც, ჩვენი აზრით, უფრო ზუსტად 
გამოხატავს ამ თანამდებობის პირთა სამართლებრივ მდგომარეობას. 

საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეთა რაოდენობა სხვადასხვა ქვეყანაში განსხვა-
ვებულია. მოსამართლეთა რაოდენობა უპირატესად განპირობებულია საკონს ტიტუციო 
სასამართლოს უფლებამოსილებებისა და სასამართლოს მიერ განსახილველი საქმეების 
რაოდენობით, აგრეთვე სხვა ფაქტორებით.16 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 
ცხრა მოსამართლისაგან შედგება. საქართველოს კონსტიტუციის მიღების შემდეგ, მისი 
რაოდენობა არ შეცვლილა. თუმცა, იყო წინადადება მოსამართლეთა რაოდენობის გაზრდის 
შესახებ, ოღონდ, იმ შემთხვევაში, თუ საკონსტიტუციო სასამართლოს დაემატებოდა რეალური 

14  იხ. Н.В. Витрук. “Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и процесс“. “Юрист”, М., 2005. с. 161.
15 იხ. გ. ხუბუა, ი. ტრაუტი, „კონსტიტუციური მართლმსაჯულება გერმანიაში“. თბილისი, 2001. გვ. 18.
16 მოსამართლეების ყველაზე მცირე რაოდენობა ანდორის საკონსტიტუციო სასამართლოშია (ოთხი მოსამართლე), 
ხოლო ყველაზე მეტი - რუსეთის საკონსტიტუციო სასამართლოში (19 მოსამართლე).
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კონტროლის განხორციელების უფლებამოსი ლება, რაც, რასაკვირველია, უსათუოდ 
გამოიწვევდა განსახილველი საქმეების რაოდე ნობის მკვეთრ ზრდას.17 მაგრამ რადგანაც 
ეს წინადადება არ იქნა გაზიარებული, საკონსტიტუციო სასამართლოს პერსონალური 
შემადგენლობის კონსტიტუციით განსაზღვრული რაოდენობა დღემდე უცვლელი დარჩა. 
სამაგიეროდ, საკონსტიტუციო რეფორმის შედეგად გარკვეული ცვლილებები განიცადა 
იმ მოთხოვნებმა, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს საკონსტიტუციო სასამართლოს 
მოსამართლეობის კანდიდატი. საქართველოს კონსტიტუციის თავდაპირველ რედაქციაში 
საკონსტიტუციო სასამართ ლოს მოსამართლედ განწესებისათვის აუცილებელი იყო სამი 
პირობის არსებობა. მოსამართლეობის კანდიდატი უნდა ყოფილიყო საქართველოს მოქალაქე, 
35 წლის ასაკს მიღწეული და უმაღლესი იურიდიული განათლების მქონე (88-ე მუხლის მე-4 
პუნქტი). საქართველოს კონსტიტუციაში 2005 წელს განხორციელებული ცვლილებით,18 
ასაკობ რივი ცენზი 35 წლიდან 30 წლამდე შემცირდა, რაც, ჩვენი აზრით, გაუმართლებელი იყო. 
საქმე ისაა, რომ საზღვარგარეთის ქვეყნებთან შედარებით, საქართველოს კანონ მდებლობა 
ისედაც მინიმალურ მოთხოვნებს ადგენდა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეობის 
კანდიდატისათვის და მათი კიდევ უფრო შემცირება უარყოფითად აისახებოდა მოსამართლეთა 
შემადგენლობის კვალიფიკაციის დონეზე, მით უმეტეს იმ პირობებში, როდესაც 
მოსამართლეობის კანდიდატისათვის სპეციალობით მუშაობის რაიმე გამოცდილების ცენზს 
ძირითადი კანონი არ ითვალისწინებდა.19 საკონსტიტუ ციო სასამართლოს პერსონალური 
შემადგენლობის პროფესიონალიზმისა და გამოცდი ლე ბის მაღალ დონეს საზღვარგარეთის 
ქვეყნებში ძირითადად აღწევენ სწორედ მოსამართლეობის პრეტენდენტებისათვის მაღალი 
ასაკობრივი და სპეციალობით ხანგრძლივი მუშაობის ცენზის დაწესებით. მაგალითად, 
გერმანიასა და სლოვაკეთში საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნისათვის 
საჭირო მინიმალური ასაკი 40 წელია, უნგრეთში - 45, პროფესიული საქმიანობის მინიმალური 
სტაჟი ავსტრიაში - 10 წელია, ესპანეთში - 15 და ა. შ. იმ ქვეყნებშიც კი, სადაც არ არის დაწე სებული 
საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლედ განწესებისათვის აუცილებელი მინიმალური 
ასაკი (ლიტვა, ლატვია და სხვ.), მოსამართლეობის კანდიდატს პროფე სიული გამოცდილების 
ისეთი სტაჟი მოეთხოვება, რომ მოსამართლე შეიძლება გახდეს პირი არანაკლებ 35 წლის 
ასაკიდან.20 

იურიდიულ ლიტერატურაში სავსებით მართებულად არის გაკრიტიკებული საქართველოს 
საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეთა განწესებისას დადგე ნილი კრიტერიუმების 
ზემოაღნიშნული სისტემა, რომელიც არ შეესაბამება საკონს ტიტუციო სასამართლოს 
მოსამართლის მაღალ სტატუსს.21 საკონსტიტუციო რეფორმის შედეგად, საკონსტიტუციო 
სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატისადმი წაყენე ბული მოთხოვნები მნიშვნელოვნად 
გაიზარდა და შემდეგი სახით ჩამოყალიბდა: მოსა მართლეობის კანდიდატი უნდა იყოს 
საქართველოს მოქალაქე, არანაკლებ 35 წლის ასაკის, რომელსაც აქვს უმაღლესი იურიდიული 
განათლება, სპეციალობით მუშაობის სულ მცირე 10 წლის გამოცდილება და გამორჩეული 
პროფესიული კვალიფიკაცია (მე-60 მუხლის მე-2 პუნქტი). როგორც ვხედავთ, მინიმალური 
ასაკობრივი ცენზი კვლავ თავის პირვანდელ მდგომარეობას დაუბრუნდა და, ამასთანავე, რაც, 
რა თქმა უნდა, მისასალმებელია, დამატებულია ახალი მოთხოვნები, კერძოდ, სპეციალობით 
მუშაობის არანაკლებ 10 წლიანი გამოცდილება და გამორჩეული პროფესიული კვალიფიკაცია.

