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შესავალიშესავალი

საქართველოს კონსტიტუცია აღიარებს ადამიანის უფლებებსა და თავისუფლებებს რო-
გორც წარუვალ და უზენაეს ღირებულებებს, განსაზღვრავს ქვეყნის სამართლებრივი, ეკონო-
მიკური და სოციალური განვითარების ძირითად მიმართულებებს, ქმნის სახელმწიფო ხელი-
სუფლების ორგანოების მოქმედების განმსაზღვრელ სამართლებრივ ჩარჩოს. ხელისუფლების 
დანაწილების პრინციპის უზრუნველყოფა და კონსტიტუციის უზენაესობის რეალური აღსრულე-
ბა მნიშვნელოვნად განაპირობებს სამართლებრივი სახელმწიფოს იდეის, ადამიანის ძირითა-
დი უფლებების სრულყოფილად დაცვასა და პრაქტიკაში განხორციელებას.

 კონსტიტუციით სახელმწიფოს ეკისრება ვალდებულება, გაუმართლებლად არ შეზღუდოს 
ადამიანის უფლებები და უზრუნველყოს მათი სრულყოფილად სარგებლობის შესაძლებლობა. 
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს, როგორც საკონსტიტუციო კონტროლის სასა-
მართლო ორგანოს უმთავრესი დანიშნულებაა კონსტიტუციის უზენაესობის, ადამიანის უფლე-
ბებისა და თავისუფლებების დაცვის, აგრეთვე ხელისუფლების ორგანოების კონსტიტუციით 
დადგენილ ფარგლებში საქმიანობის უზრუნველყოფა.

საკონსტიტუციო სასამართლო თავის ფუნქციებს ძირითადად ნორმატიული აქტების კონ-
სტიტუციურობის შემოწმების გზით ასრულებს. საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ არაკონ-
სტიტუციურად ცნობილი ნორმატიული აქტი კარგავს იურიდიულ ძალას შესაბამისი გადა-
წყვეტილების გამოქვეყნების მომენტიდან. ამასთან, საკონსტიტუციო სასამართლოს გადა-
წყვეტილება შესასრულებლად სავალდებულოა ხელისუფლების ნებისმიერი შტოსათვის. სა-
ქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო კონსტიტუციის დებულებების განმარტებისა და 
გამოყენების გზით განსაზღვრავს ქვეყნის საკანონმდებლო სისტემის განვითარების ძირითად 
მიმართულებებს. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას საყოველთაო ხასიათი 
აქვს და მისი შედეგები შეიძლება გავრცელდეს საზოგადოების თითოეულ წევრზე. აქედან 
გამომდინარე, უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლების თითოეულ შტოს და საზოგა-
დოებას მიეწოდოს სრულყოფილი ინფორმაცია საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმიანობის 
და მისი პრაქტიკის განვითარების შესახებ.

 „საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ“ საქართველოს ორგანული კა-
ნონის მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 
თავმჯდომარე წელიწადში ერთხელ საქართველოს პრეზიდენტს, საქართველოს პარლამენტსა 
და საქართველოს უზენაეს სასამართლოს წარუდგენს ინფორმაციას საქართველოში კონსტი-
ტუციური კანონიერების შესახებ. წინამდებარე დოკუმენტი მოიცავს საქართველოს საკონსტი-
ტუციო სასამართლოს მიერ 2018 წელს განხორციელებული საქმიანობის შეჯამებას. დოკუმენ-
ტი, მასში წარმოდგენილი ინფორმაციიდან გამომდინარე, პრაქტიკული მნიშვნელობის იქნება 
არა მხოლოდ საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლების შტოები-
სათვის, არამედ მნიშვნელოვან დახმარებას გაუწევს საკონსტიტუციო სასამართლოსადმი 
კონსტიტუციური სარჩელით მიმართვის მსურველ პირებს, მასმედიის წარმომადგენლებს, აკა-
დემიურ წრეებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, სტუდენტებსა და საკონსტიტუციო სასამარ-
თლოს საქმიანობით დაინტერესებულ ნებისმიერ პირს.

წინამდებარე დოკუმენტი შედგება ოთხი თავისაგან. I თავი შეეხება საქართველოს სა-
კონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წლის პრაქტიკის მიმოხილვას. დოკუმენტის ამ ნაწილში 
დეტალურად არის განხილული კონსტიტუციური სარჩელის/წარდგინების დასაბუთებულობის 
მოთხოვნები და მათი არსებითად განსახილველად არმიღების საფუძვლები. I თავი აგრეთ-
ვე შეიცავს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმისა და კოლეგიების მიერ 2018 წელს მიღე-
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ბული ყველა გადაწყვეტილებისა და გადაწყვეტილების დამძლევ ნორმებთან დაკავშირებით 
გამოტანილი განჩინებების ანალიზს. წინამდებარე დოკუმენტის II თავი მოიცავს ინფორმაციას 
საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ გასული წლის განმავლობაში განხორციელებული საერ-
თაშორისო ღონისძიებების შესახებ. დოკუმენტის III თავი ეთმობა 2018 წელს ქვეყანაში კონსტი-
ტუციური კანონიერების განმტკიცების მნიშვნელოვანი მიმართულებების ანალიზს. დაბოლოს, 
დოკუმენტის IV თავში წარმოდგენილია სტატისტიკური მონაცემები 2018 წელს საკონსტიტუციო 
სასამართლოში რეგისტრირებული სარჩელების, სასამართლოს მიერ განხილული საქმეების, 
მიღებული აქტებისა და საკონსტიტუციო სამართალწარმოების სხვა საკითხების შესახებ.
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1. 1. სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს პრაქ ტი კის მი მო ხილ ვასა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს პრაქ ტი კის მი მო ხილ ვა

1.1. გან მწეს რი გე ბე ლი სხდო მის ეტ აპ ზე მი ღე ბუ ლი აქ ტე ბი1.1. გან მწეს რი გე ბე ლი სხდო მის ეტ აპ ზე მი ღე ბუ ლი აქ ტე ბი

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს დამ კვიდ რე ბუ ლი პრაქ ტი კის შე სა ბა მი სად, კონ სტი ტუ ცი-
ური სარ ჩე ლი/წარ დგი ნე ბა არ სე ბი თად გან სა ხილ ვე ლად არ მი იღ ება, თუ იგი არ აკ მა ყო ფი-
ლებს კა ნონ მდებ ლო ბით გათ ვა ლის წი ნე ბულ ფორ მა ლურ და მა ტე რი ალ ურ მოთხოვ ნებს, მაგ.: 
შე მო ტა ნი ლია არა უფ ლე ბა მო სი ლი სუ ბი ექ ტის მი ერ, და უს აბ უთ ებ ელია, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა-
მარ თლოს არ აქ ვს სა და ვო სა კითხზე მსჯე ლო ბის კომ პე ტენ ცია, დარ ღვე ულია სუბ სი დი ურ ობ ის 
მოთხოვ ნა და სხვა. გან მწეს რი გე ბე ლი სხდო მის ეტ აპ ზე ხდე ბა აღ ნიშ ნუ ლი მოთხოვ ნე ბის დარ-
ღვე ვით წარ დგე ნი ლი კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლე ბის/წარ დგი ნე ბე ბის არ სე ბი თად გან სა ხილ ვე-
ლად მი ღე ბა ზე უარ ის თქმა, რაც იც ავს სა სა მარ თლოს უს აფ უძ ვლო/და უს აბ უთ ებ ელი კონ სტი ტუ-
ცი ური სარ ჩე ლე ბის/წარ დგი ნე ბე ბი სა გან და ემ სა ხუ რე ბა ეფ ექ ტუ რი სა კონ სტი ტუ ციო კონ ტრო-
ლის გან ხორ ცი ელ ებ ას. ამ რი გად, მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ზო გა დო ებ ის, მათ შო რის, პო ტენ ცი ური 
მო სარ ჩე ლე ებ ის ინ ფორ მი რე ბა კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლის/წარ დგი ნე ბის არ სე ბი თად გან სა-
ხილ ვე ლად არ მი ღე ბის სა ფუძ ვლებ თან და კავ ში რე ბით, რა თა მათ თვის ცხა დი და მარ ტი ვად 
იდ ენ ტი ფი ცი რე ბა დი იყ ოს ყვე ლა ის გა რე მო ება, რო მელ მაც შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ოს წარ დგე ნი-
ლი კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლის და უშ ვებ ლად ცნო ბა.

1.1.1. 1.1.1. კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლის/წარ დგი ნე ბის და სა ბუ თე ბუ ლო ბის მოთხოვ ნაკონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლის/წარ დგი ნე ბის და სა ბუ თე ბუ ლო ბის მოთხოვ ნა

კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლის/წარ დგი ნე ბის არ სე ბი თად გან სა ხილ ვე ლად მი ღე ბის წი ნა პი-
რო ბე ბი დან მნიშ ვნე ლო ვა ნია, გა მო იყ ოს სარ ჩე ლის და სა ბუ თე ბუ ლო ბის მოთხოვ ნა, რო მე ლიც 
რამ დე ნი მე კრი ტე რი უმ ის აგ ან შედ გე ბა. „სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს შე სა-
ხებ“ სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის 31-ე მუხ ლის მე-2 პუნ ქტის შე სა ბა მი სად, კონ სტი ტუ ცი-
ური სარ ჩე ლი და სა ბუ თე ბუ ლი უნ და იყ ოს. მო სარ ჩე ლემ კონ სტი ტუ ცი ურ სარ ჩელ ში უნ და მო იყ-
ვა ნოს ის მტკი ცე ბუ ლე ბა ნი, რომ ლე ბიც, მი სი აზ რით, ად ას ტუ რე ბენ სარ ჩე ლის სა ფუძ ვლი ან ობ-
ას. თით ქმის ან ალ ოგი ურია „სა კონ სტი ტუ ციო სა მარ თალ წარ მო ებ ის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა-
ნო ნის მე-16 მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქტის „ე“ ქვე პუნ ქტის მოთხოვ ნა.1 კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლის 
და უს აბ უთ ებ ლო ბა შე დე გად იწ ვევს მის არ სე ბი თად გან სა ხილ ვე ლად მი ღე ბა ზე უარ ის თქმას. 

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს პრაქ ტი კის თა ნახ მად, კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლის და სა ბუ-
თე ბი სათ ვის აუც ილ ებ ელია, რომ სხვა მოთხოვ ნებ თან ერ თად დაკ მა ყო ფილ დეს ორი მოთხოვ-
ნა: ა) მას ში მო ცე მუ ლი და სა ბუ თე ბა ში ნა არ სობ რი ვად შე ეხ ებ ოდ ეს სა და ვო ნორ მას და ბ) და-
სა ბუ თე ბუ ლი იყ ოს ში ნა არ სობ რი ვი მი მარ თე ბა სა და ვო ნორ მა სა და კონ სტი ტუ ცი ის იმ დე ბუ-
ლე ბას შო რის, რო მელ თან და კავ ში რე ბი თაც არ ის მოთხოვ ნი ლი ნორ მის არ აკ ონ სტი ტუ ცი ურ ად 
ცნო ბა. 

i) და სა ბუ თე ბა ში ნა არ სობ რი ვად არ შე ეხ ება სა და ვო ნორ მასi) და სა ბუ თე ბა ში ნა არ სობ რი ვად არ შე ეხ ება სა და ვო ნორ მას

კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლის და სა ბუ თე ბუ ლო ბის ერთ-ერ თი მოთხოვ ნაა, რომ სწო რად იყ ოს 
იდ ენ ტი ფი ცი რე ბუ ლი სა და ვო ნორ მის ში ნა არ სი. სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო უფ ლე ბა მო სი-
ლია, იმ სჯე ლოს და შე აფ ას ოს ნორ მა ტი ული აქ ტე ბის მხო ლოდ რე ალ ური ში ნა არ სი. სა კონ სტი-
ტუ ციო სა სა მარ თლოს პრაქ ტი კის ან ალ იზი ცხად ყოფს, რომ მო სარ ჩე ლე თა მხრი დან სა და ვო 
ნორ მე ბის ში ნა არ სის არ ას წო რი აღ ქმა აქ ტუ ალ ური პრობ ლე მაა. ქვე მოთ გან ხი ლუ ლი იქ ნე ბა 

1 წინამდებარე დოკუმენტში გამოყენებულია საქართველოს კონსტიტუციის, „საქართველოს საკონსტიტუციო სასამარ-
თლოს შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის და „საკონსტიტუციო სამართალწარმოების შესახებ" საქართვე-
ლოს კანონის 2018 წლის 16 დეკემბრამდე მოქმედი რედაქცია.
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კონ კრე ტუ ლი კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლე ბი, რომ ლე ბიც არ სე ბი თად გან სა ხილ ვე ლად არ იქ ნა 
მი ღე ბუ ლი სწო რედ ხსე ნე ბუ ლი სა ფუძ ვლით.

საქ მე ზე „სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე კონ სტან ტი ნე ჩა ჩა ნი ძე სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის 
წი ნა აღ მდეგ“ მო სარ ჩე ლე სა და ვოდ ხდი და „სიტყვი სა და გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ“ 
სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის ნორ მებს, რომ ლე ბიც, ერ თი მხრივ, გან მარ ტავ და, თუ რა იყო უხ ამ სო-
ბა, ხო ლო, მე ორე მხრივ, და საშ ვე ბად მი იჩ ნევ და სიტყვი სა და გა მო ხატ ვის ში ნა არ სობ რივ რე-
გუ ლი რე ბას, თუ ეს ეხ ებ ოდა უხ ამ სო ბას.2 მო სარ ჩე ლე გან მარ ტავ და, რომ უხ ამ სო ბად ით ვლე ბო-
და ნე ბის მი ერი უც ენ ზუ რო სიტყვა, იმ ის მი უხ ედ ავ ად, თუ რა ვი თა რე ბა ში და კონ ტექ სტში მოხ და 
მი სი გა მო ყე ნე ბა. მო სარ ჩე ლის პო ზი ცი ით, რიგ შემ თხვე ვებ ში უც ენ ზუ რო სიტყვას შე საძ ლოა, 
ჰქო ნო და პო ლი ტი კუ რი, კულ ტუ რუ ლი, სა გან მა ნათ ლებ ლო ან სა მეც ნი ერო ღი რე ბუ ლე ბა. მას 
არ აკ ონ სტი ტუ ცი ურ ად მი აჩ ნდა რე გუ ლა ცია, რომ ლის თა ნახ მა დაც, უც ენ ზუ რო სიტყვე ბის გა მო-
ყე ნე ბას ყვე ლა შემ თხვე ვა ში მოჰ ყვე ბო და ად მი ნის ტრა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღვე ვა თა კო დექ-
სით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბა. სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ მი უთ ითა, რომ 
სა და ვო ნორ მე ბის რე გუ ლი რე ბის სფე როა მხო ლოდ კა ნონ ში გა მო ყე ნე ბუ ლი ტერ მი ნის „უხ ამ-
სო ბის“ ში ნა არ სის გან საზღვრა და სა და ვო ნორ მე ბი არ ქმნის უფ ლე ბის შეზღუდ ვის და მო უკ იდ-
ებ ელ სა ფუძ ველს. ამ რი გად, მო სარ ჩე ლე მხა რის მი ერ მი თი თე ბუ ლი უფ ლე ბის შემ ზღუდ ვე ლი 
ში ნა არ სი სა და ვო ნორ მებს არ გა აჩ ნდა, სა ხე ზე იყო მო სარ ჩე ლის მი ერ გა სა ჩივ რე ბუ ლი ნორ-
მე ბის მო წეს რი გე ბის საგ ნის არ ას წო რი აღ ქმა. შე დე გად, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ კონ-
სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლი მი იჩ ნია და უს აბ უთ ებ ლად და არ მი იღო არ სე ბი თად გან სა ხილ ვე ლად.

საქ მე ზე „სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ები – ლა შა ჩა ლა ძე, გი ვი კა პა ნა ძე და მა რი კა თო დუა 
სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტი სა და სა ქარ თვე ლოს ოკ უპ ირ ებ ული ტე რი ტო რი ებ იდ ან დევ ნილ თა, 
შრო მის, ჯან მრთე ლო ბი სა და სო ცი ალ ური დაც ვის მი ნის ტრის წი ნა აღ მდეგ“ მო სარ ჩე ლე არ აკ-
ონ სტი ტუ ცი ურ ად მი იჩ ნევ და, მათ შო რის, სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის „შრო მის კო დექ-
სის“ იმ ნორ მას, რო მე ლიც აწ ეს რი გებს და საქ მე ბუ ლი პი რის მი ერ ორ სუ ლო ბის, მშო ბი არ ობ ისა 
და ბავ შვის მოვ ლის გა მო შვე ბუ ლე ბით სარ გებ ლო ბის სა კითხს.3 მო სარ ჩე ლე გან მარ ტავ და, 
რომ სა და ვო ნორ მა მხო ლოდ ქა ლებს ან იჭ ებს ხსე ნე ბუ ლი შვე ბუ ლე ბით სარ გებ ლო ბის უფ ლე-
ბას და მა მა კა ცე ბი ამ უფ ლე ბით ვერ სარ გებ ლო ბენ, რაც მა თი კონ სტი ტუ ცი ური უფ ლე ბე ბის 
დარ ღვე ვას იწ ვევს. სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ გან მარ ტა, რომ სა და ვო ნორ მის ტექ სტი-
დან გა მომ დი ნა რე, მო სარ ჩე ლის მი ერ მი თი თე ბუ ლი შვე ბუ ლე ბით მო სარ გებ ლეა და საქ მე ბუ-
ლი. და საქ მე ბუ ლი პი რი კი შე იძ ლე ბა იყ ოს რო გორც ქა ლი, ისე - მა მა კა ცი. სა სა მარ თლომ ას ევე 
ყუ რადღე ბა გა ამ ახ ვი ლა სა და ვო ნორ მის გა მო ყე ნე ბის პრაქ ტი კა ზე და მი უთ ითა სა ერ თო სა სა-
მარ თლოს გა დაწყვე ტი ლე ბა ზე, რომ ლის თა ნახ მა დაც, მა მა კაცს უფ ლე ბა აქ ვს, ის არ გებ ლოს 
ბავ შვის მოვ ლის გა მო ან აზღა ურ ებ ადი შვე ბუ ლე ბით. იმ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ არც სა და-
ვო ნორ მის ტექ სტი დან და არც მი სი გა მო ყე ნე ბის პრაქ ტი კი დან არ იკ ვე თე ბო და მო სარ ჩე ლე 
მხა რის მი ერ გა სა ჩივ რე ბუ ლი ნორ მა ტი ული ში ნა არ სით მი სი გა მო ყე ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბა და 
მო სარ ჩე ლე მხა რეს წარ მოდ გე ნი ლი არ ჰქონ და სა თა ნა დო მტკი ცე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც წარ მო-
აჩ ენ და ნორ მი დან მომ დი ნა რე შეზღუდ ვას, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ მი იჩ ნია, რომ კონ-
სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლი და უს აბ უთ ებ ელი იყო და სა და ვო ნორ მას არ გა აჩ ნდა სა და ვო ნორ მა ტი-
ული ში ნა არ სი.

წი ნამ დე ბა რე დო კუ მენ ტის პრაქ ტი კუ ლი და ნიშ ნუ ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა კონ სტი ტუ-

2 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წლის 4 ოქტომბრის №2/21/1305 განჩინება საქმეზე „საქართვე-
ლოს მოქალაქე კონსტანტინე ჩაჩანიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“.
3 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წლის 19 ოქტომბრის №3/4/858 განჩინება საქმეზე „საქართვე-
ლოს მოქალაქეები – ლაშა ჩალაძე, გივი კაპანაძე და მარიკა თოდუა საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს 
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის წინააღმ-
დეგ“.
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ციო სა სა მარ თლო მი ზან შე წო ნი ლად მი იჩ ნევს, გან სა კუთ რე ბით გა უს ვას ხა ზი გა სუ ლი წლის 
გან მავ ლო ბა ში გა მოკ ვე თილ პრობ ლე მა ტურ ას პექ ტს, რო მე ლიც უკ ავ შირ დე ბა ნორ მა ტი ული 
აქ ტის კონ კრე ტუ ლი გრა მა ტი კუ ლი ერ თე ულ ებ ის (სიტყვე ბის) გა სა ჩივ რე ბას. 