17 იხ. ჯ. ხეცურიანი. „საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილება“. „ფავორიტი სტილი“, 
თბილისი, 2016. გვ. 148-154.
18  იხ. მუხლი 2, საქართველოს 2005 წლის 27 დეკემბრის კონსტიტუციური კანონი №2496 - სსმ I, №1, 04.01.2006 წ.
19 საინტერესოა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატისაგან განსხვავებით, ძირითადი 
კანონი ასეთ მოთხოვნას აწესებდა საერთო სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატისათვის. სახელდობრ, 
საერთო სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატს სხვა ცენზებთან ერთად უნდა ჰქონოდა სპეციალობით 
მუშაობის სულ ცოტა 5 წლის გამოცდილება (86-ე მუხლის პირველი პუნქტი).
20 იხ. В.В. Маклаков (Ред), “Конституционный контроль в зарубежных странах”, “Норма”, М., 2007. с. 42-43; Н.В. Витрук. 
“Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и процесс”. “Юрист”, М., 2005. с. 180-181.
21 იხ. გ. კახიანი. “საკონსტიტუციო კონტროლი საქართველოში. თეორია და კანონმდებლობის ანალიზი”. 
„მერიდიანი“, თბილისი, 2011. გვ. 149-150.
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ეს ცენზები ერთობლიობაში, ვფიქრობთ, უზრუნველყოფს საქართველოს საკონსტიტუციო 
სასამართლოს დაკომპლექტებას გამოცდილი და მაღალკვალიფიციური იურისტებით. 

არანაკლები მნიშვნელობა აქვს მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევისა და საკონსტიტუციო 
სასამართლოს შემადგენლობაში მათი განწესების წესს, რომელიც საზღვარგარეთის 
ქვეყნებში ერთმნიშვნელოვნად არ არის გადაწყვეტილი. თუმცა, ყველგან ნათლად იკვეთება 
კანონმდებლის მისწრაფება, დაადგინოს საკონსტიტუციო სასამართლოს დაკომპლექტების 
ისეთი წესი, რომელიც უზრუნველყოფს საკონსტიტუ ციო კონტროლის ამ უმნიშვნელოვანესი 
ინსტიტუციის დამოუკიდებლობას ხელისუფ ლების ორგანოებისა და პარტიული გავლენისაგან. 
ეს ტენდენცია კარგად ჩანს საკონს ტიტუციო სასამართლოს ფორმირების იმ წესში, რომელიც 
გულისხმობს ხელისუფ ლების სამივე შტოს თანაბრად მონაწილეობას ამ პროცესში (ბულგარეთი, 
ესპანეთი, იტალია, უკრაინა და სხვ.).22 საკონსტიტუციო სასამართლოს ფორმირების სწორედ 
ასეთი წესი იქნა დადგენილი საქართველოს კონსტიტუციის თავდაპირველ რედაქციაში. 
საქართველოს ძირითადი კანონის თანახმად (88-ე მუხლის მე-2 პუნქტი), საკონსტი-
ტუციო სასამართლოს სამ წევრს ნიშნავს საქართველოს პრეზიდენტი (პრეზიდენტი მაშინ 
სახელმწიფოსა და აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაური იყო), სამ წევრს ირჩევს 
პარლამენტი (საკანონმდებლო ხელისუფლება) და სამ წევრს ნიშნავს უზენაესი სასამართლო 
(სასამართლო ხელისუფლება).

იურიდიულ ლიტერატურაში ყურადღება მიაქციეს იმ გარემოებას, რომ საკონსტი ტუციო 
სასამართლოს დაკომპლექტების ეს წესი, მასში მონაწილე სუბიექტების თვალსაზრისით, 
მართალია, შემდეგ პერიოდშიც არ შეცვლილა, მაგრამ 2004 წელს საკონსტიტუციო რეფორმის 
შედეგად, შეიცვალა ერთ-ერთი ამ სუბიექტის, კერძოდ, საქართველოს პრეზიდენტის 
სტატუსი. ის აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაუ რად აღარ განიხილებოდა, რაც, მათი 
აზრით, გამორიცხავდა აღმასრულებელი ხელი სუფლების მონაწილეობას საკონსტიტუციო 
სასამართლოს დაკომპლექტებაში. ამიტომ, გამოითქვა წინადადება, რომ სახელმწიფო 
ხელისუფლების შტოთა პარიტეტულობის პრინციპის სრული რეალიზაციის მიზნით, 
მიზანშეწონილი იქნებოდა, საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრად დასანიშნი კანდიდატურა 
პრეზიდენტისათვის წარედგინა მთავრობას.23 საკითხის ასე დასმა მართებულად მიგვაჩნია, 
თუმცა ამის აუცილებლობა გაჩნდა არა 2004 წლის, არამედ 2010 წლის საკონსტიტუციო 
რეფორმის შემდეგ, როდესაც საქართველოს მთავრობამ აღმასრულებელი ხელისუფლების 
უმაღლესი ორგანოს სტატუსი მიიღო, ხოლო საქართველოს პრეზიდენტს ჩამოსცილდა აღმას-
რულებელი ხელისუფლების განხორციელების ძირითადი ფუნქციები. მანამდე კი, 2004 წლის 
საკონსტიტუციო რეფორმის შემდეგ 2013 წლამდე, საქართველოს პრეზიდენტი, მართალია, 
აღარ იყო აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაური, მაგრამ არც სა ქართ ველოს მთავრობა 
განიხილებოდა აღმასრულებელი ხელისუფლების უმაღ ლე ს ორგანოდ. საქართველოს 
პრეზიდენტი მთავრობასთან ერთად ინაწილებდა აღმასრუ ლებელ ხელისუფლებას, კერძოდ, 
საქართველოს მთავრობა პასუხისმგებელი იყო პარ ლამენტისა და პრეზიდენტის წინაშე, 
საქართველოს პრეზიდენტს უფლება ჰქონდა სა კუ თარი ინიციატივით გადაეყენებინა 
მთავრობა, თანამდებობიდან გაეთავისუფლებინა ზოგიერთი მინისტრი, შეეჩერებინა ან 
გაეუქმებინა მთავრობისა და აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებათა აქტები და 
სხვ. ამის გათვალის წინებით, საქართვე ლოს პრეზიდენტის მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოს 
მოსა მართლის დანიშვნის უფლება ამ პერიოდში შეიძლება კვლავ განხილულიყო, 
როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლების მონაწილეობა საკონსტიტუციო სასამართლოს 
ფორმირებაში. 

მიუხედავად იმისა, რომ 2017 წლის საკონსტიტუციო რეფორმამ საქართველოს პრეზიდენტი 
თითქმის სრულად ჩამოაცილა აღმასრულებელ ხელისუფლებას და მას მხოლოდ სახელმწიფოს 

22  იხ. მუხლი 147, ბულგარეთის კონსტიტუცია. 1991 წლის 12 ივლისი. Държавен Вестник, No.56, 13.07.1991;
მუხლი 159, ესპანეთის კონსტიტუცია, 1978 წლის 31 ოქტომბერი, Boletín Oficial del Estado 29.12.1978;
მუხლი 135, იტალიის კონსტიტუცია, 1947 წლის 22 დეკემბერი, Gazzetta Ufficiale No. 298, 27.12.1947;
მუხლი 148, უკრაინის კონსტიტუცია, 1996 წლის 28 ივნისი, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30.
23  იხ. გ. კახიანი. supra 21. გვ. 135-136.
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მეთაურის სტატუსი აკმარა, როგორც ეს საპარლამენტო რეს პუბლიკისთვისაა დამახასიათებელი, 
მას მაინც დაუტოვა საკონსტიტუციო სასა მართლოს შემადგენლობის ერთი მესამედის 
ერთპიროვნულად დაკომპლექტების უფლებამოსილება. თუ კანონმდებელი ერთგული 
რჩება იმ პრინციპისა, რომ საქართ ველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ფორმირებაში 
სახელმწიფო ხელისუფლების სამივე შტო თანაბრად უნდა მონაწილეობდეს, მაშინ შეცვლილ 
კონსტიტუციურ-სამართლებრივ რეალობაში გაუგებარია, აღმასრულებელი ხელისუფლება 
როგორ მონაწილეობს ამ პროცესში. საკონსტიტუციო რეფორმის შემდეგ, საქართველოს 
პრეზი დენტი საერთოდ აღარ წარმოადგენს ხელისუფლების ცნობილი ტრიადიდან არც ერთ 
შტოს. გამომდინარე აქედან, ეს საკითხი სამომავლოდ უნდა გადაწყდეს ისე, როგორც ეს ზემოთ 
იყო შემოთავაზებული ან პრეზიდენტის მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის 
დანიშვნისას პრემიერ-მინისტრის თანახელმოწერის (კონტრასიგნაციის) შემოღებით.24