ნორ მა ტი ული აქ ტის კონ კრე ტუ ლი გრა მა ტი კუ ლი ერ თე ულ ის გა სა ჩივ რე ბანორ მა ტი ული აქ ტის კონ კრე ტუ ლი გრა მა ტი კუ ლი ერ თე ულ ის გა სა ჩივ რე ბა

უკ ვე აღ ინ იშ ნა, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო უფ ლე ბა მო სი ლია, იმ სჯე ლოს მხო ლოდ იმ 
ნორ მა ტი ული აქ ტის კონ სტი ტუ ცი ურ ობ ის სა კითხზე, რო მელ მაც შე საძ ლოა, და არ ღვი ოს ძი რი-
თა დი უფ ლე ბა ან სხვა კონ სტი ტუ ცი ური დე ბუ ლე ბა. სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს პრაქ ტი კა ში 
გა მო იკ ვე თა შემ თხვე ვე ბი, რო დე საც მო სარ ჩე ლე მხა რე ას აჩ ივ რებს არა კონ კრე ტუ ლი ქცე ვის 
წე სის დამ დგენ ნორ მას, არ ამ ედ ნორ მა ტი ული აქ ტის კონ კრე ტულ სიტყვებს გრა მა ტი კულ ერ-
თე ულ ებ ში, რომ ლე ბი და ნაც შე უძ ლე ბე ლია რა იმე ქცე ვის წე სის იდ ენ ტი ფი ცი რე ბა.

№881 კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლით4 მო სარ ჩე ლე სა და ვოდ ხდი და „სო ცი ალ ური პა კე ტის გან-
საზღვრის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბით დამ ტკი ცე ბუ ლი „სო ცი ალ ური 
პა კე ტის გა ცე მის წე სის და პი რო ბე ბის“ მე-6 მუხ ლის მე-4 პუნ ქტის სიტყვე ბის „მხედ ვე ლო ბის გა-
მო“ კონ სტი ტუ ცი ურ ობ ას სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის რიგ დე ბუ ლე ბებ თან მი მარ თე ბით. აღ-
ნიშ ნუ ლი წე სის მე-6 მუხ ლის მე-4 პუნ ქტის თა ნახ მად, „სო ცი ალ ური პა კე ტის მი ღე ბის უფ ლე ბა 
არ წარ მო იშ ობა და წარ მო შო ბი ლი უფ ლე ბა წყდე ბა პი რის მი ერ სა ჯა რო საქ მი ან ობ ის გან ხორ-
ცი ელ ებ ის პე რი ოდ ში, გარ და მკვეთ რად გა მო ხა ტუ ლი შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე და 
მხედ ვე ლო ბის გა მო მნიშ ვნე ლოვ ნად გა მო ხა ტუ ლი შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რე-
ბი სა“. მო სარ ჩე ლე მი უთ ით ებ და, რომ და სა ხე ლე ბულ დე ბუ ლე ბა ში მო ცე მუ ლი სიტყვე ბი „მხედ-
ვე ლო ბის გა მო“ აიძ ულ ებ და მას, სა კუ თა რი სურ ვი ლის სა წი ნა აღ მდე გოდ, უარი ეთ ქვა სა ჯა რო 
სამ სა ხურ ში და საქ მე ბა ზე და აყ ენ ებ და დის კრი მი ნა ცი ულ მდგო მა რე ობ აში. სა კონ სტი ტუ ციო 
სა სა მარ თლომ მი უთ ითა, რომ მო სარ ჩე ლე ვალ დე ბუ ლია, მო ახ დი ნოს სა და ვო ნორ მით დად-
გე ნი ლი რო მე ლი მე წე სის იდ ენ ტი ფი ცი რე ბა და მო ითხო ვოს მი სი არ აკ ონ სტი ტუ ცი ურ ად ცნო ბა. 
სა და ვო ნორ მის სიტყვე ბი „მხედ ვე ლო ბის გა მო“ და მო უკ იდ ებ ლად არ გან საზღვრავ და რა იმე 
ქცე ვის წესს და მას არ გა აჩ ნდა ავ ტო ნო მი ური ში ნა არ სი. შე სა ბა მი სად, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა-
მარ თლომ გან მარ ტა, რომ სა და ვო სიტყვე ბი იყო მხო ლოდ გრა მა ტი კუ ლი ერ თე ული, რო მე ლიც 
ქცე ვის წესს ქმნი და მხო ლოდ სხვა სიტყვებ თან კავ შირ ში. აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, სა-
კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ მი იჩ ნია, რომ გა სა ჩივ რე ბულ სიტყვებს არ გა აჩ ნდა და მო უკ იდ ებ-
ელი ში ნა არ სი და, შე სა ბა მი სად, არ იწ ვევ და მო სარ ჩე ლის უფ ლე ბე ბის შეზღუდ ვას.

№1301 კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლით5 მო სარ ჩე ლე სა და ვოდ ხდი და, მათ შო რის, სა ქარ თვე-
ლოს სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სის 811 მუხ ლის სიტყვე ბის „14 წლის ას აკ იდ ან“ კონ სტი ტუ-
ცი ურ ობ ას. სა ქარ თვე ლოს სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სის 811 მუხ ლი ად გენ და არ ას რულ-
წლოვ ნის უფ ლე ბას, კა ნონ მდებ ლო ბით გან საზღვრულ შემ თხვე ვებ ში, 14 წლის ას აკ იდ ან და-
მო უკ იდ ებ ლად მი ემ არ თა სა სა მარ თლო სათ ვის სა კუ თა რი უფ ლე ბე ბის და სა ცა ვად. მო სარ ჩე ლე 
მი იჩ ნევ და, რომ სა და ვო ნორ მა 14 წლამ დე არ ას რულ წლო ვანს უკ რძა ლავ და სა სა მარ თლო-
სათ ვის და მო უკ იდ ებ ლად მი მარ თვის უფ ლე ბას და არ ღვევ და თა ნას წო რო ბის კონ სტი ტუ ცი ურ 
უფ ლე ბას. სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ მი უთ ითა, რომ სა ქარ თვე ლოს სა მო ქა ლა ქო საპ-
რო ცე სო კო დექ სის 811 მუხ ლის ტექ სტში მო ცე მუ ლი იყო სიტყვე ბი, რო მელ თა კომ ბი ნა ცი ით აც 
გრა მა ტი კუ ლად შე საძ ლე ბე ლია სხვა დას ხვა ში ნა არ სის მქო ნე წი ნა და დე ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, 
თუმ ცა ეს არ გუ ლის ხმობ და, რომ თი თოეული ეს სიტყვა და მო უკ იდ ებ ლად ად გენ და რა იმე ქცე-

4  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წლის 23 მარტის №2/8/881 განჩინება საქმეზე „საქართველოს 
მოქალაქე ანა მაისურაძე საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ“.
5  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წლის 27 ივლისის №2/17/1301 განჩინება საქმეზე „საქართველოს 
მოქალაქე მზია ტურაშვილი საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს იუსტიციის მინისტრის წინააღმდეგ“.



10

ვის წესს და იწ ვევ და მო სარ ჩე ლის უფ ლე ბის შეზღუდ ვას. სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ გან-
მარ ტა, რომ გა სა ჩივ რე ბულ სიტყვებს არ ჰქონ და და მო უკ იდ ებ ელი ში ნა არ სი და იყო მხო ლოდ 
გრა მა ტი კუ ლი ერ თე ულ ები, რო მელ თა კონ სტი ტუ ცი ურ ობ აზ ეც სა სა მარ თლო ვერ იმ სჯე ლებ და. 
სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ ას ევე მი უთ ითა, რომ ნორ მა ტი ული აქ ტი დან ის ეთი გრა მა ტი-
კუ ლი ერ თე ულ ებ ის ამ ოღ ება, რომ ლებ საც არ გა აჩ ნდათ უფ ლე ბის შეზღუდ ვის რე სურ სი და, ამ 
გზით, მო სარ ჩე ლი სათ ვის მი სა ღე ბი სა კა ნონ მდებ ლო რე გუ ლა ცი ის შექ მნა, სცდე ბა სა კონ სტი-
ტუ ციო სა სა მარ თლოს, რო გორც ნე გა ტი ური კა ნონ მდებ ლის უფ ლე ბა მო სი ლე ბას. ხსე ნე ბუ ლის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ და უს აბ უთ ებ ლად მი იჩ ნია №1301 კონ სტი-
ტუ ცი ური სარ ჩე ლი და არ მი იღო არ სე ბი თად გან სა ხილ ვე ლად.

ii) არ არ სე ბობს ში ნა არ სობ რი ვი მი მარ თე ბა სა და ვო ნორ მა სა და კონ სტი ტუ-ii) არ არ სე ბობს ში ნა არ სობ რი ვი მი მარ თე ბა სა და ვო ნორ მა სა და კონ სტი ტუ-
ცი ის იმ დე ბუ ლე ბას შო რის, რო მელ თან და კავ ში რე ბი თაც არ ის მოთხოვ ნი ლი ცი ის იმ დე ბუ ლე ბას შო რის, რო მელ თან და კავ ში რე ბი თაც არ ის მოთხოვ ნი ლი 
ნორ მის არ აკ ონ სტი ტუ ცი ურ ად ცნო ბანორ მის არ აკ ონ სტი ტუ ცი ურ ად ცნო ბა

კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლის გან სა ხილ ვე ლად მი ღე ბის კი დევ ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი წი ნა-
პი რო ბაა, რომ მო სარ ჩე ლემ და ას აბ უთ ოს ცხა დი ში ნა არ სობ რი ვი მი მარ თე ბა სა და ვო ნორ მა-
სა და შე სა ბა მის კონ სტი ტუ ცი ურ უფ ლე ბას შო რის. კონ სტი ტუ ცი ით გა რან ტი რე ბუ ლი ძი რი თა დი 
უფ ლე ბე ბი მნიშ ვნე ლოვ ნად გან სხვავ დე ბა ერ თმა ნე თი სა გან და ცუ ლი სფე როს, უფ ლე ბა ში ჩა-
რე ვის სა ფუძ ვლე ბი სა და სხვა მა ხა სი ათ ებ ლე ბის მი ხედ ვით. მა გა ლი თად, ცალ კე ულ უფ ლე ბებ-
თან მი მარ თე ბით სა ხელ მწი ფოს გა აჩ ნია მი ხე დუ ლე ბის უფ რო ფარ თო ზღვა რი, მა შინ რო დე საც 
გარ კვე ული უფ ლე ბე ბი აბ სო ლუ ტუ რი ხა სი ათ ისაა და მა თი შეზღუდ ვა და უშ ვე ბე ლია. ამ გვა რი 
კონ სტი ტუ ცი ური წეს რი გი ქმნის კონ კრე ტუ ლი უფ ლე ბე ბის ში ნა არ სი სა და ფარ გლე ბის სწო რი 
გან მარ ტე ბის სა ჭი რო ებ ას. კონ სტი ტუ ცი ით დად გე ნი ლი წეს რი გის სწო რი გან მარ ტე ბა და დაც ვა 
გარ თულ დე ბა, თუ უფ ლე ბის შეზღუდ ვა არ შე ფას და შე სა ბა მის კონ სტი ტუ ცი ურ დე ბუ ლე ბას თან 
მი მარ თე ბით.

ამ თვალ საზ რი სით, უფ ლე ბის შეზღუდ ვის სწო რად შე სა ფა სებ ლად დი დი მნიშ ვნე ლო ბა ენ-
იჭ ება მო სარ ჩე ლის მი ერ სა და ვო ნორ მი დან მომ დი ნა რე შეზღუდ ვის ზუს ტად წარ მო ჩე ნას და 
რე ლე ვან ტუ რი კონ სტი ტუ ცი ური დე ბუ ლე ბის იდ ენ ტი ფი ცი რე ბას. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ბო ლო 
წლე ბის გან მავ ლო ბა ში სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გა დაწყვე ტი ლე ბე ბით გა ნი მარ ტა სხვა-
დას ხვა უფ ლე ბით და ცუ ლი სფე რო, პრაქ ტი კა ში მა ინც ხში რია შემ თხვე ვე ბი, რო დე საც მო სარ-
ჩე ლე არ ას წო რად აღ იქ ვამს ამა თუ იმ ძი რი თა დი უფ ლე ბის ში ნა არ სს.

მა გა ლი თად, საქ მე ზე „სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ზუ რაბ სა ნი კი ძე სა ქარ თვე ლოს პარ ლა-
მენ ტის წი ნა აღ მდეგ“ მო სარ ჩე ლე სა და ვოდ ხდი და „სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე თა პო ლი ტი კუ რი 
რეპ რე სი ებ ის მსხვერ პლად აღი არ ებ ისა და რეპ რე სი რე ბულ თა სო ცი ალ ური დაც ვის შე სა ხებ“ 
სა ქარ თვე ლოს კა ნონ ში ცვლი ლე ბის შე ტა ნის თა ობ აზე“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის მე-2 მუხ ლის 
კონ სტი ტუ ცი ურ ობ ას.6 სა და ვო ნორ მის თა ნახ მად, პირს, რო მელ საც ჯერ არ მი უმ არ თავს სა სა-
მარ თლო სათ ვის პო ლი ტი კუ რი რეპ რე სი ებ ის მსხვერ პლად აღი არ ებ ის შე სა ხებ, უფ ლე ბა ჰქონ-
და, სა სა მარ თლო სათ ვის მი ემ არ თა შე სა ბა მი სი გან ცხა დე ბით ხსე ნე ბუ ლი კა ნო ნის ამ ოქ მე დე-
ბი დან ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში. მო სარ ჩე ლე გან მარ ტავ და, რომ იგი პო ლი ტი კუ რი რეპ რე-
სი ებ ის მსხვერ პლია, თუმ ცა სა სა მარ თლო სათ ვის მი მარ თვის შე საძ ლებ ლო ბის კონ კრე ტუ ლი 
ვა დით შეზღუდ ვამ მას წა არ თვა სა კუ თა რი უფ ლე ბე ბის სრუ ლად აღ დგე ნის შე საძ ლებ ლო ბა. 
მო სარ ჩე ლე სა და ვო ნორ მას არ აკ ონ სტი ტუ ცი ურ ად მი იჩ ნევ და, მათ შო რის, სა ქარ თვე ლოს 
კონ სტი ტუ ცი ის მე-19 მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქტით გა რან ტი რე ბუ ლი სიტყვის, აზ რის, სინ დი სის, 
აღ მსა რებ ლო ბი სა და რწმე ნის თა ვი სუფ ლე ბას თან მი მარ თე ბით.

6  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წლის 15 ივნისის №2/11/716 განჩინება საქმეზე „საქართველოს 
მოქალაქე ზურაბ სანიკიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“.
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სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გან მარ ტე ბით, სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მე-19 მუხ-
ლით და ცუ ლია ად ამი ან ის პი რა დუ ლი სფე რო, მი სი თა ვი სუფ ლე ბა, იქ ონი ოს, გა იზი არ ოს ან/
და უარ ყოს შე ხე დუ ლე ბა, რწმე ნა. აღ ნიშ ნუ ლი მუხ ლი იც ავს პი რის უფ ლე ბას, თა ვი სუფ ლად გა-
მო ხა ტოს სა კუ თა რი აზ რი და შე ხე დუ ლე ბა, არ იდ ევ ნე ბო დეს სა კუ თა რი შე ხე დუ ლე ბე ბი სა თუ 
გა მოთ ქმუ ლი მო საზ რე ბე ბის გა მო. ამ ას თა ნა ვე, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ მი უთ ითა, რომ 
კონ სტი ტუ ცი ის აღ ნიშ ნუ ლი დე ბუ ლე ბა არ მო იც ავს პი რის უფ ლე ბას, მი იღ ოს კომ პენ სა ცია აზ-
რი სა და შე ხე დუ ლე ბე ბის და უს აბ უთ ებ ელი შეზღუდ ვის ან აზ რის გა მოთ ქმი სათ ვის დევ ნის გა მო. 
ას ეთ შემ თხვე ვებ ში კომ პენ სა ცი ის მი ღე ბის უფ ლე ბა და ცუ ლია არა სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ-
ცი ის მე-19 მუხ ლით, არ ამ ედ კონ სტი ტუ ცი ის იმ დე ბუ ლე ბით, რო მე ლიც არ ეგ ულ ირ ებს უკ ან ონ-
ოდ მი ყე ნე ბუ ლი ზი ან ის სა სა მარ თლოს წე სით ან აზღა ურ ებ ის სა კითხს (სა ქარ თვე ლოს კონ სტი-
ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლის მე-9 პუნ ქტი).

 სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ მო სარ ჩე ლის თვის პრობ-
ლე მუ რი იყო ის გა რე მო ება, რომ სა და ვო ნორ მა გა მო რიცხავ და წარ სულ ში გა მო ხა ტუ ლი პო-
ლი ტი კუ რი შე ხე დუ ლე ბე ბის გა მო რეპ რე სი რე ბუ ლად აღი არ ებ ის უფ ლე ბას და მი ყე ნე ბუ ლი მო-
რა ლუ რი ან/და მა ტე რი ალ ური ზი ან ის ან აზღა ურ ებ ას. მო სარ ჩე ლე არ და ვობ და აზ რის გა მო ხატ-
ვის თა ვი სუფ ლე ბის შეზღუდ ვის კონ სტი ტუ ცი ურ ობ აზე. შე სა ბა მი სად, სა სა მარ თლომ მი იჩ ნია, 
რომ სა და ვო ნორ მას მი მარ თე ბა არ ჰქონ და სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მე-19 მუხ ლით გა-
რან ტი რე ბულ უფ ლე ბას თან და სა სარ ჩე ლო მოთხოვ ნის ამ ნა წილ ში კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლი 
მი იჩ ნია და უს აბ უთ ებ ლად.

მიმ დი ნა რე წელს ას ევე გა მო იკ ვე თა, რომ ხში რად მო სარ ჩე ლე ები სა და ვო ნორ მის კონ-
სტი ტუ ცი ურ ობ ის შე მოწ მე ბას ითხოვ დნენ იმ უფ ლე ბას თან მი მარ თე ბით, რო მე ლიც სა და ვო 
ნორ მი დან მომ დი ნა რე შეზღუდ ვის გვერ დი თი ეფ ექ ტია. ამ მხრივ აღ სა ნიშ ნა ვია საქ მე „ერ აყ ის 
რეს პუბ ლი კის მო ქა ლა ქე ები შე ჰაბ აჰ მედ ჰა მუ დი ჰა მუ დი და აჰ მედ შე ჰაბ აჰ მედ აჰ მედ სა ქარ-
თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მდეგ“, რო მელ შიც სა და ვოდ იყო გამ ხდა რი „სა ერ თა შო რი სო 
დაც ვის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის ნორ მე ბი, რომ ლე ბიც ად გენ დნენ თავ შე საფ რის მა-
ძი ებ ელი უცხო ელ ის ვალ დე ბუ ლე ბას, არ და ეტ ოვ ებ ინა სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რია სა ერ თა შო-
რი სო დაც ვა ზე გან ცხა დე ბის გან ხილ ვის პე რი ოდ ში, ხო ლო თავ შე საფ რის მა ძი ებ ლის ცნო ბის 
მი ღე ბის თა ნა ვე უფ ლე ბა მო სი ლი თა ნამ დე ბო ბის პი რი სათ ვის ჩა ებ არ ებ ინა სამ გზავ რო დო კუ-
მენ ტი.7 მო სარ ჩე ლე ები მი იჩ ნევ დნენ, რომ ამ გვა რი რე გუ ლა ცია ზღუ დავ და მა თი თა ვი სუ ფა ლი 
გა და ად გი ლე ბის უფ ლე ბას (სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 22-ე მუხ ლის მე-2 პუნ ქტი), რამ დე ნა-
დაც თავ შე საფ რის მოთხოვ ნის შე სა ხებ გან ცხა დე ბით მი მარ თვი სას მათ ერ თმე ოდ ათ სამ გზავ-
რო დო კუ მენ ტი და ვერ ტო ვებ დნენ სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ას.