საქართველოს კონსტიტუციის ახალ რედაქციაში შეცვლილია პარლამენტის მიერ საკონ-
სტიტუციო სასამართლოს არჩევის პროცედურა. ამჟამად მოქმედი ძირითადი კანონის 
თანახმად, საკონსტიტუციო სასამართლოს 3 წევრს ირჩევს პარლამენტი სიითი შემადგენლობის 
ნახევარზე მეტით, ხოლო კონსტიტუციის ახალი რედაქციით - სრული შემადგენლობის სამი 
მეხუთედის უმრავლესობით (მე-60 მუხლის მე-2 პუნქტი). საგუ ლისხმოა, რომ საქართველოს 
კონსტიტუციის თავდაპირველი რედაქციით პარლა მენ ტის მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოს 
მოსამართლის არჩევისათვის საჭირო იყო პარლამენტის სიითი შემადგენლობის არანაკლებ 
სამი მეხუთედის მხარდაჭერა (88-ე მუხლის მე-2 პუნქტი). ახალი რედაქციით პარლამენტის 
„სიითი შემადგენლობა“ შეიცვალა „სრული შემადგენლობით“, ხოლო „ნახევარზე მეტი“- „სამი 
მეხუთედით“. საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის განწესებისას საჭირო კვორუმის 
მნიშვნელოვნად გაზრდა, ჩვენი აზრით, ხელს შეუწყობს საკონსტიტუციო სასამართლოს 
ფორმირების პროცესში საპარლამენტო უმცირესობის მოსაზრებების გათვალისწინებასა და 
საპარლამენტო უმრავლესობის გავლენისაგან საკონსტიტუციო სასამართლოს პერსონალური 
შემადგენლობის დაცვას. 

რაც შეეხება საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის საკითხს, 
ჩვენი აზრით, მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის უზრუნველყო ფი სათვის მოსამართლე 
მიზანშეწონილია განწესდეს ან უვადოდ ან განსაზღვრული ვადით, ოღონდ, ხელმეორედ 
დანიშვნის (არჩევის) უფლების გარეშე. საქართველოს კონსტიტუციამ თავიდანვე დაადგინა 
საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების 10 წლიანი ვადა და 
ახალი ვადით მოსამართლის განწესების დაუშვებლობის პრინციპი. არც ერთ საკონსტიტუციო 
რეფორმას ძირითადი კანონის ეს დებულებები არ შეუცვლია და ისინი კონსტიტუციის ახალი 
რედაქციითაც ძალაშია, რაც მიანიშნებს კანონმდებლის სწორ დამოკიდებულებაზე ამ 
საკითხის მიმართ. 

ამავე კონტექსტში შეიძლება იქნეს განხილული საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდო-
მარის არჩევის წესიც. საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე ასრუ ლებს 
წარმომადგენლობით, ორგანიზაციულ და ზოგიერთ საპროცედურო უფლებამო სილებებს, რაც 
გამოარჩევს მას სხვა მოსამართლეებისაგან. საკონსტიტუციო სასა მართლოს თავმჯდომარის 
დანიშვნის (არჩევის) ორი მეთოდია ცნობილი: თავმჯდო მარეს ირჩევს თავად სასამართლოს 
შემადგენლობა (მაგალითად, ბელგია, იტალია, ლატვია და სხვ.) ან თავმჯდომარეს ნიშნავს 
(ირჩევს) სხვა სახელმწიფო ორგანო (მაგა ლითად, გერმანია, ავსტრია, ესპანეთი და სხვ.).25 
24 მაგალითად, იტალიის პრეზიდენტი ნიშნავს საკონსტიტუციო სასამართლოს ერთ მესამედს (ხუთ მოსამართლეს) 
მთავრობის მიერ პრეზიდენტისათვის კანდიდატურების წარდგენის გარეშე, თუმცა, პრეზიდენტის დეკრეტი 
მოსამართლის დანიშვნის შესახებ საჭიროებს მთავრობის თავმჯდომარის კონტრასიგნაციას (იხ. В.В. Маклаков 
(Ред), “Конституционный контроль в зарубежных странах”. “Норма”, М., 2007. с. 315-316).
25 იხ. მუხლი 32, ბელგიის ორგანული კანონი „საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ 1989 წლის 6 იანვრის 
სპეციალური აქტი“, ოფიციალური ინგლისური თარგმანი ხელმისაწვდომია აქ: http://www.const-court.be/en/basic_
text/Organic_legislation_SACC.pdf [უკანასკნელად გადამოწმდა 2018 წლის 1 ივნისს];
მუხლი 135, იტალიის კონსტიტუცია, 1947 წლის 22 დეკემბერი, Gazzetta Ufficiale No. 298, 27.12.1947;
მუხლი 12, ლატვიის „კანონი საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ“, 1996 წლის 14 ივნისი, ოფიციალური 
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იურიდიულ ლიტერატურაში უფრო მიზანშეწონილად მიაჩნიათ სასამართლოს თავმჯდომარის 
თავად მოსამართლეთა მიერ არჩევის წესი, რადგანაც იგი მნიშვნელოვნად ამცირებს 
არჩევნების პოლიტი ზი რების შესაძლებლობას და გარკვეულ გარანტიას ქმნის მოსამართლეთა 
თანასწორობისა და სასამართლოს დამოუკიდებლობისათვის.26

საქართველოს კონსტიტუციის თავდაპირველი რედაქციის მიხედვით, საკონსტი ტუციო 
სასამართლოს თავმჯდომარეს თავისი შემადგენლობიდან ხუთი წლის ვადით ირჩევდა 
საკონსტიტუციო სასამართლო. ამასთანავე, თავმჯდომარედ ერთი და იგივე პირის ხელმეორედ 
არჩევა დაუშვებელი იყო (88-ე მუხლის მე-2 პუნქტი). საქართველოს საკონსტიტუციო 
სასამართლოს თავმჯდომარის არჩევის ამ წესმა ყველა საკონსტი ტუციო რეფორმას გაუძლო 
და უცვლელი დარჩა, თუმცა, შეიცვალა თავმჯდომარის ხელმეორედ არჩევის დაუშვებლობის 
კონსტიტუციური დებულება. სახელდობრ, 2010 წლიდან შესაძლებელი გახდა ერთი და იმავე 
პირის სასამართლოს თავმჯდომარედ ხელმეორედ არჩევა, რაც 2011 წელს პრაქტიკულად 
განხორციელდა კიდეც.27 2017 წლის საკონსტიტუციო რეფორმამ აღადგინა ადრე არსებული 
მდგომარეობა და საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქციის მიხედვით, საკონსტიტუციო 
სასამართლოს თავმჯ დომარედ ერთი და იმავე პირის ხელმეორედ არჩევა კვლავ დაუშვებელია 
(მე-60 მუხლის მე-3 პუნქტი). 

ამ საკითხთან დაკავშირებით ინტერესმოკლებული არ იქნება ერთი ფაქტის აღნიშვნაც, 
თუმცა ის ეხება არა ძირითადი კანონის, არამედ საკონსტიტუციო სასა მართლოს შესახებ 
ორგანული კანონის რეგულირების საგანს. სახელდობრ, საკითხი შეეხება საკონსტიტუციო 
სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის წარდგენის წესს. 2016 წლამდე თავმჯდომარის 
კანდიდატურის დასახელება ხდებოდა საქართ ველოს პრეზიდენტის, საქართველოს 
პარლამენტის თავმჯდომარისა და საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის 
შეთანხმებული წინადადებით (ორგანული კანონის მე-10 მუხლის მე-3 პუნქტი). „საქართველოს 
საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში შეტანილი 
ცვლილების შემდეგ კი, თავმჯდომარის კანდიდატურის დასახელების უფლება მიეცა მხოლოდ 
საკონსტი ტუციო სასამართლოს 3 მოსამართლეს.28 ამრიგად, საკონსტიტუციო სასამართლოს 
თავმჯდომარის კანდიდატურას თავად მოსამართლეები დაასახელებენ და თავადვე ირჩევენ 
მას. ეს წესი, ვფიქრობთ, კიდევ უფრო გააძლიერებს საკონსტიტუციო კონტ როლის ამ ორგანოს 
ავტონომიურობას. 

საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილება და საკონსტიტუციო 
სასამართლოსადმი მიმართვის სუბიექტები

მნიშვნელოვანი ცვლილებები განიცადა საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლება მოსილების 
საკანონმდებლო საფუძვლების კონსტიტუციურმა ნორმებმა. თუ ამჟამად მოქმედი ძირითადი 
კანონით საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილებები განისაზღვრება კონსტიტუციით 
და ორგანული კანონით, კონსტიტუციური ცვლი ლებების შემდეგ, საკონსტიტუციო სასამარ-
თლოს უფლებამოსილებების ერთადერთი წყარო მხოლოდ კონსტიტუციაა. კონსტიტუციის

ინგლისური თარგმანი ხელმისაწვდომია აქ: http://www.satv.tiesa.gov.lv/en/2016/02/04/constitutional-court-law/ 
[უკანასკნელად გადამოწმდა 2018 წლის 1 ივნისს];
მუხლი 9, გერმანიის კანონი „ფედერალური საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ“, 1951 წლის 12 მარტი, 
ოფიციალური ინგლისური თარგმანი ხელმისაწვდომია აქ: http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/
Downloads/EN/Gesetze/BVerfGG.pdf?__blob=publicationFile&v=10 [უკანასკნელად გადამოწმდა 2018 წლის 1 ივნისს];
მუხლი 147, ავსტრიის კონსტიტუცია, 1920 წლის 1 ოქტომბერი, Federal Law Gazette No. 1/1930 (StF: BGBl. Nr. 1/1930 
(WV);
მუხლი 160, ესპანეთის კონსტიტუცია, 1978 წლის 31 ოქტომბერი, Boletín Oficial del Estado 29.12.1978.
26 იხ. Н.В. Витрук. “Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и процесс“. “Юрист”, М., 2005. с. 195.
27 იხ. საქართველოს 2010 წლის 15 ოქტომბრის კონსტიტუციური კანონი, № 3710-სსმ I, № 62, 05.11.2010 წ., მუხ. 379.
28  საქართველოს 2016 წლის 3 ივნისის ორგანული კანონი - ვებგვერდი 04.06.2016 წ.
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ახალი რედაქციის იმ მუხლში, რომელშიც ჩამოთვლილია საკონსტიტუციო სასამართლოს 
უფლებამოსილებები, ამას თანავე აღნიშნულია, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო „ახორ-
ციელებს კონსტიტუ ციით განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს“ (მე-60 მუხლის მე-4 პუნქტის 
„კ“ ქვეპუნქტი). მაშასადამე, საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილებები ამომწუ-
რავად დადგენილია მხოლოდ კონსტიტუციით და სხვა საკანონმდებლო აქტით, მაგალითად, 
ორგანული კანონით, ამ უფლებამოსილებების რაოდენობის გაზრდა დაუშვებელია. 

ძირითადი კანონის ახალი რედაქციის ზემოაღნიშნულ მუხლში ჩამოთვლილია საკონსტიტუციო 
სასამართლოს ცხრა უფლებამოსილება: ადამიანის ძირითადი უფლებების დაცვა, ნორმათა 
აბსტრაქტული კონტროლი, ნორმათა კონკრეტული კონტროლი, უფლებამოსილების შესახებ 
დავების გადაწყვეტა, საერთაშორისო ხელშეკრულებების კონსტიტუ ცი ურობის კონტრო-
ლი, პოლიტიკური პარტიების კონსტიტუციურობის კონტროლი, დეპუტატის მანდატის 
კონსტიტუციურობის კონტროლი, რეფერენდუმისა და არჩევ ნების კონსტიტუციურობის 
კონტროლი, ადგილობრივი თვითმმართველობის უფლე ბების დაცვა. ამ ჩამონათვალში 
არ არის მოხსენიებული საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილება, რომელიც 
დაკავშირებულია იმპიჩმენტის პროცედურის განხორციე ლებასთან. იგი მოცემული 
კონსტიტუციის ახალი რედაქციის 48-ე მუხლში, რომელსაც უკვე „იმპიჩმენტი“ ეწოდება. ამრიგად 
კონსტიტუციის ახალ რედაქციაში საკონსტი ტუციო სასამართლოს უფლებამოსილებები ათი 
სახეობით არის წარმოდგენილი. ამჟამად მოქმედი კონსტიტუციითა და „საქართველოს 
საკონსტი ტუ ციო სასამართლოს შესახებ“ ორგანული კანონით, საკონსტიტუციო სასამართლოს 
უფლებამოსილებების რაოდენობა თოთხმეტია, ე.ი. ოთხით მეტი, ვიდრე ეს კონსტიტუციის 
ახალი რედაქციითაა გათვა ლისწინებული. საკონსტიტუციო რეფორმის ავტორებმა უარი 
თქვეს საკონსტიტუციო სასამართლოს ისეთ უფლებამოსილებაზე, როგორიცაა ნორმათა 
ფორმალური კონტ როლი, ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის დარღვევის თაობაზე დავების 
გადა წყვეტა, ავტონომიური რესპუბლიკის ნორმატიული აქტების კონტროლი და სასა მართლო 
ხელისუფლების კონსტიტუციური საფუძვლების დაცვა. როგორც ვხედავთ, საკონსტიტუციო 
სასამართლოს კომპეტენცია, რომელიც განისაზღვრება მისი უფლე ბამოსილებების 
ერთობლიობით, მნიშვნელოვნად არის შემცირებული. ეს რაც შეეხება უფლებამოსილებების 
რაოდენობრივ მხარეს. ახლა კი, არსებითად განვიხილავთ იმ უფლებამოსილებებს, 
რომლებიც საკონსტიტუციო რეფორმის შედეგად აღარ აქვს ან გარკვეული ცვლილებებით 
დარჩა საკონსტიტუციო სასამართლოს.