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ სა და ვო ნორ მის ან ალ იზ იდ ან გა მომ დი ნა რე გან მარ ტა, 
რომ გა სა ჩივ რე ბუ ლი დე ბუ ლე ბა ად გენ და სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ის და ტო ვე ბის აკ რძალ-
ვას, რო გორც სა ერ თა შო რი სო დაც ვა ზე გან ცხა დე ბის გან ხილ ვის წი ნა პი რო ბას. სა სა მარ თლოს 
მი თი თე ბით, ზო გა დად, ამა თუ იმ კა ნო ნი ერი ინ ტე რე სის რე ალ იზ ებ ის ათ ვის გარ კვე ული წი-
ნა პი რო ბის დად გე ნა, შე საძ ლოა, გავ ლე ნას ახ დენ დეს სხვა უფ ლე ბით სარ გებ ლო ბა ზე, თუმ ცა 
ეს ავ ტო მა ტუ რად არ ნიშ ნავს ამ უფ ლე ბის შეზღუდ ვას. სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ მი უთ-
ითა, რომ სა და ვო ნორ მა სა ქარ თვე ლოს მი ერ უცხო ელ თათ ვის თავ შე საფ რის მი ცე მის მა რე-
გუ ლი რე ბე ლი წე სის ნა წი ლი იყო და სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ის და ტო ვე ბის შეზღუდ ვა პირ-
და პირ უკ ავ შირ დე ბო და უფ ლე ბა მო სი ლი ორ გა ნოს მი ერ აღ ნიშ ნუ ლი გან ცხა დე ბის თა ობ აზე 
გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცესს. ამ ას თა ნა ვე, თავ შე საფ რის მა ძი ებ ელს ნე ბის მერ დროს 
შე ეძ ლო, უარი ეთ ქვა თავ შე საფ რის მოთხოვ ნა ზე, რის შემ დე გაც მას და უბ რუნ დე ბო და სამ გზავ-

7  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წლის 22 თებერვლის №2/5/1249 განჩინება საქმეზე „ერაყის 
რესპუბლიკის მოქალაქეები შეჰაბ აჰმედ ჰამუდი ჰამუდი და აჰმედ შეჰაბ აჰმედ აჰმედ საქართველოს პარლამენტის 
წინააღმდეგ“.
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რო დო კუ მენ ტე ბი და შე ეძ ლე ბო და სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ის და ტო ვე ბა. აქ ედ ან გა მომ დი ნა-
რე, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ მი იჩ ნია, რომ სა და ვო ნორ მა ად გენ და არა სა ქარ თვე ლოს 
ტე რი ტო რი ის და ტო ვე ბის უფ ლე ბის, არ ამ ედ თავ შე საფ რის მი ღე ბის უფ ლე ბის შეზღუდ ვას. შე-
სა ბა მი სად, თუ მო სარ ჩე ლე მხა რე მი იჩ ნევ და, რომ უფ ლე ბის რე ალ იზ აცი ის წი ნა პი რო ბე ბი არ-
აგ ონ ივ რუ ლი ან და უს აბ უთ ებ ელი იყო, მას აღ ნიშ ნუ ლი შეზღუდ ვა უნ და გა ეს აჩ ივ რე ბი ნა იმ კონ-
სტი ტუ ცი ურ დე ბუ ლე ბას თან მი მარ თე ბით, რო მე ლიც ად გენ და თავ შე საფ რის მი ღე ბის უფ ლე ბას. 
ხსე ნე ბუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ მი იჩ ნია, რომ არ არ სე ბობ და 
ში ნა არ სობ რი ვი მი მარ თე ბა სა და ვო ნორ მა სა და სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 22-ე მუხ ლის 
მე-2 პუნ ქტით გა რან ტი რე ბულ უფ ლე ბას შო რის და კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლი არ მი იღო არ სე-
ბი თად გან სა ხილ ვე ლად.

გა სუ ლი წლის გან მავ ლო ბა ში სა და ვო ნორ მებ სა და კონ სტი ტუ ცი ით გა რან ტი რე ბულ უფ ლე-
ბებს შო რის ში ნა არ სობ რი ვი მი მარ თე ბის და სა ბუ თე ბის კუთხით გა მო იკ ვე თა კი დევ რამ დე ნი-
მე პრობ ლე მუ რი სა კითხი, რო მელ თა შე სა ხე ბაც სა ზო გა დო ებ ის ინ ფორ მი რე ბა ხელს შე უწყობს 
კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლე ბის უკ ეთ და სა ბუ თე ბას. ეს ენია: 1) თა ნას წო რო ბის კონ სტი ტუ ცი ურ 
უფ ლე ბას თან მი მარ თე ბით პირ თა წრის მი მართ ნე იტ რა ლუ რი ში ნა არ სის ნორ მე ბის გა სა ჩივ-
რე ბა; 2) სას ჯე ლის პრო პორ ცი ულ ობა და 3) სა და ვო ნორ მის გა სა ჩივ რე ბა სა ქარ თვე ლოს კონ-
სტი ტუ ცი ის მე-2 თავ თან მი მარ თე ბით.

პირ თა წრის მი მართ ნე იტ რა ლუ რი ნორ მე ბის გა სა ჩივ რე ბა თა ნას წო რო ბის პირ თა წრის მი მართ ნე იტ რა ლუ რი ნორ მე ბის გა სა ჩივ რე ბა თა ნას წო რო ბის 
კონ სტი ტუ ცი ურ უფ ლე ბას თან მი მარ თე ბით კონ სტი ტუ ცი ურ უფ ლე ბას თან მი მარ თე ბით 

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი მიდ გო მის თა ნახ მად, კა ნო ნის წი ნა შე 
თა ნას წო რო ბის კონ სტი ტუ ცი ური უფ ლე ბის შეზღუდ ვა სა ხე ზეა ის ეთ შემ თხვე ვა ში, რო დე საც სა-
და ვო ნორ მა ად გენს არ სე ბი თად თა ნას წო რი პი რე ბის მი მართ გან სხვა ვე ბულ მოპყრო ბას ან 
არ სე ბი თად უთ ან ას წო რო პი რე ბის მი მართ თა ნას წორ მოპყრო ბას.

საქ მე ზე „სა ქარ თვე ლოს სა ხალ ხო დამ ცვე ლი სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მდეგ“ 
სა და ვოდ იყო გამ ხდა რი „სა ხელ მწი ფო კომ პენ სა ცი ისა და სა ხელ მწი ფო აკ ად ემი ური სტი პენ-
დი ის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის სა ერ თო სა სა მარ თლოს მო სა მარ თლე თა კომ პენ სა ცი-
ის გა ან გა რი შე ბის წე სის გან მსაზღვრე ლი დე ბუ ლე ბის კონ სტი ტუ ცი ურ ობა.8 მო სარ ჩე ლის გან-
მარ ტე ბით, სარ ჩე ლის შე მო ტა ნი სას მოქ მე დი წე სით გა ან გა რი შე ბუ ლი კომ პენ სა ცი ის ოდ ენ ობა 
აღ ემ ატ ებ ოდა 2012 წლის პირ ვე ლი სექ ტემ ბრი დან 2016 წლის პირ ველ იან ვრამ დე მოქ მე დი 
რე გუ ლი რე ბის შე სა ბა მი სად გან საზღვრულ ოდ ენ ობ ას. მო სარ ჩე ლე მი იჩ ნევ და, რომ ამ წე სის 
კა ნო ნის მი ღე ბამ დე პე რი ოდ ზე გა უვ რცე ლებ ლო ბა იწ ვევ და პირ თა გა უმ არ თლე ბელ დი ფე რენ-
ცი რე ბას და არ ღვევ და, მათ შო რის, თა ნას წო რო ბის უფ ლე ბას (სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 
მე-14 მუხ ლი).

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ გან მარ ტა, რომ სა და ვო ნორ მის ცვლი ლე ბამ დე არ სე ბუ-
ლი, ის ევე რო გორც მოქ მე დი რე დაქ ცია არ ეგ ულ ირ ებ და ერ თი და იმ ავე პირ თა წრის (მო სა-
მარ თლე ებ ის) უფ ლე ბებს. ამ ას თა ნა ვე, სა და ვო რე გუ ლი რე ბით არ ხდე ბო და პირ თა რო მე ლი მე 
წრის მი მართ გან სხა ვე ბუ ლი რე ჟი მის დად გე ნა, სა და ვო ნორ მა ად გენ და კომ პენ სა ცი ის გა მოთ-
ვლის ახ ალ წესს, რო მე ლიც თა ნაბ რად მოქ მე დებ და ყვე ლა მო სა მარ თლის მი მართ. ამ რი გად, 
გა სა ჩივ რე ბუ ლი დე ბუ ლე ბით უფ ლებ რი ვი რე ჟი მის ცვლი ლე ბა თა ნაბ რად გავ რცელ და ამ უფ-
ლე ბით მო სარ გებ ლე ყვე ლა პირ ზე და რო მე ლი მე ცალ კე ული ჯგუ ფის თვის რა იმე გან სხვა ვე-
ბუ ლი რე გუ ლა ცია არ და წე სე ბუ ლა. შე სა ბა მი სად, კონ სტი ტუ ცი ურ სარ ჩელ ში არ იყო და სა ბუ-
თე ბუ ლი პირ თა მი მართ დი ფე რენ ცი რე ბა, არ იყო წარ მო ჩე ნი ლი ში ნა არ სობ რი ვი მი მარ თე ბა 

8  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წლის 22 თებერვლის №2/4/1292 განჩინება საქმეზე „საქართვე-
ლოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“.
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სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მე-14 მუხ ლით გა რან ტი რე ბულ უფ ლე ბა სა და სა და ვო ნორ მას 
შო რის. აღ ნიშ ნუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლი ამ ნა წილ ში არ იქ ნა მი ღე-
ბუ ლი არ სე ბი თად გან სა ხილ ვე ლად.

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ ან ალ ოგი ური სა ფუძ ვლით მი იჩ ნია და უს აბ უთ ებ ლად №1253 
კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლი.9 საქ მე ზე „სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ლე ვან ალ აფ იშ ვი ლი და ააიპ 
„ცენ ტრი მო მავ ლის ინ იცი ატ ივ ები“ სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მდეგ“ გა სა ჩივ რე ბუ ლი 
იყო სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის „სა ქარ თვე ლოს სა არ ჩევ ნო კო დექ სის“ რი გი ნორ მე ბი, 
რო მელ თა თა ნახ მა დაც, არ ჩევ ნებ ზე დამ კვირ ვე ბელ ორ გა ნი ზა ცი ად რე გის ტრა ცია შეზღუ დუ ლი 
იყო მა ნამ, სა ნამ ცნო ბი ლი არ გახ დე ბო და არ ჩევ ნე ბის ჩა ტა რე ბის ზუს ტი თა რი ღი. მო სარ ჩე ლე 
მი უთ ით ებ და, რომ სა და ვო ნორ მე ბი არ ღვევ და კა ნო ნის წი ნა შე თა ნას წო რო ბის უფ ლე ბას. 

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გან მარ ტე ბით, სა და ვო ნორ მე ბით დად გე ნი ლი წე სე ბი დამ-
კვირ ვე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის მოთხოვ ნებ თან და დამ კვირ ვე ბელ ორ გა ნი ზა ცი ად რე გის ტრა ცი-
ას თან და კავ ში რე ბით ერ თნა ირ ად ვრცელ დე ბო და ყვე ლა სუ ბი ექ ტზე და არ იკ ვე თე ბო და პი რებს 
შო რის დი ფე რენ ცი რე ბა. დამ კვირ ვებ ლად რე გის ტრა ცი ის მსურ ველ ყვე ლა პირს არ ჩევ ნე ბის 
ჩა ტა რე ბის ზუს ტი თა რი ღის გან საზღვრამ დე ერ თნა ირ ად ეზღუ დე ბო და ამ უფ ლე ბის გან ხორ ცი-
ელ ება და, შე სა ბა მი სად, სა და ვო ნორ მა არ ით ვა ლის წი ნებ და რო მე ლი მე პირ თა წრის გან სხვა-
ვე ბულ სა მარ თლებ რივ რე ჟიმ ში მოქ ცე ვას. ხსე ნე ბუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა კონ სტი ტუ ციო 
სა სა მარ თლომ მი უთ ითა, რომ მო სარ ჩე ლემ ვერ და ას აბ უთა პირ თა შო რის დი ფე რენ ცი რე ბის 
ფაქ ტის არ სე ბო ბა და კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლი არ მი იღო არ სე ბი თად გან სა ხილ ვე ლად.

სას ჯე ლის პრო პორ ცი ულ ობასას ჯე ლის პრო პორ ცი ულ ობა

სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს მი ერ დამ კვიდ რე ბუ ლი მიდ გო მის თა ნახ-
მად, სის ხლის სა მარ თლის პო ლი ტი კი სა და ქმე დე ბი სათ ვის სას ჯე ლის ზო მის გან საზღვრის 
სფე რო ში კა ნონ მდე ბელს აქ ვს ფარ თო მი ხე დუ ლე ბა. თუმ ცა ეს არ გუ ლის ხმობს, რომ კა ნონ-
მდებ ლის მი ერ შერ ჩე ული სას ჯე ლის ზო მა და მი სი პრო პორ ცი ულ ობა სრუ ლად უკ ონ ტრო ლოა. 
კა ნონ მდებ ლის მოქ მე დე ბის თა ვი სუფ ლე ბის ფარ გლე ბი ზღვარ და დე ბუ ლია ად ამი ან ის ფუნ და-
მენ ტუ რი უფ ლე ბე ბი თა და თა ვი სუფ ლე ბე ბის მოთხოვ ნე ბით. სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს 
გან მარ ტე ბით, კონ კრე ტუ ლი უმ არ თლო ბი სათ ვის გან საზღვრუ ლი სან ქცი ის ზო მა, შე საძ ლე-
ბე ლია, სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს მსჯე ლო ბის სა გა ნი გახ დეს მხო ლოდ 
გან სა კუთ რე ბულ შემ თხვე ვებ ში, რო დე საც სას ჯე ლის ზო მა აშ კა რად არ აგ ონ ივ რუ ლი და არ აპ-
რო პორ ცი ულია. აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, ამა თუ იმ ქმე დე ბი სათ ვის გან საზღვრუ ლი სას-
ჯე ლის ზო მის თა ნა ზო მი ერ ებ ის შე სა ხებ და ვის შემ თხვე ვა ში მო სარ ჩე ლე ვალ დე ბუ ლია, წარ მო-
აჩ ინ ოს სას ჯე ლის აშ კა რად არ აპ რო პორ ცი ულ ობა.

და სა ხე ლე ბუ ლი მოთხოვ ნის სა პი რის პი როდ, გა სუ ლი წლის გან მავ ლო ბა ში წარ მოდ გე ნი-
ლი კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლე ბის ნა წილ ში მო სარ ჩე ლე ები მხო ლოდ ზო გა დად მი უთ ით ებ დნენ 
სას ჯე ლის არ აპ რო პორ ცი ულ ობ აზე და არ ას აბ უთ ებ დნენ, კონ კრე ტუ ლად რა გა ნა პი რო ბებ და 
სას ჯე ლის ზო მის აშ კა რა არ აპ რო პორ ცი ულ ობ ას. მა გა ლი თად, საქ მე ზე „სა ქარ თვე ლოს სა ხალ-
ხო დამ ცვე ლი სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მდეგ“ სა ქარ თვე ლოს სა ხალ ხო დამ ცვე ლი 
სა და ვოდ ხდი და ად მი ნის ტრა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღვე ვა თა კო დექ სის ყვე ლა იმ დე ბუ ლე ბის 
კონ სტი ტუ ცი ურ ობ ას, რო მე ლიც ად გენს ად მი ნის ტრა ცი ულ პა ტიმ რო ბას, რო გორც სახ დელს.10 

მო სარ ჩე ლე მი უთ ით ებ და, რომ ად მი ნის ტრა ცი ული გა დაც დო მი სათ ვის სა პა ტიმ რო სახ დე ლი 

9 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წლის 19 ოქტომბრის №3/6/1253 განჩინება საქმეზე „საქართვე-
ლოს მოქალაქე ლევან ალაფიშვილი და ააიპ „ცენტრი მომავლის ინიციატივები“ საქართველოს პარლამენტის წინააღ-
მდეგ“.
10 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წლის 6 დეკემბრის №1/10/1290 განჩინება საქმეზე „საქართვე-
ლოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“.
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არ აპ რო პორ ცი ულ ად მძი მეა და ეწ ინა აღ მდე გე ბა პა ტი ვი სა და ღირ სე ბის შემ ლახ ვე ლი, არა ად-

ამი ან ური და სას ტი კი სას ჯე ლის გა მო ყე ნე ბის აკ რძალ ვის კონ სტი ტუ ცი ურ უფ ლე ბას (სა ქარ თვე-

ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მე-17 მუხ ლის პირ ვე ლი და მე-2 პუნ ქტე ბი).

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გან მარ ტე ბით ას ეთ შემ თხვე ვა ში მო სარ ჩე ლე ვალ დე ბუ-

ლია, და ას აბ უთ ოს, რომ სახ დე ლის კონ კრე ტუ ლი ზო მა არ ის იმ დე ნად მკაც რი, რომ ის შე იძ ლე-

ბა დაკ ვა ლი ფი ცირ დეს კონ სტი ტუ ცი ურ უფ ლე ბა ში ჩა რე ვად. ამ ას თა ნა ვე, სან ქცი ის პრო პორ-

ცი ულ ობ აზე მსჯე ლო ბი სას აუც ილ ებ ელია, მხედ ვე ლო ბა ში იქ ნეს მი ღე ბუ ლი აკ რძა ლუ ლი ქმე-

დე ბის სიმ ძი მე და მის სა პა სუ ხოდ დად გე ნი ლი სას ჯე ლის ურ თი ერ თმი მარ თე ბა. და სა ხე ლე ბულ 

კონ სტი ტუ ცი ურ სარ ჩელ ში მო სარ ჩე ლე აპ ელ ირ ებ და მხო ლოდ იმ ფაქ ტზე, რომ სა მარ თალ დარ-

ღვე ვე ბი მოქ ცე ული იყო ად მი ნის ტრა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღვე ვა თა კო დექ სში და არა სის ხლის 

სა მარ თლის კო დექ სში. სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, რომ მხო ლოდ ზო გა დი მი თი-

თე ბა იმ ის შე სა ხებ, რომ ად მი ნის ტრა ცი ული სა მარ თალ დარ ღვე ვე ბი არ აღ წევს ინ ტენ სი ვო ბის 

იმ ხა რის ხს, რომ ლის სა პა სუ ხო სან ქცი აც იქ ნე ბა ად მი ნის ტრა ცი ული პა ტიმ რო ბა, არ არ ის საკ-

მა რი სი სან ქცი ის არ აპ რო პორ ცი ულ ობ ის და სა ბუ თე ბი სათ ვის. ამ ის ათ ვის აუც ილ ებ ელია, და სა-

ბუ თე ბუ ლი იყ ოს კონ კრე ტუ ლი სა მარ თალ დარ ღვე ვის სიმ ძი მის, მის გან გა მოწ ვე ული სა ზო გა-

დო ებ რი ვი სა შიშ რო ებ ისა და სა და ვო ნორ მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სას ჯე ლის (სახ დე ლის) აშ-

კა რა არ აპ რო პორ ცი ულ ობა. ხსე ნე ბუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ 

მი იჩ ნია, რომ კონ სტი ტუ ცი ურ სარ ჩელ ში არ იყო და სა ბუ თე ბუ ლი ში ნა არ სობ რი ვი მი მარ თე ბა 

სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მე-17 მუხ ლის პირ ვე ლი და მე-2 პუნ ქტე ბით და ცულ უფ ლე ბას თან 

და არ მი იღო იგი არ სე ბი თად გან სა ხილ ვე ლად.

მსგავ სი სა ფუძ ვლით არ იქ ნა არ სე ბი თად გან სა ხილ ვე ლად მი ღე ბუ ლი №1292 კონ სტი ტუ ცი-

ური სარ ჩე ლი.11 აღ ნიშ ნულ სარ ჩელ ში სა ქარ თვე ლოს სა ხალ ხო დამ ცვე ლი მი უთ ით ებ და, რომ 

არ აკ ონ სტი ტუ ცი ური იყო პე ნი ტენ ცი ურ და წე სე ბუ ლე ბა ში ან მო თავ სე ბის სხვა ად გი ლას, გაყ ვა-

ნი სას/გა დაყ ვა ნი სას ან ექ სტრა დი ცი ის ას ბრალ დე ბუ ლი სათ ვის/მსჯავ რდე ბუ ლი სათ ვის, აგ რეთ-

ვე დრო ებ ითი ყოფ ნის იზ ოლ ატ ორ ში ან ჰა უპ ტვახ ტში მო თავ სე ბუ ლი პი რი სათ ვის აკ რძა ლუ ლი 

საგ ნის გა და ცე მი სათ ვის და წე სე ბუ ლი სას ჯე ლის ზო მა (თა ვი სუფ ლე ბის აღ კვე თა სამ წლამ დე 

ვა დით).

სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ გან მარ ტა, რომ სა და ვო ნორ მე ბით გათ ვა-

ლის წი ნე ბუ ლი ქმე დე ბე ბის კრი მი ნა ლი ზა ცია ემ სა ხუ რე ბო და ის ეთ მნიშ ვნე ლო ვან ლე გი ტი მურ 

მიზ ნებს, რო გო რი ცაა სა ზო გა დო ებ რი ვი უს აფ რთხო ება, პე ნი ტენ ცი ურ და წე სე ბუ ლე ბა ში და მო-

თავ სე ბის სხვა ად გი ლებ ში წეს რი გის დაც ვა და უს აფ რთხო გა რე მოს უზ რუნ ველ ყო ფა, ამ და წე-

სე ბუ ლე ბე ბის შე უფ ერ ხე ბე ლი საქ მი ან ობა, დე ზორ გა ნი ზა ცი ის, დეს ტა ბი ლი ზა ცი ისა და და ნა შა-

ულ ის თა ვი დან აც ილ ება, სა პა ტიმ რო და წე სე ბუ ლე ბი დან გაქ ცე ვის პრე ვენ ცია, ამ და წე სე ბუ ლე-

ბის თა ნამ შრო მელ თა და სა კუთ რივ პა ტიმ რე ბის სი ცოცხლი სა და ჯან მრთე ლო ბის დაც ვა, მათ 

შო რის, პა ტი მარ თა დაც ვა და ზი ან ებ ისა თუ თვით და ზი ან ებ ის აგ ან და სხვა. სა ქარ თვე ლოს სა-

კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს მი თი თე ბით, აღ ნიშ ნუ ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბი სათ ვის და მა ხა სი ათ-

ებ ელი მო მე ტე ბუ ლი რის კე ბი დან გა მომ დი ნა რე, გან სა კუთ რე ბით მა ღა ლი იყო პე ნი ტენ ცი ური 

და წე სე ბუ ლე ბის ან გან თავ სე ბის სხვა ად გი ლის უს აფ რთხო ებ ის დაც ვის სა ჭი რო ება, რის გა მოც 

კა ნონ მდე ბელს ჰქონ და ფარ თო უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, გა ნე საზღვრა შე სა ბა მი სი და ნა შა ულ ის შე-

მად გენ ლო ბა და სას ჯე ლის ზო მა. მო სარ ჩე ლეს წარ მოდ გე ნი ლი არ ჰქონ და კონ კრე ტუ ლი არ-

გუ მენ ტა ცია, თუ რა ტომ იყო შე სა ბა მი სი ქმე დე ბა მცი რე საფ რთხის შემ ცვე ლი და რა ში ვლინ-

11  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წლის 19 ოქტომბრის №1/6/1292 განჩინება საქმეზე „საქართვე-
ლოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“.



15

დე ბო და ამ საფ რთხე ებ თან მი მარ თე ბით სას ჯე ლე ბის აშ კა რა არ აპ რო პორ ცი ულ ობა. შე სა ბა მი-

სად, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლი მი იჩ ნია და უს აბ უთ ებ ლად და 
არ მი იღო არ სე ბი თად გან სა ხილ ვე ლად.

სა და ვო ნორ მის გა სა ჩივ რე ბა სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის სა და ვო ნორ მის გა სა ჩივ რე ბა სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 
მე ორე თავ თან მი მარ თე ბითმე ორე თავ თან მი მარ თე ბით

რო გორც უკ ვე აღ ინ იშ ნა, მო სარ ჩე ლე ვალ დე ბუ ლია, წარ მო აჩ ინ ოს ცხა დი ში ნა არ სობ რი ვი 
მი მარ თე ბა სა და ვო ნორ მა სა და შე სა ბა მის კონ სტი ტუ ცი ურ დე ბუ ლე ბას შო რის. იმ პი რო ბებ ში, 
რო დე საც მო სარ ჩე ლე ითხოვს სა და ვო ნორ მის არ აკ ონ სტი ტუ ცი ურ ად ცნო ბას ზო გა დად სა ქარ-
თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მე ორე თავ თან მი მარ თე ბით, თი თოეულ კონ სტი ტუ ცი ურ დე ბუ ლე ბას-
თან ში ნა არ სობ რი ვი კავ ში რის წარ მო ჩე ნის გა რე შე კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლი მი იჩ ნე ვა და უს-
აბ უთ ებ ლად და არ მი იღ ება არ სე ბი თად გან სა ხილ ვე ლად.

საქ მე ზე „შპს „ნავ თლუ ღი“ სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მდეგ“ მო სარ ჩე ლე სა და-
ვოდ ხდი და „მე წარ მე თა შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის მე-3 მუხ ლის მე-10 პუნ ქტის კონ სტი-
ტუ ცი ურ ობ ას სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მე ორე თავ თან მი მარ თე ბით.12 სა და ვო ნორ მა გან-
საზღვრავ და მე წარ მე სუ ბი ექ ტის პა სუ ხის მგებ ლო ბას, შე სა ტანს, ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბი სა და 
კონ ტრო ლის უფ ლე ბებს. მო სარ ჩე ლის გან მარ ტე ბით, აღ ნიშ ნუ ლი ნორ მა მი სი ბუნ დო ვა ნე ბის 
გა მო წარ მო შობ და მნიშ ვნე ლო ვან ხარ ჯებს მე წარ მე სუ ბი ექ ტი სათ ვის და არ ღვევ და მის უფ ლე-
ბებს. მო სარ ჩე ლე ას ევე უთ ით ებ და, რომ მოთხოვ ნა თა დე ტა ლურ და სა ბუ თე ბას წარ მო ად გენ და 
არ სე ბი თი გან ხილ ვის სხდო მა ზე.

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, რომ კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლის არ სე ბი თად გან-
სა ხილ ვე ლად მი ღე ბი სათ ვის აუც ილ ებ ელია, მო სარ ჩე ლემ და ას აბ უთ ოს ში ნა არ სობ რი ვი მი-
მარ თე ბა სა და ვო ნორ მა სა და კონ კრე ტულ კონ სტი ტუ ცი ურ უფ ლე ბას შო რის, რაც ხსე ნე ბულ 
კონ სტი ტუ ცი ურ სარ ჩელ ში არ იყო წარ მოდ გე ნი ლი. სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გან მარ ტე-
ბით, კონ სტი ტუ ცი ურ სარ ჩელ ში აპ ელ ირ ება მთლი ან ად კონ სტი ტუ ცი ის მე-2 თა ვის დარ ღვე ვა ზე, 
კონ კრე ტუ ლი უფ ლე ბის იდ ენ ტი ფი ცი რე ბის გა რე შე ვერ ჩა ით ვლე ბა სარ ჩე ლის და სა ბუ თე ბად. 
სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ ას ევე აღ ნიშ ნა, რომ კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლის არ სე ბი თად 
გან სა ხილ ვე ლად მი ღე ბას ვერ გა ნა პი რო ბებ და მო სარ ჩე ლის მი თი თე ბა დე ტა ლუ რი და სა ბუ თე-
ბის არ სე ბი თი გან ხილ ვის სხდო მა ზე წარ მოდ გე ნის თა ობ აზე, ვი ნა იდ ან კონ სტი ტუ ცი ური სარ-
ჩე ლის არ სე ბი თად გან სა ხილ ვე ლად მი ღე ბი სათ ვის აუც ილ ებ ელია, სა თა ნა დო არ გუ მენ ტა ცია 
წარ მოდ გე ნი ლი იყ ოს უშუ ალ ოდ სარ ჩელ ში და არა ზე პირ სიტყვი ერ ად, არ სე ბი თი გან ხილ ვის 
სხდო მა ზე. ყო ვე ლი ვე ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ 
კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლი არ მი იღო არ სე ბი თად გან სა ხილ ვე ლად.

1.1.2. 1.1.2. კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლის წარ დგე ნა უფ ლე ბა მო სი ლი სუ ბი ექ ტის მი ერკონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლის წარ დგე ნა უფ ლე ბა მო სი ლი სუ ბი ექ ტის მი ერ

„სა კონ სტი ტუ ციო სა მარ თალ წარ მო ებ ის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის მე-18 მუხ ლის 
„ბ“ ქვე პუნ ქტი ად გენს კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლის უფ ლე ბა მო სი ლი სუ ბი ექ ტის მი ერ შე მო ტა ნის 
ვალ დე ბუ ლე ბას. ამ ავე კა ნო ნით გან საზღვრუ ლია კონ სტი ტუ ცი ურ და ვა ზე უფ ლე ბა მო სილ სუ ბი-
ექ ტთა წრე სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს სხვა დას ხვა კომ პე ტენ ცი ებ თან მი მარ თე ბით. 2018 
წელს პრაქ ტი კა ში გა მო იკ ვე თა, რომ კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლის უფ ლე ბა მო სი ლი სუ ბი ექ ტის 
სწო რად იდ ენ ტი ფი ცი რე ბა რამ დე ნი მე ძი რი თად პრობ ლე მურ სა კითხთან არ ის და კავ ში რე ბუ-
ლი. აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხე ბი წი ნამ დე ბა რე დო კუ მენ ტში დე ტა ლუ რად იქ ნე ბა გან ხი ლუ ლი.

12 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წლის 6 დეკემბრის №1/12/1310 განჩინება საქმეზე „შპს „ნავთ-
ლუღი“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“.
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i) პი რი არ ექ ცე ვა სა და ვო ნორ მის მოქ მე დე ბის სფე რო შიi) პი რი არ ექ ცე ვა სა და ვო ნორ მის მოქ მე დე ბის სფე რო ში

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო ში კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლის წარ მდგენ ფი ზი კურ და იურ-
იდი ულ პირს ევ ალ ება, და ას აბ უთ ოს, რომ სა და ვო ნორ მის მოქ მე დე ბა მას ზე ვრცელ დე ბა ან 
არ სე ბობს გან ჭვრე ტად მო მა ვალ ში ნორ მის მოქ მე დე ბის გავ რცე ლე ბის რე ალ ური ალ ბა თო-
ბა. მხო ლოდ ჰი პო თე ტუ რი ვა რა უდი, რომ მო სარ ჩე ლე ოდ ეს მე მო ექ ცე ვა ნორ მის მოქ მე დე ბის 
ქვეშ, არ არ ის საკ მა რი სი მის უფ ლე ბა მო სილ სუ ბი ექ ტად აღი არ ებ ის თვის.

საქ მე ზე „სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე გი ორ გი ვა შა ძე სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ-
მდეგ“, მო სარ ჩე ლე სა და ვოდ ხდი და „სა ხელ მწი ფო პენ სი ის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის 
ნორ მას, რო მე ლიც გან საზღვრავს სა ხელ მწი ფო პენ სი აზე უფ ლე ბის წარ მო შო ბის ას აკს. სა და-
ვო ნორ მის მი ხედ ვით, ას ეთი ას აკი მა მა კაც თა შემ თხვე ვა ში 65 წე ლია, ხო ლო ქალ თა შემ თხვე-
ვა ში - 60 წე ლი. მო სარ ჩე ლე მი უთ ით ებ და, რომ სა და ვო ნორ მა ად გენს სქე სის ნიშ ნით დის კრი-
მი ნა ცი ას.

სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ ყუ რადღე ბა გა ამ ახ ვი ლა მო სარ ჩე ლის ას-
აკ ზე და მი უთ ითა, რომ საქ მის გან ხილ ვის დროს მო სარ ჩე ლე 36 წლის იყო და მი სი მოთხოვ-
ნა უკ ავ შირ დე ბო და სა ხელ მწი ფო პენ სი ის მი ღე ბის უფ ლე ბის 24 წლის შემ დეგ, 60 წლის ას აკ-
ში გან ხორ ცი ელ ებ ას. სა სა მარ თლოს პო ზი ცი ით, შე უძ ლე ბე ლია ზუს ტი და მა ჯე რებ ლო ბით იმ ის 
მტკი ცე ბა, რომ 24 წლის შემ დეგ, სა და ვო ნორ მით მო წეს რი გე ბუ ლი ურ თი ერ თო ბის ში ნა არ სი სა 
და მი სი სა კა ნონ მდებ ლო მო წეს რი გე ბის შე საძ ლო ცვლი ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მას კვლავ 
იგ ივე ში ნა არ სი ექ ნე ბა და მო სარ ჩე ლე გახ დე ბა დად გე ნი ლი დი ფე რენ ცი აცი ის სუ ბი ექ ტი. შე-
სა ბა მი სად, სა სა მარ თლომ მი იჩ ნია, რომ ამ გვა რი ხან გრძლი ვი პე რი ოდ ის გა მო მო სარ ჩე ლემ 
ვერ და ას აბ უთა, რომ სა და ვო ნორ მა გან ჭვრე ტად მო მა ვალ ში გა მო იწ ვევ და მი სი უფ ლე ბის 
შეზღუდ ვას და კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლი არ მი იღო არ სე ბი თად გან სა ხილ ვე ლად.13

ii)  Actio Popularisii)  Actio Popularis

ფი ზი კურ და იურ იდი ულ პი რებს კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლის შე ტა ნის უფ ლე ბა მი ნი ჭე ბუ ლი 
აქ ვთ მხო ლოდ იმ შემ თხვე ვა ში, თუ მათ მი აჩ ნი ათ, რომ დარ ღვე ულია ან შე საძ ლე ბე ლია და-
ირ ღვეს უშუ ალ ოდ მა თი კონ სტი ტუ ცი ური უფ ლე ბე ბი და თა ვი სუფ ლე ბე ბი14. „სა ქარ თვე ლოს სა-
კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნი არ ით ვა ლის წი ნებს 
ფი ზი კუ რი და იურ იდი ული პი რე ბი სათ ვის “actio popularis-ის“ წარ დგე ნის კომ პე ტენ ცი ას. სხვა 
პირ თა უფ ლე ბე ბის და სა ცა ვად სა სა მარ თლო სათ ვის მი მარ თვის შე საძ ლებ ლო ბა გათ ვა ლის წი-
ნე ბუ ლია მხო ლოდ სპე ცი ალ ური სუ ბი ექ ტე ბი სათ ვის.15

საქ მე ზე „სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე კო ბა კო ბა ხი ძე სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ-
მდეგ“ მო სარ ჩე ლე იყო ად ვო კა ტი, რო მე ლიც სა და ვოდ ხდი და სა ქარ თვე ლოს სის ხლის სა მარ-
თლის კო დექ სის, სა ქარ თვე ლოს სის ხლის სა მარ თლის საპ რო ცე სო კო დექ სი სა და „ნარ კო ტი-
კუ ლი და ნა შა ულ ის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის რიგ ნორ მებს და 
მი უთ ით ებ და, რომ სა და ვო ნორ მე ბი გა უმ არ თლებ ლად ზღუ დავ და მი სი და სა ცა ვი პი რე ბის კონ-
სტი ტუ ცი ურ უფ ლე ბებს. მო სარ ჩე ლე მი უთ ით ებ და მხო ლოდ მი სი და სა ცა ვი პი რე ბის უფ ლე ბე ბის 
დარ ღვე ვა ზე და არ წარ მო უდ გე ნია მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი, რომ სა და ვო ნორ მე ბი თა ვად მის მი მართ 
იქ ნა გა მო ყე ნე ბუ ლი. მო სარ ჩე ლეს ას ევე არ მი უთ ით ებია სა და ვო ნორ მე ბის მო მა ვალ ში მას ზე 
გავ რცე ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბა ზე. აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ-
13 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წლის 22 თებერვლის №2/7/1258 განჩინება საქმეზე „საქართვე-
ლოს მოქალაქე გიორგი ვაშაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“.
14 „საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 39-ე მუხლის პირველი 
პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი.
15 იხ. მაგ.: „საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 39-ე მუხლის 
პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი.
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ციო სა სა მარ თლომ მი იჩ ნია, რომ მო სარ ჩე ლე და ვობ და სხვი სი კონ სტი ტუ ცი ური უფ ლე ბე ბის 
დარ ღვე ვა ზე, შე სა ბა მი სად, არ ჩათ ვა ლა იგი კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლის წარ დგე ნა ზე უფ ლე ბა-
მო სილ სუ ბი ექ ტად და არ მი იღო სარ ჩე ლი არ სე ბი თად გან სა ხილ ვე ლად.16

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი სა ფუძ ვლით სა სა მარ თლომ კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლის წარ დგე ნა ზე უფ-
ლე ბა მო სილ სუ ბი ექ ტად არ ცნო მო სარ ჩე ლე საქ მე ზე „ააიპ „წყლის მრეწ ველ თა ექ სპორ ტი ორ-
იმ პორ ტი ორ თა და ბიზ ნე სო პე რა ტორ თა ას ოცი აცია“ სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის წი ნა აღ მდეგ“. 
მო სარ ჩე ლე სა და ვოდ ხდი და „და ფა სო ებ ული ნა ტუ რა ლუ რი მი ნე რა ლუ რი წყლი სა და წყა როს 
წყლის ტექ ნი კუ რი რეგ ლა მენ ტის დამ ტკი ცე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 2014 წლის 
26 დე კემ ბრის №719 დად გე ნი ლე ბით დამ ტკი ცე ბუ ლი ტექ ნი კუ რი რეგ ლა მენ ტის ნორ მას, რო მე-
ლიც ად გენ და და ფა სო ებ ული ნა ტუ რა ლუ რი მი ნე რა ლუ რი წყლი სა და წყა როს წყლის შე სა ბა-
მი სო ბის შე ფა სე ბის პრო ცე დუ რას. მო სარ ჩე ლე მხა რე მი უთ ით ებ და, რომ სა და ვო რე გუ ლი რე ბა 
მი ნე რა ლუ რი წყლი სა და წყა როს წყლის ექ სპორ ტის შე საძ ლებ ლო ბას აძ ლევ და მხო ლოდ პრო-
დუქ ცი ის უშუ ალო მწარ მო ებ ლებს, ხო ლო სხვა ბიზ ნე სო პე რა ტო რებს ეკ რძა ლე ბო დათ აღ ნიშ ნუ-
ლი საქ მი ან ობ ის გან ხორ ცი ელ ებ ის უფ ლე ბა.

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გან მარ ტე ბით, მო სარ ჩე ლე და ვობ და სხვა პირ თა უფ ლე-
ბე ბის დარ ღვე ვა ზე, რად გან ის თა ვად არ იყო ბიზ ნე სო პე რა ტო რი, თუმ ცა აპ ელ ირ ებ და იმ ბიზ-
ნე სო პე რა ტო რე ბის სა მე წარ მეო თა ვი სუფ ლე ბის შეზღუდ ვა ზე, რომ ლე ბიც უშუ ალ ოდ არ აწ არ-
მო ებ დნენ პრო დუქ ცი ას და შე საძ ლებ ლო ბა არ ჰქონ დათ ექ სპორ ტზე გა ეტ ან ათ ზე მო აღ ნიშ ნუ-
ლი პრო დუქ ცია.  აღ ნიშ ნუ ლი გა რე მო ება ცხა დად მი უთ ით ებ და, რომ კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლი 
”actio popularis“ იყო. შე სა ბა მი სად, სა სა მარ თლომ მო სარ ჩე ლე არ ცნო კონ სტი ტუ ცი ურ და ვა ზე 
უფ ლე ბა მო სილ სუ ბი ექ ტად და უარი თქვა კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლის არ სე ბი თად გან სა ხილ ვე-
ლად მი ღე ბა ზე.17

iii) მო სარ ჩე ლის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, მი მარ თოს სა სა მარ თლოს შე სა ბა მი სი კომ-iii) მო სარ ჩე ლის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, მი მარ თოს სა სა მარ თლოს შე სა ბა მი სი კომ-
პე ტენ ცი ის ფარ გლებ შიპე ტენ ცი ის ფარ გლებ ში

სა კონ სტი ტუ ციო სა მარ თალ წარ მო ებ ის მომ წეს რი გე ბე ლი კა ნონ მდებ ლო ბის თა ნახ მად, 
ფი ზი კურ და იურ იდი ულ პი რებს უფ ლე ბა აქ ვთ, სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს 
ნორ მა ტი ული აქ ტის კონ სტი ტუ ცი ურ ობ ის თა ობ აზე კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლი წა რად გი ნონ 
მხო ლოდ მე ორე თა ვით აღი არ ებ ულ უფ ლე ბებ თან და თა ვი სუფ ლე ბებ თან მი მარ თე ბით. თუმ ცა 
მო სარ ჩე ლე ები ხში რად სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს მი მარ თა ვენ სა და ვო ნორ მე ბის არ აკ-
ონ სტი ტუ ცი ურ ად ცნო ბის მოთხოვ ნით კონ სტი ტუ ცი ის იმ დე ბუ ლე ბებ თან მი მარ თე ბით, რომ ლე-
ბიც არ არ ის მო თავ სე ბუ ლი მე ორე თავ ში. სწო რედ აღ ნიშ ნულ სა კითხს შე ეხ ებ ოდა საქ მე „სა-
ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ები - ილია კო კაია და გი ორ გი კა პა ნა ძე სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის 
წი ნა აღ მდეგ“. ხსე ნე ბულ საქ მე ზე მო სარ ჩე ლე ები სა და ვოდ ხდიდ ნენ სა ქარ თვე ლოს სა მო ქა ლა-
ქო კო დექ სის 54-ე მუხ ლის სიტყვე ბის „ეწ ინა აღ მდე გე ბა სა ჯა რო წეს რიგს ან ზნე ობ ის ნორ მებს“ 
კონ სტი ტუ ცი ურ ობ ას. მა თი მი თი თე ბით, გა სა ჩივ რე ბუ ლი რე გუ ლი რე ბა, სხვა კონ სტი ტუ ცი ურ დე-
ბუ ლე ბებ თან ერ თად, ას ევე ეწ ინა აღ მდე გე ბო და სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მე-7 მუხ ლს.