ერთ-ერთი უფლებამოსილება, რომელიც გამოაკლდა საქართველოს საკონსტი ტუციო 
სასამართლოს, ნორმათა ფორმალური კონტროლია. ამ უფლებამოსილების ფარგლებში 
საკონსტიტუციო სასამართლო განიხილავდა და წყვეტდა საქართველოს კონსტიტუციასთან 
საქართველოს საკანონმდებლო აქტებისა და საქართველოს პარლამენტის დადგენილებების 
მიღების/გამოცემის, ხელმოწერის, გამოქვეყნებისა და ამოქმედების შესაბამისობის 
საკითხებს. მაშასადამე, აქ საკონსტიტუციო კონტროლის საგანი იყო ზემოაღნიშნული 
ნორმატიული აქტების არა შინაარსი, მატერიალური მხარე, არამედ მათი ფორმალური 
მხარე კონსტიტუციურობის თვალსაზრისით. ფორმალური საკონსტიტუციო კონტროლი 
ვრცელდებოდა მხოლოდ პარლამენტის ნორმატიულ აქტებზე და მიზნად ისახავდა 
საკანონმდებლო ხელისუფლების სამართალშე მოქ მედების პროცესში კონსტიტუციით 
დადგენილი წესების დაცვის უზრუნველყოფას. ნორმათა ფორმალურ საკონსტიტუციო 
კონტროლს იმდენად დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა, რომ, მართალია, კანონმდებლობით ის 
საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილების დამოუკიდებელ სახეობას წარმოადგენდა, 
მაგრამ, ამასთანავე, „საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ“ ორგანული 
კანონით (26-ე მუხლის მე-2 პუნქტი) გათვალისწინებული იყო აგრეთვე საკონსტიტუციო 
სასამართ ლოს მიერ თვითინიციატივით (რაც საგამონაკლისო შემთხვევაა ქართული საკონს-
ტიტუციო მართლმსაჯულებისათვის) მისი განხორციელების სავალდებულოობა ნორ მათა 
კონტროლის თაობაზე სხვა უფლებამოსილებების განხორციელებისას. კანონ მდებელი, 
როგორც ჩანს, ამ შემთხვევაში ითვალისწინებდა ნორმატიული აქტების ნამდვილობის ზოგად 
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წესს, რომლის თანახმად, ნორმატიულ აქტს იურიდიული ძალა არა აქვს არა მხოლოდ მაშინ, 
როცა მისი შინაარსი არ შეესაბამება კონსტიტუციას, არამედ მაშინაც, თუ დარღვეულია 
ნორმატიული აქტის მიღებისა და ამოქმედები სათვის კონსტიტუციით დადგენილი პროცედურა. 
გამომდინარე აქედან, საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქციის ამოქმედების შემდეგ, 
შეიძლება შეიქმნას სიტუაცია, როდესაც პარლამენტის რომელიმე საკანონმდებლო აქტი ან 
ნორმატიული დადგენი ლება თავისი შინაარსით კონსტიტუციას არ ეწინააღმდეგებოდეს, 
მაგრამ, ამასთანავე, უხეშად იყოს დარღვეული მისი მიღებისა და ამოქმედების კონსტიტუციით 
დადგე ნილი წესები. სამწუხაროდ, საკონსტიტუციო სასამართლო კონტროლის მექანიზმი ასეთი 
შემთხვევებისათვის აღარ იარსებებს და პარლამენტის შეკავება, რათა მან არ დაარღვიოს 
კონსტიტუცია, შეუძლებელი გახდება. ამიტომ მიზანშეწონილი არ იყო ამ უფლე ბამოსილების 
ჩამორთმევა საკონსტიტუციო სასამართლოსათვის.

საკონსტიტუციო სასამართლოს შემდეგი ორი უფლებამოსილება აჭარის ავტო ნომიურ 
რესპუბლიკას ეხებოდა და მიზნად ისახავდა სახელმწიფო ხელისუფლების ცენტრალურ და 
რეგიონულ ორგანოებს შორის კონსტიტუციური დავების გადაწყვეტას. ამის შესაბამისად, 
საკონსტიტუციო სასამართლო უფლებამოსილი იყო განეხილა და გადაეწყვიტა „აჭარის 
ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონის 
დარღვევის თაობაზე დავები, აგრეთვე საქართველოს ნორმატიულ აქტებთან აჭარის 
ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ნორმატიული აქტების შესაბამისობის 
საკითხები. ამ უფლებამოსილებების გაუქმების შემდეგ, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 
უმაღლესი საბჭოს ნორმატიულ აქტებზე საკონსტიტუციო კონტროლის ტვირთი საკონსტიტუციო 
სასამართლოს სხვა უფლება მოსილებებზე (მაგალითად, აბსტრაქტულ კონტროლზე, 
ადამიანის უფლებების დაც ვაზე და სხვ.) გადავა, მაგრამ ნორმათა კონტროლი არ იქნება 
ისეთი ქმედითი, როგორც ეს სპეციალური უფლებამოსილების ფარგლებში იყო შესაძლებელი. 
საქმე ისაა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს აწ უკვე გაუქმებული უფლებამოსილების 
დროს, საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ პარლამენტის წარდგინების არსებითად განსა-
ხილველად მიღება უპირობოდ იწვევდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღ ლესი 
საბჭოს შესაბამისი აქტის მოქმედების შეჩერებას საქმეზე საბოლოო გადაწყვე ტილების 
მიღებამდე. ამასთანავე, შესაძლებელი იყო სადავო ნორმატიული აქტის შემოწ მება როგორც 
კონსტიტუციურობის, ისე კანონიერების თვალსაზრისით.29 საკონსტიტუციო კონტროლის ეს 
შესაძლებლობები საკონსტიტუციო რეფორმის შემდეგ უკვე აღარ იქნება. 

რაც შეეხება ავტონომიურ რესპუბლიკასთან დაკავშირებულ საკონსტიტუციო სასამართლოს 
მეორე უფლებამოსილებას, რადგანაც „აჭარის ავტონომიური რესპუბ ლიკის სტატუსის 
შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონის დარღვევა შესაძლებელი იყო როგორც 
საქართველოს ცენტრალური, ისე ავტონომიური რესპუბ ლიკის ხელისუფლების ორგანოების 
მიერ, ამ საკითხებზე საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელის შეტანის უფლება ჰქონდათ 
ხელისუფლების ორივე დონის ორგანოებს: საქართველოს პრეზიდენტს, საქართველოს 
მთავრობას, საქართველოს პარლამენტის წევრთა არანაკლებ ერთ მეხუთედს და აჭარის 
ავტონომიური რეს პუბლიკის უმაღლეს საბჭოს.30 ამჟამად, საქართველოს კონსტიტუციის ახალი 
რედაქ ციით (მე-60 მუხლის მე-4 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 
უმაღლეს წარმომადგენლობით ან აღმასრულებელ ორგანოს უფლება აქვს მიმართოს 
საკონსტიტუციო სასამართლოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მიიჩნევს, რომ დარღვეულია 
საქართველოს კონსტიტუციით დადგენილი მისი კომპეტენცია, რაც, რასაკვირველია, 
საკითხთა უფრო ვიწრო წრეს მოიცავს, ვიდრე საქართველოს კონსტიტუციური კანონის რეგუ-
ლირების სფერო.