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ მი უთ ითა, რომ მო სარ ჩე ლე ფი ზი კუ რი პი რე ბი უფ ლე ბა მო-
სი ლი არი ან, იდ ავ ონ ნორ მა ტი ული აქ ტის მხო ლოდ სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მე ორე თა-
ვით გა რან ტი რე ბულ უფ ლე ბებ თან შე სა ბა მი სო ბის სა კითხებ ზე. სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 
მე-7 მუხ ლი არ არ ის მოქ ცე ული სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მე-2 თავ ში. შე სა ბა მი სად, სა სა-

16 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წლის 6 დეკემბრის №1/11/1302 განჩინება საქმეზე „საქართვე-
ლოს მოქალაქე კობა კობახიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“.
17 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წლის 19 ოქტომბრის №1/9/1336 განჩინება საქმეზე „ააიპ „წყლის 
მრეწველთა ექსპორტიორ-იმპორტიორთა და ბიზნესოპერატორთა ასოციაცია“ საქართველოს მთავრობის წინააღმ-
დეგ“.
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მარ თლოს არ ჰქონ და კომ პე ტენ ცია, ფი ზი კუ რი პი რე ბის სარ ჩე ლის სა ფუძ ველ ზე ემ სჯე ლა სა-
და ვო ნორ მის და სა ხე ლე ბულ კონ სტი ტუ ცი ურ დე ბუ ლე ბას თან მი მარ თე ბით კონ სტი ტუ ცი ურ ობ ის 
თა ობ აზე. შე სა ბა მი სად, სა სარ ჩე ლო მოთხოვ ნის ამ ნა წილ ში მო სარ ჩე ლე მხა რე არა უფ ლე ბა-
მო სილ სუ ბი ექ ტად იქ ნა მიჩ ნე ული.18

1.1.3. 1.1.3. სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გან სჯა დო ბასა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გან სჯა დო ბა

„სა კონ სტი ტუ ციო სა მარ თალ წარ მო ებ ის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის მე-18 მუხ ლის „გ“ 
ქვე პუნ ქტის თა ნახ მად, კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლი ან კონ სტი ტუ ცი ური წარ დგი ნე ბა გან სა ხილ ვე-
ლად არ მი იღ ება, თუ მას ში მი თი თე ბუ ლი არც ერ თი სა და ვო სა კითხი არ არ ის სა კონ სტი ტუ ციო 
სა სა მარ თლოს გან სჯა დი. სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 89-ე მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქტი, ის ევე 
რო გორც „სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი 
კა ნო ნის მე-19 მუხ ლი გან საზღვრავს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გან სა ხილ ველ საქ მე ებს. 
მიმ დი ნა რე წელს არა ერ თხელ დად გა სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო სა კუ თა რი 
კომ პე ტენ ცი ის გან მარ ტე ბის სა ჭი რო ებ ის წი ნა შე. 

მა გა ლი თად, №760 კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლით მო სარ ჩე ლე მხა რე სა და ვოდ ხდი და „სა-
ხელ მწი ფო კომ პენ სა ცი ისა და სა ხელ მწი ფო აკ ად ემი ური სტი პენ დი ის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს 
კა ნო ნის მე-13 მუხ ლის მე-2 და მე-3 პუნ ქტე ბის კონ სტი ტუ ცი ურ ობ ას სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ-
ცი ის მე-14 მუხ ლთან მი მარ თე ბით. სა და ვო ნორ მე ბი გან საზღვრავ და 1990 წელს არ ჩე ული ყო-
ფი ლი უზ ენა ესი საბ ჭოს წევ რე ბი სათ ვის კომ პენ სა ცი ის და ნიშ ვნის სა ფუძ ვლებს. მო სარ ჩე ლის 
არ გუ მენ ტა ცი ით, გა სა ჩივ რე ბუ ლი რე გუ ლა ცი ები ად გენ და გა უმ არ თლე ბელ დი ფე რენ ცი რე ბას, 
ვი ნა იდ ან სა ხელ მწი ფო კომ პენ სა ცი ის მიმ ღებ პირ თა წრი დან გა მო რიცხავ და სა ქარ თვე ლოს 
საბ ჭო თა სო ცი ალ ის ტუ რი რეს პუბ ლი კის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს 1990 წლამ დე არ ჩე ულ დე პუ ტა ტებს. 
მო სარ ჩე ლე მხა რე, სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მე-14 მუხ ლის სა ფუძ ველ ზე, ითხოვ და სა და-
ვო ნორ მე ბის არ აკ ონ სტი ტუ ცი ურ ად ცნო ბას იმ გვა რად, რომ სა ქარ თვე ლოს საბ ჭო თა სო ცი ალ-
ის ტუ რი რეს პუბ ლი კის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს 1990 წლამ დე არ ჩე ულ დე პუ ტა ტებს და ნიშ ვნო დათ სა-
ხელ მწი ფო კომ პენ სა ცია. 

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გან მარ ტე ბით, მო ცე მულ შემ თხვე ვა ში მო სარ ჩე ლე თა 
მოთხოვ ნა მი მარ თუ ლი იყო არა სა და ვო ნორ მის რო მე ლი მე ნორ მა ტი ული ში ნა არ სის გა უქ მე-
ბის კენ, არ ამ ედ ახ ალი ნორ მა ტი ული ში ნა არ სის შექ მნის კენ. ამ გვა რი სა სარ ჩე ლო მოთხოვ ნის 
დაკ მა ყო ფი ლე ბა და მო სარ ჩე ლე თათ ვის სა ხელ მწი ფო კომ პენ სა ცი ის მი ღე ბის უფ ლე ბის მი ნი-
ჭე ბა სცდე ბო და სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს კომ პე ტენ ცი ის ფარ გლებს. შე-
სა ბა მი სად, №760 კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლი არ იქ ნა მი ღე ბუ ლი არ სე ბი თად გან სა ხილ ვე ლად.19

საქ მე ზე „სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ები - კო ბა ეპ იტ აშ ვი ლი, ხვი ჩა ყირ მი ზაშ ვი ლი, ლე ვან 
გა ბაშ ვი ლი, ბად რი ბე ჟა ნი ძე და სხვე ბი (სულ 9 მო სარ ჩე ლე) სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი-
ნა აღ მდეგ“ მო სარ ჩე ლე მხა რე ითხოვ და „ამ ნის ტი ის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს 2012 წლის 28 დე-
კემ ბრის კა ნო ნის მე-16 მუხ ლის არ აკ ონ სტი ტუ ცი ურ ად ცნო ბას სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 
მე-14 მუხ ლთან მი მარ თე ბით. სა და ვო ნორ მა ით ვა ლის წი ნებ და და ნიშ ნუ ლი სას ჯე ლის ერ თი 
მე ოთხე დით შემ ცი რე ბას ცალ კე ული კა ტე გო რი ის მსჯავ რდე ბულ თათ ვის. მო სარ ჩე ლე მხა რე 
მო ითხოვ და ხსე ნე ბუ ლი ნორ მის გავ რცე ლე ბას და სას ჯე ლის შემ ცი რე ბით სარ გებ ლო ბის შე-
საძ ლებ ლო ბის მი ნი ჭე ბას იმ მსჯავ რდე ბუ ლებ ზეც, რომ ლებ საც მის ჯი ლი ჰქონ დათ უვ ადო თა-
ვი სუფ ლე ბის აღ კვე თა. სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გან მარ ტე ბით, აღ ნიშ ნუ ლი მოთხოვ ნა 

18  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წლის 30 მარტის №3/1/707 განჩინება საქმეზე „საქართველოს 
მოქალაქეები - ილია კოკაია და გიორგი კაპანაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“.
19  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წლის 22 თებერვლის №2/1/760 განჩინება საქმეზე „საქართ-
ველოს მოქალაქეები - ვილენი ალავიძე, თენგიზ უჩანეიშვილი, ირაკლი მოწერელია და სხვები (სულ 52 მოსარჩელე) 
საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“.
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ში ნა არ სობ რი ვად კა ნონ მდებ ლო ბა ში პო ზი ტი ური ჩა ნა წე რის შექ მნის მოთხოვ ნის იდ ენ ტუ რი 
იყო, რაც კა ნონ შე მოქ მე დე ბი თი პრო ცე სის ნა წი ლია და არა სა კონ სტი ტუ ციო კონ ტრო ლის კომ-
პე ტენ ცი ის ფარ გლებ ში გა და საწყვე ტი სა კითხი. შე სა ბა მი სად, №828 კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლი 
არ იქ ნა მი ღე ბუ ლი არ სე ბი თად გან სა ხილ ვე ლად.20

არ სე ბი თად იმ ავე პრობ ლე მის მქო ნე იყო №1274 კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლი. აღ ნიშ ნულ 
კონ სტი ტუ ცი ურ სარ ჩელ ში სა და ვოდ იყო გამ ხდა რი, მათ შო რის, „სა ერ თო სა სა მარ თლო ებ ის 
შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის 70-ე მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქტის კონ სტი ტუ ცი ურ-
ობა სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მე-14 მუხ ლთან მი მარ თე ბით. სა და ვო ნორ მის შე სა ბა მი სად, 
„უზ ენა ესი სა სა მარ თლოს მო სა მარ თლეს უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ვა დის ამ ოწ ურ ვი სას ან სა პენ სიო 
ას აკ ის მიღ წე ვი სას ენ იშ ნე ბა სა ხელ მწი ფო კომ პენ სა ცია 1200 ლა რის ოდ ენ ობ ით“. მო სარ ჩე-
ლის გან მარ ტე ბით, სა ხელ მწი ფო კომ პენ სა ცია უზ ენა ესი სა სა მარ თლოს მო სა მარ თლი სათ ვის 
შე ად გენს 1200 ლარს, ხო ლო რაიონული (სა ქა ლა ქო) სა სა მარ თლო სა და სა აპ ელ აციო სა სა-
მარ თლოს მო სა მარ თლი სათ ვის - 560 ლარს. ამ ას თან, უზ ენა ესი სა სა მარ თლოს მო სა მარ თლეს, 
სა ერ თო სა სა მარ თლო ებ ის სხვა მო სა მარ თლე ებ ის აგ ან გან სხვა ვე ბით, სა ხელ მწი ფო კომ პენ-
სა ცია ენ იშ ნე ბა უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ვა დის ამ ოწ ურ ვი სას. მო სარ ჩე ლე მხა რე, სა ქარ თვე ლოს 
კონ სტი ტუ ცი ის მე-14 მუხ ლის სა ფუძ ველ ზე, ითხოვ და სა და ვო ნორ მე ბის არ აკ ონ სტი ტუ ცი ურ ად 
ცნო ბას იმ გვა რად, რომ რაიონული (სა ქა ლა ქო) და სა აპ ელ აციო სა სა მარ თლოს მო სა მარ თლეს 
სა ხელ მწი ფო კომ პენ სა ცია და ნიშ ვნო და უზ ენა ესი სა სა მარ თლოს მო სა მარ თლის კომ პენ სა ცი-
ის თა ნა ბა რი ოდ ენ ობ ით და იმ ავე სა ფუძ ვლე ბით. 

მო ცე მულ შემ თხვე ვა შიც სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ გან მარ ტა, რომ მო სარ ჩე ლის 
მოთხოვ ნა მი მარ თუ ლი იყო ახ ალი ნორ მა ტი ული ში ნა არ სის შექ მნის კენ და სა კითხის შე ფა სე-
ბა სცდე ბო და სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს უფ ლე ბა მო სი ლე ბას. აღ ნიშ ნუ ლის გა მო, №1274 
კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლი არ იქ ნა მი ღე ბუ ლი არ სე ბი თად გან სა ხილ ვე ლად.21

1.1.4. 1.1.4. კონ სტი ტუ ცი ურ სარ ჩელ ში ან კონ სტი ტუ ცი ურ წარ დგი ნე ბა ში მი თი თე ბუ-კონ სტი ტუ ცი ურ სარ ჩელ ში ან კონ სტი ტუ ცი ურ წარ დგი ნე ბა ში მი თი თე ბუ-
ლი ყვე ლა სა და ვო სა კითხი უკ ვე გა დაწყვე ტი ლია სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ-ლი ყვე ლა სა და ვო სა კითხი უკ ვე გა დაწყვე ტი ლია სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ-
თლოს მი ერთლოს მი ერ

„სა კონ სტი ტუ ციო სა მარ თალ წარ მო ებ ის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის მე-18 მუხ ლის „დ“ 
ქვე პუნ ქტის შე სა ბა მი სად, კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლი ან კონ სტი ტუ ცი ური წარ დგი ნე ბა გან სა-
ხილ ვე ლად არ მი იღ ება, თუ მას ში მი თი თე ბუ ლი ყვე ლა სა და ვო სა კითხი უკ ვე გა დაწყვე ტი ლია 
სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს მი ერ, გარ და „სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს 
შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის 211 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი შემ თხვე ვე ბი სა.

აღ ნიშ ნუ ლი სა კა ნონ მდებ ლო ნორ მა ემ სა ხუ რე ბა პრო ცე სის ეკ ონ ომი ურ ობ ას და სა კონ-
სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს აღ ჭუ რავს უფ ლე ბა მო სი ლე ბით, არ გა ნი ხი ლოს ის ეთი სა კითხე ბი, 
რომ ლე ბიც ერ თხელ უკ ვე გა დაწყვე ტი ლია. ამ ავე დროს, და სა ხე ლე ბუ ლი ნორ მა უშ ვებს სა სა-
მარ თლო პრაქ ტი კის გა და ხედ ვის შე საძ ლებ ლო ბას „სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ-
თლოს შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის 211 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხვე-
ვა ში, „თუ სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს კო ლე გია მი იჩ ნევს, რომ მი სი პო ზი ცია, რო მე ლიც 
გა მომ დი ნა რე ობს გან სა ხილ ვე ლი საქ მი დან, გან სხვავ დე ბა სა სა მარ თლოს მი ერ ად რე გა მო ტა-
ნილ გა დაწყვე ტი ლე ბა ში (გა დაწყვე ტი ლე ბებ ში) გა მო ხა ტუ ლი სა მარ თლებ რი ვი პო ზი ცი ის აგ ან“. 

საქ მე ზე „სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ები - ილია კო კაია და გი ორ გი კა პა ნა ძე სა ქარ თვე ლოს 

20  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წლის 19 ოქტომბრის №1/4/828 განჩინება საქმეზე „საქართვე-
ლოს მოქალაქეები - კობა ეპიტაშვილი, ხვიჩა ყირმიზაშვილი, ლევან გაბაშვილი, ბადრი ბეჟანიძე და სხვები (სულ 9 
მოსარჩელე) საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“.
21  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წლის 19 ოქტომბრის №3/7/1274 განჩინება საქმეზე „საქართვე-
ლოს მოქალაქე ომარ ჯორბენაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“.
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პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მდეგ“. მო სარ ჩე ლე მხა რე სა და ვოდ ხდი და, მათ შო რის, სა ქარ თვე ლოს 
სა მო ქა ლა ქო კო დექ სის 54-ე მუხ ლის სიტყვე ბის „ეწ ინა აღ მდე გე ბა სა ჯა რო წეს რიგს ან ზნე ობ ის 
ნორ მებს“ კონ სტი ტუ ცი ურ ობ ას სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 21-ე მუხ ლის პირ ველ და მე-2 პუნ-
ქტებ თან მი მარ თე ბით.

სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გან მარ ტე ბით, სა და ვო ნორ მის კონ სტი ტუ-
ცი ურ ობა უკ ვე იყო სა სა მარ თლოს მსჯე ლო ბის სა გა ნი. კერ ძოდ, სა ქარ თვე ლოს სა მო ქა ლა ქო 
კო დექ სის 54-ე მუხ ლის სა და ვო სიტყვე ბის კონ სტი ტუ ცი ურ ობა სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ 
შე აფ ასა 2017 წლის 29 დე კემ ბრის №3/7/679 გა დაწყვე ტი ლე ბა ში საქ მე ზე „„შპს სა მა უწყებ ლო 
კომ პა ნია რუს თა ვი 2“ და „შპს ტე ლე კომ პა ნია სა ქარ თვე ლო“ სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი-
ნა აღ მდეგ“ და სა და ვო რე გუ ლა ცია კონ სტი ტუ ცი ის შე სა ბა მი სად მი იჩ ნია. შე სა ბა მი სად, და სა ხე-
ლე ბულ კონ სტი ტუ ცი ურ სარ ჩელ ში დას მუ ლი სა კითხი უკ ვე გა დაწყვე ტი ლი იყო სა ქარ თვე ლოს 
სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს მი ერ. ამ ას თა ნა ვე, სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ-
თლომ გა იზი არა 2017 წლის 29 დე კემ ბრის №3/7/679 გა დაწყვე ტი ლე ბა ში გა მო ხა ტუ ლი სა მარ-
თლებ რი ვი პო ზი ცია. ხსე ნე ბუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, №707 კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლი არ იქ ნა 
მი ღე ბუ ლი არ სე ბი თად გან სა ხილ ვე ლად.22

საქ მე ზე „უცხო ქვეყ ნის სა წარ მო „შპს აიდი ეს ბორ ჯო მი ბე ვე რი ჯიზ კომ პა ნი“ სა ქარ თვე ლოს 
პარ ლა მენ ტი სა და სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა მი ნის ტრის წი ნა აღ მდეგ“ მო სარ ჩე ლე მხა რე სა და-
ვოდ ხდი და, მათ შო რის, სა ქარ თვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 1921 მუხ ლი სა და „გა და სა ხა-
დე ბის ად მი ნის ტრი რე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა მი ნის ტრის 2010 წლის 31 დე კემ-
ბრის №996 ბრძა ნე ბის 781 მუხ ლის პირ ვე ლი, მე-2, მე-4 და მე-8 პუნ ქტე ბის კონ სტი ტუ ცი ურ ობ ას 
სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 21-ე მუხ ლის პირ ველ და მე-2 პუნ ქტებ თან და 30-ე მუხ ლის მე-2 
პუნ ქტის პირ ველ წი ნა და დე ბას თან მი მარ თე ბით. მო სარ ჩე ლე ები მო ითხოვ დნენ სა და ვო ნორ-
მე ბით დად გე ნი ლი პრო დუქ ცი ის მარ კი რე ბის და მარ კი რე ბის ნო მი ნა ლუ რი ღი რე ბუ ლე ბის გა-
დახ დის ვალ დე ბუ ლე ბის არ აკ ონ სტი ტუ ცი ურ ად ცნო ბას. 

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გან მარ ტე ბით, ხსე ნე ბუ ლი სა და ვო ნორ მე ბი ერ თხელ უკ ვე 
იყო სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს მსჯე ლო ბის სა გა ნი. სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა-
მარ თლომ 2018 წლის 26 ივ ლისს მი იღო №2/5/700 გა დაწყვე ტი ლე ბა საქ მე ზე „შპს კო კა-კო ლა 
ბოთ ლერს ჯორ ჯია“, „შპს კას ტელ ჯორ ჯია“ და „სს წყა ლი მარ გე ბე ლი“ სა ქარ თვე ლოს პარ ლა-
მენ ტი სა და სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა მი ნის ტრის წი ნა აღ მდეგ“. სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ 
არ და აკ მა ყო ფი ლა ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლი და მი იჩ ნია, რომ სა და ვოდ გამ-
ხდა რი ნორ მე ბი შე ეს აბ ამ ებ ოდა სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ით გა რან ტი რე ბულ სა კუთ რე ბი სა 
და თა ვი სუ ფა ლი მე წარ მე ობ ის უფ ლე ბებს. შე სა ბა მი სად, №875 კონ სტი ტუ ცი ურ სარ ჩელ ში და-
ყე ნე ბუ ლი მოთხოვ ნა უკ ვე გა დაწყვე ტი ლი იყო სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს 
მი ერ, რის გა მოც კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლი სა სარ ჩე ლო მოთხოვ ნის და სა ხე ლე ბულ ნა წილ ში 
არ იქ ნა მი ღე ბუ ლი არ სე ბი თად გან სა ხილ ვე ლად „სა კონ სტი ტუ ციო სა მარ თალ წარ მო ებ ის შე სა-
ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის მე-18 მუხ ლის „დ“ ქვე პუნ ქტის სა ფუძ ველ ზე.23

22  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წლის 30 მარტის №3/1/707 განჩინება საქმეზე „საქართველოს 
მოქალაქეები - ილია კოკაია და გიორგი კაპანაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“.
23  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წლის 4 ოქტომბრის №2/18/875 განჩინება საქმეზე „უცხო ქვეყ-
ნის საწარმო „შპს აიდიეს ბორჯომი ბევერიჯიზ კომპანი“ საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს ფინანსთა 
მინისტრის წინააღმდეგ“.
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1.1.5. 1.1.5. სუბ სი დი ურ ობასუბ სი დი ურ ობა

„სა კონ სტი ტუ ციო სა მარ თალ წარ მო ებ ის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის მე-18 მუხ ლის „ზ“ 
ქვე პუნ ქტის თა ნახ მად, კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლი ან კონ სტი ტუ ცი ური წარ დგი ნე ბა გან სა ხილ-
ვე ლად არ მი იღ ება, თუ „სა და ვო კა ნონ ქვემ დე ბა რე ნორ მა ტი ული აქ ტის კონ სტი ტუ ცი ურ ობ აზე 
სრულ ფა სო ვა ნი მსჯე ლო ბა შე უძ ლე ბე ლია ნორ მა ტი ული აქ ტე ბის იერ არ ქი აში მას ზე მაღ ლა 
მდგო მი იმ ნორ მა ტი ული აქ ტის კონ სტი ტუ ცი ურ ობ აზე მსჯე ლო ბის გა რე შე, რო მე ლიც კონ სტი-
ტუ ცი ური სარ ჩე ლით გა სა ჩივ რე ბუ ლი არ არ ის“.

2018 წლის გან მავ ლო ბა ში სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ სა სარ ჩე ლო მოთხოვ ნა ზე უარ ის 
თქმის სა ფუძ ვლად ხსე ნე ბუ ლი ნორ მა გა მო იყ ენა მხო ლოდ ერ თხელ, საქ მე ზე „სა ქარ თვე ლოს 
მო ქა ლა ქე ალ ექ სან დრე მძი ნა რაშ ვი ლი სა ქარ თვე ლოს კო მუ ნი კა ცი ებ ის ერ ოვ ნუ ლი კო მი სი ის 
წი ნა აღ მდეგ“. აღ ნიშ ნულ საქ მე ზე მო სარ ჩე ლე მხა რე სა და ვოდ ხდი და „ელ ექ ტრო ნუ ლი კო მუ-
ნი კა ცი ებ ის სფე რო ში მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბი სა და მომ ხმა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის შე-
სა ხებ რეგ ლა მენ ტის დამ ტკი ცე ბის თა ობ აზე“ სა ქარ თვე ლოს კო მუ ნი კა ცი ებ ის ერ ოვ ნუ ლი კო მი-
სი ის 2006 წლის 17 მარ ტის №3 დად გე ნი ლე ბით დამ ტკი ცე ბუ ლი რეგ ლა მენ ტის 103 მუხ ლის მე-2 
პუნ ქტის „ბ“ ქვე პუნ ქტის, 25-ე მუხ ლის მე-4 პუნ ქტის „ზ“ ქვე პუნ ქტი სა და ამ ავე მუხ ლის მე-5 პუნ-
ქტის „ბ“ ქვე პუნ ქტის კონ სტი ტუ ცი ურ ობ ას სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 23-ე მუხ ლის პირ ველ 
და მე-3 პუნ ქტებ თან მი მარ თე ბით. მო სარ ჩე ლე მხა რე და ობ და, პორ ნოგ რა ფი ული პრო დუქ ცი ის 
გავ რცე ლე ბის შეზღუდ ვის კონ სტი ტუ ცი ურ ობ ის თა ობ აზე. 

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გან მარ ტე ბით, პორ ნოგ რა ფი ული პრო დუქ ცი ის გავ რცე ლე-
ბა აკ რძა ლუ ლია სა ქარ თვე ლოს სის ხლის სა მარ თლის კო დექ სის 255-ე მუხ ლით. მო სარ ჩე ლე 
მხა რე ას აჩ ივ რებ და მხო ლოდ ელ ექ ტრო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ებ ის სფე რო ში მომ სა ხუ რე ბის მი წო-
დე ბი სა და მომ ხმა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის შე სა ხებ რეგ ლა მენ ტით დად გე ნილ შეზღუდ-
ვას. სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გან მარ ტე ბით, კა ნონ ქვემ დე ბა რე აქ ტით დად გე ნი ლი ამ 
შეზღუდ ვის კონ სტი ტუ ცი ურ ობ ის თა ობ აზე სრულ ფა სო ვა ნი მსჯე ლო ბა შე უძ ლე ბე ლი იყო სა ქარ-
თვე ლოს სის ხლის სა მარ თლის კო დექ სის 255-ე მუხ ლის კონ სტი ტუ ცი ურ ობ აზე მსჯე ლო ბის გა-
რე შე. შე სა ბა მი სად, კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლი სა სარ ჩე ლო მოთხოვ ნის ამ ნა წილ ში არ იქ ნა 
მი ღე ბუ ლი არ სე ბი თად გან სა ხილ ვე ლად24.

24  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წლის 19 ოქტომბრის №1/8/1275 საოქმო ჩანაწერი საქმეზე 
„საქართველოს მოქალაქე ალექსანდრე მძინარაშვილი საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წინააღ-
მდეგ“.
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1.2. 1.2. გა დაწყვე ტი ლე ბის დამ ძლე ვი ნორ მე ბიგა დაწყვე ტი ლე ბის დამ ძლე ვი ნორ მე ბი

1.2.1. 1.2.1. პლე ნუ მიპლე ნუ მი

სა ბერ ძნე თის რეს პუბ ლი კის მო ქა ლა ქე ები - პრო კო პი სავ ვი დი და სა ბერ ძნე თის რეს პუბ ლი კის მო ქა ლა ქე ები - პრო კო პი სავ ვი დი და 
დი ანა შა მა ნი დი სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მდეგდი ანა შა მა ნი დი სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მდეგ

2018 წლის 7 დე კემ ბერს სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს პლე ნუმ მა და აკ-
მა ყო ფი ლა სა ბერ ძნე თის რეს პუბ ლი კის მო ქა ლა ქე ებ ის პრო კო პი სავ ვი დი სა და დი ანა შა მა ნი-
დის (კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლე ბი №1267 და №1268) მოთხოვ ნა და ძა ლა და კარ გუ ლად ცნო „სა-
სოფ ლო-სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წის სა კუთ რე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის 22-ე 
მუხ ლის 33 პუნ ქტი, რო მე ლიც „სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი აში ცვლი ლე ბის შე ტა ნის შე სა ხებ“ 
სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ური კა ნო ნის ამ ოქ მე დე ბამ დე ით ვა ლის წი ნებ და სა სოფ ლო-სა მე-
ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წა ზე უცხო ელ ის სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის შე ჩე რე ბას.

მო სარ ჩე ლე ები მი უთ ით ებ დნენ, რომ მათ სა და ვო ნორ მით სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი-
ის 21-ე მუხ ლით გა რან ტი რე ბუ ლი სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის სა წი ნა აღ მდე გოდ ეზღუ დე ბო დათ სა-
სოფ ლო-სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის (მათ შო რის, მემ კვიდ რე ობ ით მი ღე ბუ ლი) მი წის შე ძე ნის 
შე საძ ლებ ლო ბა. ამ ას თან, კონ სტი ტუ ცი ურ სარ ჩე ლებ ში მი თი თე ბუ ლი იყო, რომ სა და ვო ნორ-
მას ჰქონ და სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს 2012 წლის 26 ივ ნი სის №3/1/512 
გა დაწყვე ტი ლე ბი თა და სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს 2014 წლის 24 ივ ნი სის 
№1/2/563 გან ჩი ნე ბით ძა ლა და კარ გუ ლი ნორ მე ბის იდ ენ ტუ რი ში ნა არ სი. შე სა ბა მი სად, მო სარ-
ჩე ლე მხა რე შუ ამ დგომ ლობ და სა და ვო ნორ მის საქ მის არ სე ბი თად გან ხილ ვის გა რე შე ძა ლა-
და კარ გუ ლად გა მოცხა დე ბის თა ობ აზე.

მო პა სუ ხის, სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წარ მო მად გენ ლის გან მარ ტე ბით, სა ქარ თვე ლოს 
კონ სტი ტუ ცი აში შე ტა ნი ლი, საქ მის გან ხილ ვის მო მენ ტი სათ ვის ჯერ კი დევ აუმ ოქ მე დე ბე ლი 
ცვლი ლე ბე ბით ახ ლე ბუ რად ჩა მო ყა ლიბ და სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის დამ დგე ნი დე ბუ ლე ბა და გა-
მო ირ იცხა უცხო ელ ებ ის კონ სტი ტუ ცი ური უფ ლე ბა, შე იძ ინ ონ სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ-
ლე ბის მი წა. მო პა სუ ხე ას ევე მი უთ ით ებ და, რომ სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტი კვლავ იზი არ ებ და 
2012 წლის 26 ივ ნი სის №3/1/512 გა დაწყვე ტი ლე ბით არ აკ ონ სტი ტუ ცი ურ ად ცნო ბი ლი ნორ მე ბის 
ლე გი ტი მუ რი მიზ ნე ბის დაც ვის სა ჭი რო ებ ას. მო პა სუ ხის პო ზი ცი ით, სა და ვო ნორ მა ემ სა ხუ რე ბო-
და სა ხელ მწი ფო სუ ვე რე ნი ტე ტის დაც ვას, აგ რა რუ ლი სტრუქ ტუ რის გა უმ ჯო ბე სე ბას, ეკ ონ ომ იკ-
ურ და ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის სფე რო ში სტა ბი ლუ რი გა რე მოს შე ნარ ჩუ ნე ბას.

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ სა და ვო ნორ მა სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ-
თლოს 2012 წლის 26 ივ ნი სის №3/1/512 გა დაწყვე ტი ლე ბით არ აკ ონ სტი ტუ ცი ურ ად ცნო ბი ლი 
ნორ მის მსგავ სად, კრძა ლავ და უცხო ელ ებ ის მი ერ სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წის 
შე ძე ნას. უცხო ელ ებს სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის შე ძე ნა ეკ რძა ლე ბო დათ, მათ შო რის, მემ კვიდ რე-
ობ ით მი ღე ბის გზით ან/და იმ მი წა ზე, რო მელ საც მარ თლზო მი ერ ად ფლობ დნენ სა ქარ თვე ლოს 
მო ქა ლა ქე ობ ის და კარ გვამ დე. ამ ავ დრო ულ ად, სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს 
გან მარ ტე ბით, მო პა სუ ხის მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი შეზღუდ ვის ლე გი ტი მუ რი მიზ ნე ბი იყო 2012 
წლის 26 ივ ნი სის №3/1/512 გა დაწყვე ტი ლე ბით არ აკ ონ სტი ტუ ცი ურ ად ცნო ბილ ნორ მა თა ლე გი-
ტი მუ რი მიზ ნე ბის იდ ენ ტუ რი.

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ და მა ტე ბით ხა ზი გა უს ვა სა და ვო ნორ მით გათ ვა ლის წი ნე-
ბუ ლი აკ რძალ ვის დრო ებ ით ხა სი ათს და აღ ნიშ ნა, რომ უფ ლე ბის თვით მიზ ნუ რი შეზღუდ ვა თა-
ნაბ რად არ აკ ონ სტი ტუ ცი ურია რო გორც მუდ მი ვად, ისე - დრო ებ ით მოქ მე დი ნორ მის პი რო ბებ-
ში. გან სა ხილ ველ შემ თხვე ვა ში, ვი ნა იდ ან 2012 წლის 26 ივ ნი სის №3/1/512 გა დაწყვე ტი ლე ბით 
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შე ფა სე ბულ სა და ვო შეზღუდ ვას არ გა აჩ ნდა ლო გი კუ რი კავ ში რი და სა ხე ლე ბულ ლე გი ტი მურ 
მიზ ნებ თან, მოქ მე დი სა და ვო ნორ მის დრო ები ხა სი ათი არ იქ ნა მიჩ ნე ული იმ გვარ სხვა ობ ად, 
რო მე ლიც სა ჭი რო ებ და არ სე ბი თი გან ხილ ვის ფორ მატ ში შე ფა სე ბას.

სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ არ გა იზი არა მო პა სუ ხის არ გუ მენ ტი, რომ 
სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი აში შე სუ ლი, საქ მის გან ხილ ვი სას აუმ ოქ მე დე ბე ლი ცვლი ლე ბე ბი 
ქმნის გან სხვა ვე ბულ სა მარ თლებ რივ რე ალ ობ ას და სა ჭი რო ებს საქ მის არ სე ბი თად გან ხილ-
ვას. სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, რომ კონ სტი ტუ ცი აში ცვლი ლე ბის შე ტა ნის შე სა ხებ კონ სტი ტუ-
ცი ური კა ნო ნი ძა ლა ში შეს ვლამ დე ვერ ჩა ით ვლე ბა მოქ მე დი კონ სტი ტუ ცი ურ სა მარ თლებ რი ვი 
სის ტე მის ნა წი ლად. შე სა ბა მი სად, სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი აში შე სუ ლი და მო მა ვალ ში ას ამ-
ოქ მე დე ბე ლი ცვლი ლე ბა, რომ ლის თა ნახ მა დაც, ახ ლე ბუ რად ყა ლიბ დე ბა სა კუთ რე ბის ძი რი თა-
დი უფ ლე ბის მა რეგ ლა მენ ტი რე ბე ლი კონ სტი ტუ ცი ური დე ბუ ლე ბა, გავ ლე ნას არ ახ დენს მოქ მე-
დი კონ სტი ტუ ცი ით გა რან ტი რე ბუ ლი სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის ფარ გლებ ზე და არ გა ნა პი რო ბებს 
საქ მის არ სე ბი თი გან ხილ ვის სა ჭი რო ებ ას. 

სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ გა იზი არა 2012 წლის 26 ივ ნი სის №3/1/512 
გა დაწყვე ტი ლე ბა ში გა მო ხა ტუ ლი სა მარ თლებ რი ვი პო ზი ცია და მი იჩ ნია, რომ არ არ სე ბობ და 
სა სა მარ თლოს პრაქ ტი კის შეც ვლის სა ჭი რო ება. აღ ნიშ ნუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა კონ სტი ტუ-
ციო სა სა მარ თლომ და აკ მა ყო ფი ლა მო სარ ჩე ლე მხა რის შუ ამ დგომ ლო ბა და სა და ვო ნორ მა 
ძა ლა და კარ გუ ლად ცნო საქ მის არ სე ბი თი გან ხილ ვის გა რე შე.

გან ჩი ნე ბას თან ერ თვის სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს წევ რე ბის ევა გო-
ცი რი ძის, მა ნა ნა კო ბა ხი ძის და მე რაბ ტუ რა ვას გან სხვა ვე ბუ ლი აზ რი.

1.2.2. 1.2.2. პირ ვე ლი კო ლე გიაპირ ვე ლი კო ლე გია

სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ები - ზუ რაბ ჯა ფა რი ძე და ვახ ტანგ მეგ რე ლიშ ვი ლი სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ები - ზუ რაბ ჯა ფა რი ძე და ვახ ტანგ მეგ რე ლიშ ვი ლი 
სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მდეგსა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მდეგ

2018 წლის 27 აპ რილს სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს პირ ველ მა კო ლე გი-
ამ მი იღო გან ჩი ნე ბა საქ მე ზე „სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ები - ზუ რაბ ჯა ფა რი ძე და ვახ ტანგ მეგ-
რე ლიშ ვი ლი სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მდეგ“ (კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლი №1282).

მო სარ ჩე ლე ები სა და ვოდ ხდიდ ნენ სა ქარ თვე ლოს სის ხლის სა მარ თლის კო დექ სის 2731 
მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის სიტყვე ბის „ან/და ექ იმ ის და ნიშ ნუ ლე ბის გა რე შე უკ ან ონ ოდ მოხ-
მა რე ბა“ და სა ქარ თვე ლოს ად მი ნის ტრა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღვე ვა თა კო დექ სის 45-ე მუხ ლის 
პირ ვე ლი ნა წი ლის სიტყვე ბის „ან/და ექ იმ ის და ნიშ ნუ ლე ბის გა რე შე უკ ან ონ ოდ მოხ მა რე ბა“ იმ 
ნორ მა ტი ული ში ნა არ სის კონ სტი ტუ ცი ურ ობ ას, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებ და სის ხლის სა მარ-
თლებ რივ და ად მი ნის ტრა ცი ულ სა მარ თლებ რივ პა სუ ხის მგებ ლო ბას „ნარ კო ტი კუ ლი სა შუ ალ-
ებ ებ ის, ფსი ქოტ რო პუ ლი ნივ თი ერ ებ ებ ის, პრე კურ სო რე ბი სა და ნარ კო ლო გი ური დახ მა რე ბის 
შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის და ნარ თი №2-ის 92-ე ჰო რი ზონ ტა ლურ გრა ფა ში გან საზღვრუ-
ლი ნარ კო ტი კუ ლი სა შუ ალ ება მა რი ხუ ან ის მოხ მა რე ბის თვის სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მე-
16 მუხ ლთან მი მარ თე ბით.

მო სარ ჩე ლე თა მტკი ცე ბით, სა და ვო ნორ მე ბი ად გენ და პა სუ ხის მგებ ლო ბას მა რი ხუ ან ის 
უკ ან ონ ოდ მოხ მა რე ბი სათ ვის და იმე ორ ებ და სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს 
2017 წლის 30 ნო ემ ბრის №1/13/732 გა დაწყვე ტი ლე ბით არ აკ ონ სტი ტუ ცი ურ ად ცნო ბი ლი ნორ მის 
ში ნა არ სს. მო სარ ჩე ლე ები მი უთ ით ებ დნენ, რომ სის ხლის სა მარ თლის ნორ მას თან მი მარ თე ბით 
გან სხვა ვე ბა ტექ ნი კურ ხა სი ათს ატ არ ებ და და გა მო იხ ატ ებ ოდა იმ ავე ში ნა არ სის ურ თი ერ თო ბის 
სის ხლის სა მარ თლის კო დექ სის სხვა მუხ ლით მო წეს რი გე ბა ში. მო სარ ჩე ლე თა პო ზი ცი ით, ად-
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მი ნის ტრა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღვე ვა თა კო დექ სის ნორ მას თან მი მარ თე ბით გან სხვა ვე ბა მხო-
ლოდ ის იყო, რომ ნორ მა დას ჯა დად აცხა დებ და მა რი ხუ ან ის ერ თჯე რად მოხ მა რე ბას მა შინ, 
რო დე საც არ აკ ონ სტი ტუ ცი ურ ად ცნო ბი ლი ნორ მის რე გუ ლი რე ბის ქვეშ ექ ცე ოდა მა რი ხუ ან ის 
გან მე ორ ებ ითი მოხ მა რე ბა. შე სა ბა მი სად, მო სარ ჩე ლე ები ითხოვ დნენ გა სა ჩივ რე ბუ ლი ნორ-
მე ბის ძა ლა და კარ გუ ლად ცნო ბას გან მწეს რი გე ბე ლი სხდო მის ფორ მატ ში, საქ მის არ სე ბი თად 
გან ხილ ვის გა რე შე. 

სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ გა სა ჩივ რე ბულ ნორ მებ თან მი მარ თე ბით 
ცალ-ცალ კე შე აფ ასა, არ სე ბობ და თუ არა „სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს შე-
სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის 25-ე მუხ ლის 41 პუნ ქტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი წი ნა-
პი რო ბე ბი.

სის ხლის სა მარ თლის კო დექ სის 2731 მუხ ლის პირ ველ ნა წილ თან მი მარ თე ბით სა კონ სტი-
ტუ ციო სა სა მარ თლომ გან მარ ტა, რომ 2017 წლის 30 ნო ემ ბრის №1/13/732 გა დაწყვე ტი ლე ბით 
არ აკ ონ სტი ტუ ცი ურ ად გა მოცხად და იმ ავე ქმე დე ბის სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი წე სით დას ჯა-
დო ბა. სის ხლის სა მარ თლის კო დექ სის 273-ე მუხ ლის ნაც ვლად ან ალ ოგი ური ში ნა არ სის სა-
მარ თა ლურ თი ერ თო ბას აწ ეს რი გებ და ამ ავე კო დექ სის 2731 მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლი. აქ ედ ან 
გა მომ დი ნა რე, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ ის ტექ ნი კუ რი და ფორ მა ლუ რი 
გან სხვა ვე ბა, რაც გა მო იხ ატ ებ ოდა არ აკ ონ სტი ტუ ცი ურ ად ცნო ბი ლი ნორ მის იმ ავე კო დექ სის 
სხვა მუხ ლში ას ახ ვით, არ წარ მო შობ და ნორ მებს შო რის იმ გვარ სხვა ობ ას, რომ სა ჭი რო ყო ფი-
ლი ყო ნორ მის კონ სტი ტუ ცი ურ ობ ის არ სე ბი თი გან ხილ ვის ფორ მატ ში შე მოწ მე ბა.