29  იხ. ჯ. ხეცურიანი, „საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილება“. „ფავორიტი სტილი“, 
თბილისი, 2016. გვ. 253-263.
30  მუხლი 411 საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ“ 
(პარლამენტის უწყებანი, # 45, 21.11.1997 წ., გვ. 54).
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საკონსტიტუციო სასამართლოს შემდეგი გაუქმებული უფლებამოსილება, რომე ლიც მიზნად 
ისახავდა სასამართლო ხელისუფლების კონსტიტუციური საფუძვლების დაცვას, ჩვენი აზრით, 
შესაძლებელია ჩაანაცვლოს კომპეტენციური დავების გადაწყ ვეტის უფლებამოსილებამ, 
რადგანაც საერთო სასამართლოების დამოუკიდებლობისა და ეფექტიანობის უზრუნველყოფის 
ფუნქცია, ძირითადი კანონის თანახმად, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 
კომპეტენციას განეკუთვნება (64-ე მუხლის პირველი პუნქტი). ამიტომ ნორმატიული აქტი, 
რომელიც ეწინააღმდეგება საერთო სასამართლოების შესახებ კონსტიტუციურ ნორმებს, 
იუსტიციის საბჭოს კომპეტენციაში შემავალ საკითხებს ეხება და, შესაბამისად, ამ ორგანოს, 
იმედია, უფლება ექნება წარდგინებით მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ასეთი 
ნორმატიული აქტის კონსტიტუციურობის შემოწმების მოთხოვნით.

ცვლილება განიცადა საკონსტიტუციო სასამართლოს ნორმათა აბსტრაქტული კონტროლის 
უფლებამოსილებამ. საკონსტიტუციო რეფორმამდე იგი შეზღუდულ ხასიათს ატარებდა, 
კერძოდ, კონსტიტუციითა (89-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი) და „საქართველოს 
საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ“ ორგანული კანონით (მე-19 მუხლის პირველი 
პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი) ზუსტად იყო განსაზღვ რული ის ნორმატიული აქტები, რომლებიც 
ექვემდებარებოდნენ საკონსტიტუციო კონტროლს საკონსტიტუციო სასამართლოს 
ამ უფლებამოსილების ფარგლებში. საკონსტიტუციო რეფორმის შემდეგ, ნორმათა 
აბსტრაქტული კონტროლის უფლება მოსილებამ უნივერსალური სახე მიიღო და მისი 
განსჯადობის სფეროში მოექცა ნებისმიერი ნორმატიული აქტი. თავისთავად, საკონსტიტუციო 
სასამართლო კონტრო ლის არეალის გაფართოება პოზიტიურად შეიძლება შეფასდეს, თუ, 
რა თქმა უნდა, ის არ გამოიწვევს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადატვირთვას. ჩვენი 
აზრით, საკონსტი ტუციო სასამართლოს ეს უფლებამოსილება სახელმწიფო ხელისუფლების 
ორგანოთა ურთიერთშეკავებისა და გაწონასწორების მექანიზმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 
ინსტრუმენტია და ამიტომ, უფრო მიზანშეწონილი იქნებოდა, მისი მოქმედება გავრ-
ცელებულიყო მხოლოდ სახელმწიფო ხელისუფლების უმაღლეს ორგანოთა მიერ მიღებულ 
ნორმატიულ აქტებზე.

შეცვლილია სახელმწიფო ორგანოებს შორის კომპეტენციური დავების გადაწყვე ტის 
თაობაზე საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილების საკანონმდებლო დეფინიცია. 
საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქციით საკონსტიტუციო სასა მართლოში 
კომპეტენციურ დავებში მონაწილეობის უფლება მიენიჭათ ახალ სუბი ექტებს, სახელდობრ: 
ეროვნული ბანკის საბჭოს, გენერალურ აუდიტორს, გენერალურ პროკურორსა და ავტონომიური 
რესპუბლიკის უმაღლეს აღმასრულებელ ორგანოებს (მე-60 მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ 
ქვეპუნქტი). ამასთანავე, მიმართვის სუბიექ ტე ბიდან ამოღებულია სასამართლოები. უნდა 
ვივარაუდოთ, რომ საერთო სასამართ ლოების კომპეტენციის დარღვევის შემთხვევაში, 
როგორც ეს უკვე ზემოთ აღვნიშნეთ, საკონსტიტუციო სასამართლოსადმი მიმართვის უფლება 
ორგანული კანონით ექნება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს. საერთოდ კი უნდა ითქვას, რომ 
საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ ორგანულ კანონში დასაზუსტებელი იქნება არა 
მარტო ეს საკითხი, არამედ ზოგიერთი სახელმწიფო ორგანოს (მაგალითად, საქართველოს 
პრეზიდენტის, პარლამენტის, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს) უფლება, საკონსტი ტუციო 
სასამართლოს მიმართონ როგორც საკუთარი, ისე სხვა სახელმწიფო ორგანოს კომპეტენციის 
დარღვევის თაობაზე.31 ყოველ შემთხვევაში, კონსტიტუციის ახალი რედაქციის ზემოაღნიშნული 
მუხლის დებულება იმის შესახებ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო „იხილავს დავას 
შესაბამისი ორგანოს უფლებამოსილების შესახებ“ არ იძლევა მკაფიო ორიენტირებს საკონს-
ტიტუციო სასამართლოსადმი ცალკეული სუბიექტების მიმართვის ფარგლების დასადგენად 
და საჭიროებს ორგანულ კანონში შემდგომ დაზუსტებას.