ყო ვე ლი ვე ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს მი თი თე-
ბით, და სა ხე ლე ბულ სა და ვო ნორ მას ჰქონ და სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს 
2017 წლის 30 ნო ემ ბრის №1/13/732 გა დაწყვე ტი ლე ბით არ აკ ონ სტი ტუ ცი ურ ად ცნო ბი ლი ნორ მის 
იდ ენ ტუ რი ში ნა არ სი. ამ ას თა ნა ვე, სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს პირ ველ მა 
კო ლე გი ამ გა იზი არა სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს 2017 წლის 30 ნო ემ ბრის 
№1/13/732 გა დაწყვე ტი ლე ბა ში გა მო ხა ტუ ლი სა მარ თლებ რი ვი პო ზი ცია. შე სა ბა მი სად, არ არ სე-
ბობ და საქ მის პლე ნუმ ზე გა და ცე მის „სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს შე სა ხებ“ 
სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის 211 მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა ფუძ-
ვე ლი. ამ რი გად, სა ქარ თვე ლოს სის ხლის სა მარ თლის კო დექ სის 2731 მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი-
ლის სიტყვე ბის „ან/და ექ იმ ის და ნიშ ნუ ლე ბის გა რე შე უკ ან ონ ოდ მოხ მა რე ბა“ ის ნორ მა ტი ული 
ში ნა არ სი, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებ და პა სუ ხის მგებ ლო ბას „ნარ კო ტი კუ ლი სა შუ ალ ებ ებ ის, 
ფსი ქოტ რო პუ ლი ნივ თი ერ ებ ებ ის, პრე კურ სო რე ბი სა და ნარ კო ლო გი ური დახ მა რე ბის შე სა ხებ“ 
სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის და ნარ თი №2-ის 92-ე ჰო რი ზონ ტა ლურ გრა ფა ში გან საზღვრუ ლი ნარ-
კო ტი კუ ლი სა შუ ალ ება მა რი ხუ ან ის მოხ მა რე ბის თვის მიჩ ნე ულ იქ ნა სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ-
თლოს 2017 წლის 30 ნო ემ ბრის №1/13/732 გა დაწყვე ტი ლე ბის („სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე გი ვი 
შა ნი ძე სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მდეგ“) დამ ძლე ვად და ცნო ბილ იქ ნა ძა ლა და კარ-
გუ ლად საქ მის არ სე ბი თად გან ხილ ვის გა რე შე. 

რაც შე ეხ ება მა რი ხუ ან ის უკ ან ონო მოხ მა რე ბი სათ ვის ად მი ნის ტრა ცი ულ სა მარ თლებ რი ვი 
პა სუ ხის მგებ ლო ბის და წე სე ბას, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ არ გა იზი არა მო სარ ჩელ თა 
პო ზი ცია სა და ვო ნორ მის დამ ძლევ ში ნა არ სთან მი მარ თე ბით და კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლი სა-
სარ ჩე ლო მოთხოვ ნის ხსე ნე ბულ ნა წილ ში მი იღო არ სე ბი თად გან სა ხილ ვე ლად.
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1.3. 1.3. გა დაწყვე ტი ლე ბე ბიგა დაწყვე ტი ლე ბე ბი

1.3.1. 1.3.1. პლე ნუ მიპლე ნუ მი

ა(ა)იპ „მწვა ნე ალ ტერ ნა ტი ვა” სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მდეგა(ა)იპ „მწვა ნე ალ ტერ ნა ტი ვა” სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მდეგ

2018 წლის 18 დე კემ ბერს სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს პლე ნუმ მა მი იღო 
გა დაწყვე ტი ლე ბა საქ მე ზე „ა(ა)იპ „მწვა ნე ალ ტერ ნა ტი ვა“ სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ-
მდეგ“ (კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლი №752). 

№752 კონ სტი ტუ ცი ურ სარ ჩელ ში მო სარ ჩე ლე მხა რე სა და ვოდ ხდი და „წი აღ ის შე სა ხებ“ 
სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის 29-ე მუხ ლის სიტყვე ბის „და უშ ვე ბე ლია სა ხელ მწი ფო სა ინ ფორ მა ციო 
ფონ დებ ში შე ტა ნი ლი ინ ფორ მა ცი ის გა ცე მა სხვა იურ იდი ულ და ფი ზი კურ პირ ზე ინ ფორ მა ცი ის 
მე სა კუთ რის თან ხმო ბის გა რე შე” კონ სტი ტუ ცი ურ ობ ას სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 37-ე მუხ-
ლის მე-5 პუნ ქტთან და 41-ე მუხ ლის პირ ველ პუნ ქტთან მი მარ თე ბით. 

გა სა ჩივ რე ბუ ლი ნორ მით, შეზღუ დუ ლია წი აღ ის გე ოლ ოგი ური აგ ებ ულ ებ ის, წი აღ ისე ულ-
ის მა რა გე ბი სა და რე სურ სე ბის, სა ბა დოს და მუ შა ვე ბის სამ თო-ტექ ნი კუ რი პი რო ბე ბი სა და სხვა 
თვი სე ბე ბის შე სა ხებ იმ ინ ფორ მა ცი აზე ხელ მი საწ ვდო მო ბა, რო მე ლიც მო პო ვე ბუ ლია კერ ძო პი-
რე ბის მი ერ და შე ტა ნი ლია სა ხელ მწი ფო სა ინ ფორ მა ციო ფონ დებ ში. აღ ნიშ ნუ ლი ინ ფორ მა ცია 
მე სა მე პი რებ ზე გა იც ემა მხო ლოდ ინ ფორ მა ცი ის მე სა კუთ რის თან ხმო ბით.

მო სარ ჩე ლე მხა რე მი უთ ით ებ და, რომ წი აღი გა რე მოს ნა წი ლია და გა ნე კუთ ვნე ბა სა ხელ-
მწი ფოს სა კუთ რე ბას, სა ზო გა დო ებ რივ სი კე თეს. შე სა ბა მი სად, წი აღ ის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია არ 
არ ის კერ ძო პი რის სა კუთ რე ბის უფ ლე ბით და ცუ ლი და მას ზე წვდო მის უფ ლე ბა უნ და ჰქონ დეს 
ყვე ლა ად ამი ანს, მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ მი სი მომ პო ვე ბე ლი არ არ ის უშუ ალ ოდ სა ხელ მწი ფო. 
ყო ვე ლი ვე ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, მო სარ ჩე ლე ამ ტკი ცებ და, რომ ამ გვარ ინ ფორ-
მა ცი აზე სა ზო გა დო ებ ის ხელ მი საწ ვდო მო ბის შეზღუდ ვა არ ღვევ და გა რე მოს მდგო მა რე ობ ის 
შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბი სა (სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 37-ე მუხ ლის მე-5 პუნ ქტი) და 
სა ხელ მწი ფო და წე სე ბუ ლე ბებ ში და ცუ ლი ოფ იცი ალ ური დო კუ მენ ტე ბის გაც ნო ბის (სა ქარ თვე-
ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 41-ე მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქტი) კონ სტი ტუ ცი ურ უფ ლე ბებს. 

მო პა სუ ხის, სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წარ მო მად გენ ლის გან მარ ტე ბით, სა ქარ თვე ლოს 
კონ სტი ტუ ცი ის 41-ე მუხ ლის მე-2 პუნ ქტი ად გენს სა ხელ მწი ფოს ვალ დე ბუ ლე ბას, არ გა ამ ჟღავ-
ნოს მის თვის მინ დო ბი ლი ინ ფორ მა ცია იმ გვა რად, რომ შე ილ ახ ოს ამ ინ ფორ მა ცი ის მე სა კუთ-
რე თა უფ ლე ბე ბი. მო პა სუ ხის მი თი თე ბით, სა და ვო რე გუ ლა ცი ით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ინ ფორ-
მა ცია კერ ძო პი რე ბის მი ერ არ ის მო პო ვე ბუ ლი, მა თი არ ამ ატ ერი ალ ური ქო ნებ რი ვი სი კე თეა 
და ეკ ონ ომ იკ ური ღი რე ბუ ლე ბა აქ ვს. შე სა ბა მი სად, აღ ნიშ ნუ ლი ინ ფორ მა ცი ის გა სა ჯა რო ება 
ინ ფორ მა ცი ის მე სა კუთ რის სა კუთ რე ბის უფ ლე ბი სა და მე წარ მე ობ ის თა ვი სუფ ლე ბის გა უმ არ-
თლე ბელ შეზღუდ ვას გა მო იწ ვევ და.

და სა ხე ლე ბულ საქ მე ზე პლე ნუმ მა შეც ვა ლა სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს 
პრაქ ტი კა, რომ ლის თა ნახ მა დაც, სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 41-ე მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ-
ქტით და ცულ სფე რო ში არ ექ ცე ოდა სა ხელ მწი ფო და წე სე ბუ ლე ბებ ში და ცუ ლი ის ეთი ინ ფორ მა-
ცია, რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლი იყო ად ამი ან ის ჯან მრთე ლო ბას თან, მის ფი ნან სებ თან ან სხვა 
კერ ძო სა კითხებ თან. სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გან მარ ტე ბით, სა ქარ თვე-
ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 41-ე მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქტით გა რან ტი რე ბუ ლია სა ხელ მწი ფო და წე სე ბუ-
ლე ბა ში და ცულ, მათ შო რის, ის ეთ ინ ფორ მა ცი აზე ხელ მი საწ ვდო მო ბაც, რო მე ლიც უკ ავ შირ დე-
ბა სხვა პი რე ბის კერ ძო სა კითხებს. თა ვის მხრივ, აღ ნიშ ნუ ლი ინ ფორ მა ცი ის გამ ჟღავ ნე ბი სა გან 
დაც ვის უფ ლე ბას აღი არ ებს სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 41-ე მუხ ლის მე-2 პუნ ქტი, თუმ ცა ეს 
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გა რე მო ება სრუ ლად არ ამ ორ იცხავს ამ ინ ფორ მა ცი ას სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 41-ე მუხ-
ლის პირ ვე ლი პუნ ქტით და ცუ ლი სფე რო დან. აუც ილ ებ ელია, ამ ორ და პი რის პი რე ბულ უფ ლებ-
რივ სი კე თეს შო რის დად გინ დეს სა მარ თლი ანი ბა ლან სი ყო ველ კონ კრე ტულ შემ თხვე ვა ში.

სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გა დაწყვე ტი ლე ბა ში აღ ნიშ ნუ ლია, რომ სა-
ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 41-ე მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქტი იც ავს, მათ შო რის, სა ხელ მწი ფო 
სა ინ ფორ მა ციო ფონ დებ ში წი აღ ით სარ გებ ლო ბის შე სა ხებ კა ნო ნით დად გე ნი ლი წე სით წარ-
დგე ნილ დო კუ მენ ტა ცი აზე ხელ მი საწ ვდო მო ბას. გა სა ჩივ რე ბუ ლი ნორ მა და უშ ვებ ლად მი იჩ ნევ-
და და სა ხე ლე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის გა სა ჯა რო ებ ის შე საძ ლებ ლო ბას, ინ ფორ მა ცი ის მე სა კუთ რის 
თან ხმო ბის გა რე შე. შე სა ბა მი სად, სა ხე ზე იყო სა ხელ მწი ფო და წე სე ბუ ლე ბებ ში და ცუ ლი ოფ იცი-
ალ ური დო კუ მენ ტე ბის გაც ნო ბის კონ სტი ტუ ცი ური უფ ლე ბის შეზღუდ ვა. 

სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ მი უთ ითა, რომ სა და ვო ნორ მა ემ სა ხუ რე ბო-
და ის ეთი ღი რე ბუ ლი ლე გი ტი მუ რი მიზ ნე ბის მიღ წე ვას, რო გო რე ბი ცაა წი აღ ის პა რა მეტ რე ბის 
შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი აზე სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის, მე წარ მე ობ ის თა ვი სუფ ლე ბი სა და კონ კუ რენ ცი-
ის დაც ვა, აგ რეთ ვე წი აღ ითა და წი აღ ისე ულ ით რა ცი ონ ალ ური სარ გებ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა. 
სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გან მარ ტე ბით, სა და ვო ნორ მის არ არ სე ბო ბის 
პი რო ბებ ში ნე ბის მი ერ პირს ექ ნე ბო და წი აღ ის პა რა მეტ რე ბის შე სა ხებ სა ხელ მწი ფო სა ინ ფორ-
მა ციო ფონ დებ ში და ცულ ინ ფორ მა ცი აზე წვდო მის შე საძ ლებ ლო ბა, რაც ნე გა ტი ურ ად აის ახ ებ-
ოდა ინ ფორ მა ცი ის მე სა კუთ რე თა უფ ლე ბებ ზე და შე აფ ერ ხებ და წი აღ ის მო პო ვე ბას თან და კავ-
ში რე ბუ ლი სა მე წარ მეო საქ მი ან ობ ის გან ხორ ცი ელ ებ ას, აგ რეთ ვე შემ ცირ დე ბო და ამ დარ გის 
კვლე ვი სად მი არ სე ბუ ლი კო მერ ცი ული ინ ტე რე სი და შე ფერ ხდე ბო და წი აღ ით სარ გებ ლო ბის 
სფე როს გან ვი თა რე ბა. 

სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გან მარ ტე ბით, სა და ვო ნორ მე ბით რე გუ-
ლი რე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის ფლო ბა თა ვის თა ვად კო მერ ცი ული სი კე თეა, რომ ლის ღი რე ბუ ლე ბა 
ვლინ დე ბა არა მხო ლოდ ინ ფორ მა ცი ის სა სარ გებ ლო წი აღ ისე ულ ის მო პო ვე ბი სას გა მო ყე ნე ბა-
ში, არ ამ ედ იგი ას ევე გა მო სა დე გია მნიშ ვნე ლო ვა ნი კო მერ ცი ული გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის მი სა-
ღე ბად. ას ეთ ინ ფორ მა ცი აზე ხელ მი საწ ვდო მო ბა შე საძ ლე ბელს გახ დი და მე სა მე პი რე ბის მი-
ერ მი სი ეკ ონ ომ იკ ური მიზ ნით გა მო ყე ნე ბას, რაც გა მო იწ ვევ და ინ ფორ მა ცი ის მნიშ ვნე ლოვ ნად 
გა უფ ას ურ ებ ას, გა მო ირ იცხე ბო და მო ცე მუ ლი ინ ფორ მა ცი ის შე ძე ნით და ინ ტე რე სე ბა და აზ რი 
და ეკ არ გე ბო და და სა ხე ლე ბულ პირ თა მი ერ ამ გვა რი ინ ფორ მა ცი ის სა კუ თა რი რე სურ სით მო-
პო ვე ბას. ამ დე ნად, შე უძ ლე ბე ლი იყო სა და ვო ნორ მის ლე გი ტი მუ რი მიზ ნე ბის იმ ავე ეფ ექ ტუ რო-
ბით მიღ წე ვა ინ ფორ მა ცი ის და ხურ ვის გა რე შე. სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ ას ევე მი უთ ითა, 
რომ წი აღ ის აგ ებ ულ ებ ის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვდო მო ბის უფ ლე ბას გა და წო ნის ინ-
ფორ მა ცი ის მე სა კუთ რის, მე წარ მე ობ ის თა ვი სუფ ლე ბი სა და წი აღ ით რა ცი ონ ალ ური სარ გებ-
ლო ბის სა ჯა რო ინ ტე რე სე ბის დაც ვის სა ჭი რო ება. შე სა ბა მი სად, სა მარ თლი ან ად იყო დად გე ნი-
ლი ბა ლან სი კერ ძო და სა ჯა რო ინ ტე რე სებს შო რის.

ყო ვე ლი ვე ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ-
თლომ გა მარ თლე ბუ ლად მი იჩ ნია სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 41-ე მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ-
ქტით და ცუ ლი სა ხელ მწი ფო და წე სე ბუ ლე ბებ ში არ სე ბუ ლი ოფ იცი ალ ური დო კუ მენ ტე ბის ხელ-
მი საწ ვდო მო ბის უფ ლე ბის შეზღუდ ვა.

სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ გან მარ ტა, რომ სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ-
ცი ის 37-ე მუხ ლის მე-5 პუნ ქტი ავ ალ დე ბუ ლებს სა ხელ მწი ფოს, შე აგ რო ვოს, და ამ უშა ოს და ნე-
ბის მი ერ და ინ ტე რე სე ბულ პირს მი აწ ოდ ოს გა რე მოს მდგო მა რე ობ ის შე სა ხებ მის ხელთ არ სე ბუ-
ლი სრუ ლი და ობი ექ ტუ რი ინ ფორ მა ცია. აღ ნიშ ნუ ლი ინ ფორ მა ცი ის შეგ რო ვე ბი სა და ხელ მი საწ-
ვდო მო ბის უზ რუნ ველ ყო ფი სას, სა ხელ მწი ფო უფ ლე ბა მო სი ლია, თა ვად შე არ ჩი ოს აღ ნიშ ნუ ლი 
ინ ფორ მა ცი ის მო პო ვე ბი სა და და მუ შა ვე ბის ფორ მა. კერ ძოდ, სა ხელ მწი ფოს აქ ვს ლე გი ტი მუ რი 
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შე საძ ლებ ლო ბა, თა ვად შე აგ რო ვოს და სა ზო გა დო ებ ის ათ ვის ცნო ბი ლი გა ხა დოს ამ გვა რი ინ-
ფორ მა ცია, აგ რეთ ვე უზ რუნ ველ ყოს კერ ძო პი რე ბის მი ერ შეგ რო ვე ბულ ინ ფორ მა ცი აზე ხელ მი-
საწ ვდო მო ბა. ამ ას თა ნა ვე, სა ხელ მწი ფო არ არ ის ვალ დე ბუ ლი, გა რე მოს მდგო მა რე ობ ის შე სა-
ხებ სა ზო გა დო ებ ის ინ ფორ მი რე ბი სათ ვის გა მო იყ ენ ოს რო მე ლი მე კონ კრე ტუ ლი ფორ მა.

სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ მი უთ ითა, რომ სა და ვო ნორ მის რე გუ ლი-
რე ბის სფე როს არ გა ნე კუთ ვნე ბო და გა რე მოს შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის შეგ რო ვე ბი სა და სა ზო გა-
დო ებ ის ათ ვის მი წო დე ბის სა ხელ მწი ფოს პო ზი ტი ური ვალ დე ბუ ლე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის წე სის 
და პი რო ბე ბის გან საზღვრა. სა და ვო ნორ მა და უშ ვებ ლად მი იჩ ნევს წი აღ ის შე სა ხებ სა ხელ მწი-
ფო სა ინ ფორ მა ციო ფონ დებ ში შე ტა ნი ლი ინ ფორ მა ცი ის გა სა ჯა რო ებ ას, ინ ფორ მა ცი ის მე სა-
კუთ რის თან ხმო ბის გა რე შე, თუმ ცა იგი არ აფ ერ ხებს სა ხელ მწი ფოს შე საძ ლებ ლო ბას, თა ვად 
შე აგ რო ვოს, და ამ უშა ოს და მი აწ ოდ ოს სა ზო გა დო ებ ას გა რე მოს მდგო მა რე ბის შე სა ხებ ინ ფორ-
მა ცია. უფ რო მე ტიც, აღ ნიშ ნუ ლი მიზ ნე ბი სათ ვის, სა ხელ მწი ფო არ არ ის შეზღუ დუ ლი, გა მო იყ ენ-
ოს, მათ შო რის, სა ხელ მწი ფო ფონ დებ ში არ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია. რო გორც აღ ინ იშ ნა, სა ქარ-
თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 37-ე მუხ ლის მე-5 პუნ ქტი არ მო ითხოვს, რომ სა ხელ მწი ფომ გა რე მოს 
მდგო მა რე ობ ის შე სა ხებ სა ზო გა დო ებ ის ინ ფორ მი რე ბა მო ახ დი ნოს აუც ილ ებ ლად კერ ძო პი რე-
ბის მი ერ შეგ რო ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის გა სა ჯა რო ებ ის გზით. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, სა ქარ თვე-
ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ მი იჩ ნია, რომ სა და ვო ნორ მით არ იზღუ დე ბო და სა ქარ-
თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 37-ე მუხ ლის მე-5 პუნ ქტით გა რან ტი რე ბუ ლი უფ ლე ბა. 

სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ები - ჯიმ შერ ცხა და ძე და მა მუ კა ჭან ტუ რია სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ები - ჯიმ შერ ცხა და ძე და მა მუ კა ჭან ტუ რია 
სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მდეგსა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მდეგ

სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ 2018 წლის 14 დე კემ ბერს და აკ მა ყო ფი ლა 
სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ებ ის - ჯიმ შერ ცხა და ძი სა და მა მუ კა ჭან ტუ რი ას კონ სტი ტუ ცი ური სარ-
ჩე ლე ბი (რე გის ტრა ცი ის №767 და №1272) სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მდეგ.