31 „საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ“ ორგანული კანონის თანახმად (34-ე მუხლის პირველი 
პუნქტი), საქართველოს პრეზიდენტს და პარლამენტს უფლება აქვთ სარჩელით მიმართონ საკონსტიტუციო 
სასამართლოს არა მხოლოდ მაშინ, თუ მიაჩნიათ, რომ დარღვეულია უშუალოდ მათი კომპეტენცია, არამედ 
მაშინაც, თუ დარღვეულია სხვა სახელმწიფო ორგანოს კონსტიტუციური უფლებამოსილების ფარგლები.
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საქართველოს კონსტიტუციის ახალ რედაქციაში ახლებურადაა ჩამოყალიბებული საკონსტი-
ტუციო სასამართლოს უფლებამოსილება პოლიტიკური პარტიების კონსტი ტუციურობის 
კონტროლის თაობაზე. საკონსტიტუციო რეფორმამდე, საკონსტიტუციო სასამართლოს განსჯადი 
იყო მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების როგორც შექმნის, ისე მათი საქმიანობის 
კონსტიტუციურობის საკითხები. რეფორმის შემდეგ, საკონსტიტუციო სასამართლოს 
კომპეტენცია მხოლოდ პოლიტიკური პარტიების საქმიანობის კონსტიტუციურობის 
საკითხის შემოწმებით შემოიფარგლება. რაც შეეხება პოლიტიკური პარტიების შექმნის 
კონსტიტუციურობას, ის საკონსტიტუციო სასა მართლოს იურისდიქციის მიღმაა დატოვებული. 
ამან კი შესაძლებელია წარმოშვას გაუგებრობები პოლიტიკური პარტიების მიმართ 
კონსტიტუციური კონტროლის განხორციელებაში. საქმე ისაა, რომ ძირითადი კანონი ადგენს 
პოლიტიკური პარტიების როგორც საქმიანობის, ისე მათი შექმნის სტადიაზე აკრძალვების 
მთელ რიგს. მაგალითად, ძირითადი კანონის ახალი რედაქციით „დაუშვებელია პოლიტიკური 
პარტიის შექმნა ტერიტორიული ნიშნით“ (23-ე მუხლის მე-3 პუნქტი). თუ წარ მოვიდგენთ 
ისეთ შემთხვევას, როდესაც პოლიტიკური პარტია შეიქმნა ტერიტორიული ნიშნით, მაგრამ, 
ამასთანავე, მისი საქმიანობა არ ეწინააღმდეგება კონსტიტუციის სხვა მოთხოვნებს, მაშინ 
ასეთი პოლიტიკური პარტიის აკრძალვა შეუძლებელი იქნება საკონსტიტუციო სასამართლოს 
მიერ. მისი აკრძალვა არც სხვა ორგანოს შეეძლება, რადგანაც ძირითადი კანონის თანახმად, 
პოლიტიკური პარტიის აკრძალვა მხოლოდ საკონსტიტუციო სასამართლოს ექსკლუზიური 
უფლებამოსილებაა (23-ე მუხლის მე-4 პუნქტი). 

კიდევ ერთი ცვლილება განიცადა საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ უფლება მოსილებამ, 
ოღონდ ამჯერად მისი გაფართოების მიმართულებით. კერძოდ, საკონს ტიტუციო სასამართლოს 
ენიჭება უფლებამოსილება, პოლიტიკური პარტიის აკრძალ ვასთან ერთად გადაწყვიტოს ამ 
პარტიის წარდგენით არჩეული წარმომადგენლობითი ორგანოს წევრის უფლებამოსილების 
შეწყვეტის საკითხიც. უნდა აღინიშნოს, რომ ქართულ იურიდიულ ლიტერატურაში ამ 
საკითხზე უკვე არსებობდა დასაბუთებული წინადადებები, საზღვარგარეთის ქვეყნებშიც იყო 
ანალოგიური საკანონმდებლო გამოცდილება და მისასალმებელია, რომ საკონსტიტუციო 
რეფორმის შედეგად ეს საკითხი დადებითად გადაწყდა.32

ახალი დებულება დაემატა არჩევნების კონსტიტუციურობის კონტროლის თაო ბაზე 
საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილების განმსაზღვრელ კონსტიტუ ციურ ნორმას. 
კერძოდ, საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქციით, დაუშვე ბელია საკონსტიტუციო 
სასამართლოს მიერ არჩევნების მომწესრიგებელი ნორმის არაკონსტიტუციურად ცნობა 
შესაბამისი საარჩევნო წლის განმავლობაში, თუ ეს ნორმა შესაბამისი არჩევნების თვემდე 
15 თვის განმავლობაში არ არის მიღებული (მე-60 მუხლის მე-6 პუნქტი). რაც შეეხება 
არჩევნების კონსტიტუციურობის კონტროლის შესახებ თავად საკონსტიტუციო სასამართლოს 
უფლებამოსილების ამჟამად მოქმედ კონსტიტუციურ დეფინიციას, იგი უცვლელად იქნა 
შენარჩუნებული და მიუხედავად კრიტიკული შენიშვნებისა, არჩევნების (რეფერენდუმის) 
კონსტიტუციურობის საკითხი და არჩევნების (რეფერენდუმის) მომწესრიგებელი ნორმების 
კონსტიტუციურობის საკითხი კვლავაც ერთობლივად უნდა განიხილოს საკონსტიტუციო 
სასამართლომ. ასეთი საკანონმდებლო რეგლამენტაციის ნაკლი, ჩვენი აზრით, იმაში 
მდგომარეობს, რომ თუ არჩევნების ან რეფერენდუმის მომწესრიგებელი ნორმების 
კონსტიტუციურობა ეჭვს არ იწვევს, მაგრამ არჩევნები ან რეფერენდუმი ჩატარდა ამ ნორმებისა 
და კონსტიტუციის მოთხოვნათა დარღვევით, მაშინ არჩევნების (რეფერენდუმის) კონსტი-
ტუციურობის საკითხი საკონსტიტუციო სასამართლოს განსჯადი ვერ იქნება.33 

საქართ ველოს კონსტიტუციის ზემოაღნიშნულმა ახალმა ნორმამ კიდევ უფრო შეზღუდა 
საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილება არჩევნების კონსტიტუციურობის საკითხის 
გადაწყვეტაში. საქმე ისაა, რომ თუ არჩევნების თვემდე 15 თვის განმავლობაში არავითარი 

32  იხ. ჯ. ხეცურიანი, supra 8, გვ. 94-97.
33 იხ. ჯ. ხეცურიანი, supra 8, გვ. 102-103.
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ცვლილება არ მოხდება საარჩევნო კანონმდებლობაში, ე. ი. არ მიიღებენ არჩევნების 
მომწესრიგებელ ახალ ნორმას, მაშინ საკონსტიტუციო სასამართლო ამ არჩევნების წლის 
განმავლობაში ვერ განიხილავს ვერც ჩასატარებელი და ვერც ჩატარებული არჩევნების 
კონსტიტუციურობის საკითხს. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, საკონსტიტუციო სასამართლოს ერთ-
ერთი უმნიშვნელოვანესი უფლებამოსილება პარალიზებული აღმოჩნდება. ჩვენი აზრით, 
სახელმწიფო ხელისუფლების ლეგიტი მურობის უზრუნველყოფისა და შესაძლო პოლიტიკური 
კრიზისების სამართლებრივი საშუალებებით მოგვარების მიზნით, საჭიროა სახელმწიფო 
ხელისუფლების ორგანოთა არჩევნების გზით ფორმირების პროცესში სასამართლო 
ხელისუფლების როლის კიდევ უფრო გაძლიერება და არა მისი დაკნინება. სამწუხაროდ, 2005 
წლიდან მოყოლებული 2017 წლის საკონსტიტუციო რეფორმის ჩათვლით, საქართველოს 
კანონმდებლობა სწორედ ამ იდეის საწინააღმდეგო მიმართულებით ვითარდება. 

საკონსტიტუციო სასამართლოსადმი მიმართვის სუბიექტების საკითხს ჩვენ ზემოთ ნაწილობრივ 
შევეხეთ საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილებების შესახებ კონსტიტუციური 
ცვლილებების განხილვისას. აქ კი მხოლოდ იმას აღვნიშნავთ, რომ საკონსტიტუციო რეფორმის 
შედეგად მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი ამ სუბიექტთა წრე. რეფორმამდე 11 სუბიექტს 
შეეძლო მიემართა საკონსტიტუციო სასა მართლოსათვის, რეფორმის შემდეგ მათი რაოდენობა 
16-მდე გაიზარდა. ამასთანავე, ახალ სუბიექტებს, როგორც უკვე ზემოთ აღვნიშნეთ, შეუძლიათ 
მიმართონ საკონს ტიტუციო სასამართლოს მხოლოდ კომპეტენციური დავების გადასაწყვეტად.
ნაწილობრივ შეიცვალა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების იური დიული 
შედეგების შესახებ კონსტიტუციური დებულება. ამჟამად მოქმედი კონსტი ტუციით, საკონსტი-
ტუციო სასამართლოს მიერ „არაკონსტიტუციურად ცნობილი ნორმატიული აქტი ან მისი ნაწილი 
კარგავს იურიდიულ ძალას საკონსტიტუციო სასამართლოს შესაბამისი გადაწყვეტილების 
გამოქვეყნების მომენტიდან“ (89-ე მუხლის მე-2 პუნქტი). კონსტიტუციის ახალ რედაქციაში ამ 
ნორმას დაემატა შემდეგი წინადადება: „თუ შესაბამისი გადაწყვეტილება არ ადგენს აქტის ან 
მისი ნაწილის ძალის დაკარგვის სხვა გვიანდელ ვადას [ხაზგასმა ავტორისაა]“ (მე-60 მუხლის 
მე-5 პუნქტი). უნდა აღინიშნოს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების 
იურიდიული შედეგების ასეთივე წესს ადგენს „საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 
შესახებ“ ორგანული კანონი (25-ე მუხლის მე-2 პუნქტი), თუმცა, მისი პრაქტიკული გამოყენება 
არ ხდებოდა, რადგანაც იგი არ შეესაბამებოდა ძირითადი კანონის დებულებას, რომელიც 
არა კონსტიტუციურად ცნობილი ნორმის ძალის დაკარგვას იმპერატიულად უკავშირებდა 
საკონსტიტუციო სასამართლოს შესაბამისი გადაწყვეტილების გამოქვეყნების მომენტს 
და არ ითვალისწინებდა საკონსტიტუციო სასამართლოს დისკრეციულ უფლებას, თავად 
განესაზღვრა არაკონსტიტუციურად ცნობილი აქტის ძალის დაკარგვის სხვა ვადა. არადა, 
ამის საჭიროება აშკარა იყო საკონსტიტუციო სასამართლოს ზოგიერთი, მათ შორის უწინარეს 
ყოვლისა, მოქმედი საერთაშორისო ხელშეკრულებების კონსტიტუ ციუ რობის კონტროლის 
თაობაზე უფლებამოსილების განხორციელებისას.34 

ამჟამად, ეს საკითხი მოგვარებულია და საკონსტიტუციო რეფორმის შედეგად, ორგანული 
კანონის ზემოაღნიშნულმა ნორმამ კონსტიტუციური ნორმის სტატუსი შეიძინა. მისი 
გამოყენება საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკაში, ჩვენი აზრით, თავიდან აგვაცილებს 
შესაძლო კოლიზიებს საერთაშორისო და ნაციონალური სამართლის პრინციპებს შორის და 
სამართლებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მნიშვნელოვანი საშუალება გახდება. 

34  ამ საკითხზე იხ. ჯ. ხეცურიანი. supra 8, გვ. 186-188.
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2017 წელს საქართველოში განხორციელებულმა საკონსტიტუციო რეფორმამ დაამთავრა 
საქართველოს პოლიტიკური სისტემის საპარლამენტო მმართველობის მოდელზე გარდაქმნის 
პროცესი და აღმოფხვრა ის ხარვეზები, რომლებიც წინამორბედი საკონსტიტუციო რეფორმის 
(2010 წ.) დროს იყო დაშვებული. 

საკონსტიტუციო რეფორმა, რომელიც ნაწილობრივ 2018 წელსაც გაგრძელდა, საკონსტიტუციო 
სასამართლოს კონსტიტუციური საფუძვლების განმსაზღვრელ ნორმებსაც შეეხო, თუმცა, 
საკონსტიტუციო სასამართლოს ადგილი ხელისუფლების დანაწილების სისტემაში არ 
შეცვლილა. ძირითადი კანონის ახალი რედაქციით, იგი კვლავ სასამართლო ხელისუფლების 
დაწესებულებადაა აღიარებული და წარმოადგენს საკონსტიტუციო კონტროლის სასამართლო 
ორგანოს.

საკონსტიტუციო რეფორმის შედეგად მნიშვნელოვნად გაიზარდა საკონსტიტუციო სასამარ-
თლოს მოსამართლეობის კანდიდატისადმი წაყენებული მოთხოვნები, აგრეთვე პარლამენტის 
მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის განწესებისას საჭირო კვორუმი, აიკრძალა 
საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის ხელმეორედ არჩევის შესაძლებლობა, გაფა-
რთოვდა საკონსტიტუციო სასამართლოსადმი მიმართვის უფლებამოსილი სუბიექტების წრე, 
აგრეთვე ნორმათა აბსტრაქტული კონტროლისა და პოლიტიკური პარტიების კონსტიტუციუ-
რობის კონტროლის ფარგლები, საკონსტი ტუციო სასამართლო აღიჭურვა უფლებით, თავად 
განსაზღვროს არაკონსტიტუციურად ცნობილი ნორმატიული აქტის იურიდიული ძალის 
დაკარგვის ვადა.

ამ პოზიტიურ ცვლილებებთან ერთად, კონსტიტუციის ახალი რედაქციით, საგრძნობლად 
შემცირდა საკონსტიტუციო სასამართლოს კომპეტენცია. გაუქმდა საკონსტიტუციო სასამარ-
თლოს ოთხი უფლებამოსილება, მათ შორის, ნორმათა ფორმალური კონტროლი. კიდევ უფრო 
შეიზღუდა საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილება არჩევნების კონსტიტუციურობის 
საკითხზე და სხვ. ამასთანავე, მომავალში საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილების 
გაზრდა ან მისი დაზუსტება მხოლოდ კონსტიტუციური ცვლილებებით არის შესაძლებელი, რაც 
უაღრესად რთული პროცესია.

გამომდინარე აქედან, თუ ვიხელმძღვანელებთ იმ მოსაზრებით, რომ საკონსტი ტუციო 
სასამართლოს, ისევე, როგორც სახელმწიფო ხელისუფლების ნებისმიერი ორგანოს, როლი და 
მნიშვნელობა, უწინარეს ყოვლისა, განისაზღვრება მისი კომპე ტენციური შესაძლებლობებით, 
ხოლო კონსტიტუციის ახალი რედაქციით, საკონსტი ტუციო სასამართლოს უფლებამოსილება 
არსებითად შეიზღუდა, 2017 წლის საკონსტიტუციო რეფორმა ამ მხრივ წინგადადგმულ ნაბიჯად 
ვერ ჩაითვლება. 
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