სა და ვო ნორ მის თა ნახ მად, სა სა მარ თლოს მან და ტუ რად სამ სა ხუ რის ზღვრუ ლი ას აკი იყო 
50 წე ლი. მო სარ ჩე ლე თა პო ზი ცი ით, სა სა მარ თლოს მან და ტუ რი სათ ვის და კის რე ბუ ლი ფუნ ქცი-
ებ ის შეს რუ ლე ბის ხა რის ხი და კავ ში რე ბუ ლია ინ დი ვი დუ ალ ურ უნ არ-ჩვე ვებ თან და არ არ ის და-
მო კი დე ბუ ლი პი რის ას აკ ზე. შე სა ბა მი სად, მო სარ ჩე ლე მხა რე მი იჩ ნევ და, რომ სა და ვო ნორ მა, 
რომ ლის სა ფუძ ველ ზეც 50 წელს გა და ცი ლე ბუ ლი პი რე ბი სათ ვის გა მო ირ იცხე ბო და სა სა მარ-
თლოს მან და ტუ რად სამ სა ხუ რი, იყო დის კრი მი ნა ცი ული და ეწ ინა აღ მდე გე ბო და სა ხელ მწი ფო 
თა ნამ დე ბო ბის და კა ვე ბი სა და გან ხორ ცი ელ ებ ის უფ ლე ბას.

მო პა სუ ხის, სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის გან მარ ტე ბით, სა და ვო ნორ მის ლე გი ტი მუ რი მი-
ზა ნი იყო მან და ტუ რის სამ სა ხუ რის ეფ ექ ტუ რი და შე უფ ერ ხე ბე ლი საქ მი ან ობ ის უზ რუნ ველ ყო ფა. 
სა და ვო რე გუ ლა ცი ით დად გე ნი ლი ას აკ ის მიღ წე ვა, რო გორც წე სი, შემ თხვე ვა თა უმ რავ ლე სო-
ბა ში იწ ვევს მან და ტუ რის საქ მი ან ობ ის თვის სა ჭი რო უნ არ ებ ის დაქ ვე ით ებ ას, რაც გა ნა პი რო ბებ-
და 50 წლის ას აკს მიღ წე ული პი რე ბის თა ნამ დე ბო ბი დან გა თა ვი სუფ ლე ბას.

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, რომ სა სა მარ თლოს მან და ტუ რის ფუნ ქცი ებ ის 
სრულ ფა სოვ ნად და ეფ ექ ტუ რად გან ხორ ცი ელ ება სა ერ თო სა სა მარ თლო ებ ისა და იუს ტი ცი ის 
უმ აღ ლე სი საბ ჭოს უს აფ რთხო ებ ის უზ რუნ ველ ყო ფა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ ტე რე სია, რომ ლის მი-
საღ წე ვა დაც კა ნონ მდე ბე ლი უფ ლე ბა მო სი ლია, შეზღუ დოს სა ხელ მწი ფო თა ნამ დე ბო ბის და-
კა ვე ბი სა და გან ხორ ცი ელ ებ ის უფ ლე ბა. სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ შე სა ბა მი სი კა ნონ-
მდებ ლო ბის ან ალ იზ ის სა ფუძ ველ ზე მი უთ ითა, რომ სა სა მარ თლოს მან და ტურს კა ნო ნით გათ-
ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხვე ვებ ში მი ნი ჭე ბუ ლი აქ ვს ფი ზი კუ რი ძა ლის, სპე ცი ალ ური სა შუ ალ ებ ებ ის, 
აგ რეთ ვე იარ აღ ის გა მო ყე ნე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა. შე სა ბა მი სად, მან და ტუ რის უფ ლე ბა მო სი-
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ლე ბე ბის სრულ ყო ფი ლად შეს რუ ლე ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად არ ის და კავ ში რე ბუ ლი პი რის ფი ზი კურ 
მომ ზა დე ბა სა და ჯან მრთე ლო ბის მდგო მა რე ობ ას თან. თუმ ცა საქ მე ზე გა მოკ ვლე ული მტკი ცე-
ბუ ლე ბე ბით არ და დას ტურ და, რომ 50 წლის ას აკს მიღ წე ულ პირ თა უმ რავ ლე სო ბა ში იმ დე ნად 
იყო დაქ ვე ით ებ ული ფი ზი კუ რი უნ არ ები, რომ პი რი ვერ შეძ ლებ და იმ გვა რი სა მუ შა ოს შეს რუ ლე-
ბას, რო მე ლიც ცალ კე ულ შემ თხვე ვებ ში, შე საძ ლოა სა ჭი რო ებ დეს ფი ზი კუ რი ძა ლის, იარ აღ ისა 
და სპე ცი ალ ური სა შუ ალ ებ ებ ის გა მო ყე ნე ბას. ამ ას თან, სა სა მარ თლომ ხა ზი გა უს ვა ად ამი ან ის 
ფი ზი კუ რი უნ არ ებ ისა და მა თი დაქ ვე ით ებ ის ინ დი ვი დუ ალ ურ ხა სი ათს, თუმ ცა სპე ცი ალ ის ტის 
ახ სნა-გან მარ ტე ბის სა ფუძ ველ ზე აღ ნიშ ნა, რომ ფი ზი კუ რი მო ნა ცე მე ბის დაქ ვე ით ება და ჯან-
მრთე ლო ბის გაუარესება არ არ ის 50 წლის ას აკ ის მიღ წე ვით გა მოწ ვე ული და პირ და პირ არ 
უკ ავ შირ დე ბა ამ ას აკ ობ რივ ჯგუფ ში მოხ ვედ რას. 

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გან მარ ტე ბით, ას ევე შე საძ ლე ბე ლი იყო ყო ველ კონ კრე-
ტულ შემ თხვე ვა ში მომ ხდა რი ყო პი რის ფი ზი კუ რი მო ნა ცე მე ბის შე ფა სე ბა და იმ ის დად გე ნა, თუ 
რამ დე ნად შე ეს აბ ამ ებ ოდა იგი მან და ტუ რის თა ნამ დე ბო ბი სად მი წა ყე ნე ბულ მოთხოვ ნებს. შე-
სა ბა მი სად, აღ ნიშ ნუ ლი გა რე მო ებ ები გა მო რიცხავ და მა თი ას აკ ობ რი ვი ზღვრის სა ფუძ ველ ზე 
თა ნამ დე ბო ბი დან გა თა ვი სუფ ლე ბის აუც ილ ებ ლო ბას. ამ ავ დრო ულ ად, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა-
მარ თლომ არ გა მო რიცხა, გარ კვე ულ შემ თხვე ვებ ში, სა ხელ მწი ფო თა ნამ დე ბო ბის და კა ვე ბის 
უფ ლე ბის თვის ას აკ ობ რი ვი ცენ ზის და წე სე ბა მა ში ნაც კი, თუ პი რებს ას აკ ის გა მო არ აქ ვთ დაქ-
ვე ით ებ ული ჯან მრთე ლო ბის მდგო მა რე ობა და სამ სა ხუ რის გან ხორ ცი ელ ებ ის ათ ვის აუც ილ ებ-
ელი მო ნა ცე მე ბი. კერ ძოდ, შე საძ ლე ბე ლია, სამ სა ხურ ში მი ღე ბის უფ ლე ბა შე ეზღუ დოთ აღ ნიშ-
ნულ ას აკ თან მი ახ ლო ებ ულ ას აკ ობ რივ ჯგუ ფებს, იმ აზე მი თი თე ბით, რომ შე სა ბა მი სი ას აკ ის 
მიღ წე ვი სას გარ თულ დე ბა მა თი ჩა ნაც ვლე ბა და ეჭ ვქვეშ დად გე ბა სამ სა ხურ ში კად რე ბის სტა-
ბი ლუ რო ბა და ეფ ექ ტი ან ობა. თუმ ცა გან სა ხილ ვე ლი საქ მის ფარ გლებ ში, მო პა სუ ხეს არ და უს-
აბ უთ ებია, რომ ამ თვალ საზ რი სით არ სე ბობ და სა სა მარ თლოს მან და ტუ რის სამ სა ხუ რის ეფ ექ-
ტი ან ობ ის ხელ შეშ ლის რე ალ ური საფ რთხე, რაც, თა ვის მხრივ, პრობ ლე მებს შექ მნი და სა ერ თო 
სა სა მარ თლო ებ სა და იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს უს აფ რთხო ებ ის თვალ საზ რი სით.

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ სა და ვო ნორ მის დის კრი მი ნა ცი ულ ბუ ნე ბა ზე მსჯე ლო ბი სას 
და ად გი ნა, რომ დი ფე რენ ცი რე ბულ მოპყრო ბას გა აჩ ნდა იდ ენ ტუ რი ლე გი ტი მუ რი მიზ ნე ბი, რაც 
მო პა სუ ხის მი ერ გაცხა დე ბუ ლი იყო სა ხელ მწი ფო თა ნამ დე ბო ბის და კა ვე ბი სა და მი სი შე უფ-
ერ ხებ ლად გან ხორ ცი ელ ებ ის უფ ლე ბას თან მი მარ თე ბით. ამ დე ნად, სა სა მარ თლომ, მის მი ერ 
უკ ვე გა მოკ ვლე ულ და დად გე ნილ გა რე მო ებ ებ ზე დაყ რდნო ბით მი უთ ითა, რომ სა და ვო ნორ მა 
არ სე ბი თად თა ნას წორ სუ ბი ექ ტებს - ერ თი მხრივ, 50 წლამ დე და, მე ორე მხრივ, 50 წელს გა და-
ცი ლე ბულ მო ქა ლა ქე ებს გა უმ არ თლებ ლად ეპყრო ბო და უთ ან ას წო როდ და იწ ვევ და დის კრი მი-
ნა ცი ას.

ყო ვე ლი ვე ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ მი იჩ ნია, 
რომ სა და ვო ნორ მა არ ღვევ და კა ნო ნის წი ნა შე თა ნას წო რო ბის (სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი-
ის მე-14 მუხ ლი) და სა ხელ მწი ფო თა ნამ დე ბო ბის და კა ვე ბი სა და გან ხორ ცი ელ ებ ის (სა ქარ თვე-
ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 29-ე მუხ ლის პირ ვე ლი და მე-2 პუნ ქტე ბი) უფ ლე ბებს.

1.3.2. 1.3.2. პირ ვე ლი კო ლე გიაპირ ვე ლი კო ლე გია

სსიპ „სა ქარ თვე ლოს ევ ან გე ლურ-ბაპ ტის ტუ რი ეკ ლე სია” სსიპ „სა ქარ თვე ლოს ევ ან გე ლურ-ბაპ ტის ტუ რი ეკ ლე სია” 
და სხვე ბი სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მდეგდა სხვე ბი სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მდეგ

2018 წლის 3 ივ ლისს სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს პირ ველ მა კო ლე გი ამ 
მი იღო გა დაწყვე ტი ლე ბე ბი საქ მე ებ ზე „სსიპ „სა ქარ თვე ლოს ევ ან გე ლურ-ბაპ ტის ტუ რი ეკ ლე სია“, 
ააიპ „სა ქარ თვე ლოს სი ცოცხლის სიტყვის ეკ ლე სია“, სსიპ „ქრის ტეს ეკ ლე სია“, სსიპ „სა ქარ-
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თვე ლოს სა ხა რე ბის რწმე ნის ეკ ლე სია“, ააიპ „მეშ ვი დე დღის ქრის ტი ან-ად ვენ ტის ტთა ეკ ლე სი-
ის ტრან სკავ კა სი ური იუნი ონი“, სსიპ „ლა თინ კა თო ლი კე თა კავ კა სი ის სა მო ცი ქუ ლო ად მი ნის-
ტრა ცია“, ააიპ „ქარ თველ მუს ლიმ თა კავ ში რი“, სსიპ „წმინ და სა მე ბის ეკ ლე სია“ სა ქარ თვე ლოს 
პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მდეგ“ (კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლი №671) და „სსიპ „სა ქარ თვე ლოს ევ ან-
გე ლურ-ბაპ ტის ტუ რი ეკ ლე სია“, სსიპ „სა ქარ თვე ლოს ევ ან გე ლურ-ლუ თე რუ ლი ეკ ლე სია“, სსიპ 
„სრუ ლი ად სა ქარ თვე ლოს მუს ლიმ თა უმ აღ ლე სი სა სუ ლი ერო სამ მარ თვე ლო“, სსიპ „დახ სნილ 
ქრის ტი ან თა საღ ვთო ეკ ლე სია სა ქარ თვე ლო ში“ და სსიპ „სა ქარ თვე ლოს სა ხა რე ბის რწმე ნის 
ეკ ლე სია“ სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მდეგ“ (კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლი №811).

და სა ხე ლე ბულ საქ მე ებ ში და ვის სა განს წარ მო ად გენ და სა ქარ თვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო-
დექ სის 168-ე მუხ ლის მე-2 ნა წი ლის „ბ“ ქვე პუნ ქტი სა და „სა ხელ მწი ფო ქო ნე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ-
თვე ლოს კა ნო ნის 63 მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქტის სიტყვე ბის კონ სტი ტუ ცი ურ ობა სა ქარ თვე ლოს 
კონ სტი ტუ ცი ის მე-14 მუხ ლთან მი მარ თე ბით25. სა და ვო ნორ მე ბი, ჩათ ვლის უფ ლე ბის გა რე შე, 
დღგ-ის გან ათ ავ ის უფ ლებ და სა ქარ თვე ლოს სა პატ რი არ ქოს დაკ ვე თით შეს რუ ლე ბუ ლი ტაძ რე-
ბი სა და ეკ ლე სი ებ ის მშე ნებ ლო ბას, აგ რეთ ვე რეს ტავ რა ცი ისა და მო ხატ ვის მომ სა ხუ რე ბას. იმ-
ავ დრო ულ ად, სა ქარ თვე ლოს სა მო ცი ქუ ლო ავ ტო კე ფა ლურ მარ თლმა დი დე ბელ ეკ ლე სი ას ან-
იჭ ებ და სა ხელ მწი ფო ქო ნე ბის სა კუთ რე ბა ში უს ას ყიდ ლოდ მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბას.

მო სარ ჩე ლე თა გან მარ ტე ბით, სა და ვო ნორ მე ბი და სა ხე ლე ბულ პრი ვი ლე გი ებს ან იჭ ებ და 
მხო ლოდ სა ქარ თვე ლოს სა პატ რი არ ქოს, სა ქარ თვე ლოს სა მო ცი ქუ ლო ავ ტო კე ფა ლურ მარ-
თლმა დი დე ბელ ეკ ლე სი ას. აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, მო სარ ჩე ლე ები მი იჩ ნევ დნენ, რომ 
სა და ვო ნორ მე ბი არ ღვევ და სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ით აღი არ ებ ულ კა ნო ნის წი ნა შე თა-
ნას წო რო ბის უფ ლე ბას.

მო პა სუ ხე მხა რის გან მარ ტე ბით, მო სარ ჩე ლე რე ლი გი ური ორ გა ნი ზა ცი ები და მარ თლმა დი-
დე ბე ლი ეკ ლე სია წარ მო ად გენ დნენ არ სე ბი თად თა ნას წორ პი რებს, რო მელ თა მი მარ თაც სა-
და ვო ნორ მე ბი ით ვა ლის წი ნებ და დი ფე რენ ცი რე ბულ მოპყრო ბას. თუმ ცა დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი 
მოპყრო ბა გა მარ თლე ბუ ლი იყო კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ობ ის დაც ვით, აგ რეთ ვე სა ქარ თვე-
ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მე-9 მუხ ლით და ამ ავე მუხ ლის სა ფუძ ველ ზე, სა ქარ თვე ლოს მარ თლმა დი-
დე ბელ ეკ ლე სი ას თან და დე ბუ ლი კონ სტი ტუ ცი ური შე თან ხმე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ნორ მა ტი-
ული ჩარ ჩოს რე ალ იზ აცი ის ლე გი ტი მუ რი მიზ ნე ბით.

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ მი უთ ითა, რომ რე ლი გი ური გა ერ თი ან ებ ებ ის უმ თავ რე სი 
მი ზა ნი მორ წმუ ნე თა მსა ხუ რე ბის თვის აუც ილ ებ ელი პი რო ბე ბის შექ მნა და რე ლი გი ური საქ მი-
ან ობ ის კო ორ დი ნა ციაა. და სა ხე ლე ბუ ლი მიზ ნე ბი თა ნაბ რად გა აჩ ნია რო გორც სა ქარ თვე ლოს 
სა პატ რი არ ქოს, ისე მო სარ ჩე ლე რე ლი გი ურ ორ გა ნი ზა ცი ებს. აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, 
შე სა და რე ბელ პი რებს თა ნაბ რად გა აჩ ნი დათ რო გორც სა ხელ მწი ფო ქო ნე ბის სა კუთ რე ბა ში უს-
ას ყიდ ლოდ მი ღე ბის, ისე რე ლი გი ური და წე სე ბუ ლე ბე ბის მშე ნებ ლო ბი სა და მსა ხუ რე ბის თვის 
სა ჭი რო პი რო ბე ბის შექ მნის ინ ტე რე სი. ვი ნა იდ ან სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თით სარ გებ ლო ბა და 
სა ხელ მწი ფო ქო ნე ბის უს ას ყიდ ლოდ სა კუთ რე ბა ში მი ღე ბა მხო ლოდ სა ქარ თვე ლოს სა პატ რი-
არ ქოს თვის იყო შე საძ ლე ბე ლი, სა სა მარ თლომ გა იზი არა მხა რე თა არ გუ მენ ტა ცია და მი იჩ ნია, 
რომ სა და ვო ნორ მე ბი ად გენ და უთ ან ას წო რო მოპყრო ბას არ სე ბი თად თა ნას წორ პი რებს შო-
რის, ხო ლო დი ფე რენ ცი რე ბის ნი შა ნი იყო რე ლი გია.

დამ კვიდ რე ბუ ლი პრაქ ტი კის შე სა ბა მი სად, რე ლი გი ური ნიშ ნით დი ფე რენ ცი რე ბის მარ-
თლზო მი ერ ება სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ შე აფ ასა მკაც რი ტეს ტით. სა სა მარ თლომ, უპ ირ-
ვე ლე სად, იმ სჯე ლა კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ობ ის დაც ვის ლე გი ტი მურ მი ზან თან და კავ ში რე ბით. 

25  დავის საგანი სრულად: №671 კონსტიტუციურ სარჩელზე: საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 168-ე მუხლის 
მე-2 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის სიტყვების „საქართველოს საპატრიარქოს დაკვეთით“ კონსტიტუციურობა საქართველოს 
კონსტიტუციის მე-14 მუხლთან მიმართებით.
№811 კონსტიტუციურ სარჩელზე: „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის 63 მუხლის პირველი პუნქტის 
სიტყვების „საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ“ კონსტიტუციურობა საქართველოს კონს-
ტიტუციის მე-14 მუხლთან მიმართებით.
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მი სი გან მარ ტე ბით, კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ობ ის დაც ვა ღი რე ბულ კონ სტი ტუ ცი ურ ინ ტე რესს 
წარ მო ად გენს. კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ობ ის შე ნარ ჩუ ნე ბის თვალ საზ რი სით, სა ხელ მწი ფო უფ-
ლე ბა მო სი ლია, და ად გი ნოს ძეგ ლთა დაც ვის მი ნი მა ლუ რი პი რო ბე ბი, მათ შო რის, რეს ტავ რა ცი-
ის სტან დარ ტე ბი. მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, გან სა ხილ ვე ლი ლე გი ტი მუ რი მიზ ნის მი საღ წე ვად უმ ნიშ-
ვნე ლოა, რო მე ლი რე ლი გი ური ორ გა ნი ზა ცი ის დაკ ვე თით შეს რულ დე ბა სა მუ შაო, თუ და ცუ ლი 
იქ ნე ბა შე სა ბა მი სი ტექ ნი კუ რი მოთხოვ ნე ბი. 

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გან მარ ტე ბით, სა და ვო რე გუ ლი რე ბა მი მარ თუ ლი იყო 
არა კონ კრე ტუ ლად კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ობ ის ძეგ ლებ თან და კავ ში რე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის 
დღგ-ის გან გა თა ვი სუფ ლე ბი სა კენ, არ ამ ედ იმ მომ სა ხუ რე ბის დღგ-ის გან გა თა ვი სუფ ლე ბის კენ, 
რო მე ლიც სა პატ რი არ ქოს დაკ ვე თით ხორ ცი ელ დე ბო და. ამ დე ნად, სა და ვო ნორ მის რე გუ ლი-
რე ბის ქვეშ შე საძ ლოა მოქ ცე ულ იყო რო გორც კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ობ ის ძეგ ლებ თან, ას ევე 
ამ გვა რი სტა ტუ სის არ მქო ნე სხვა ტაძ რებ თან და ეკ ლე სი ებ თან და კავ ში რე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბა. 
ამ ავე დროს, სა და ვო ნორ მის სა ფუძ ველ ზე დღგ-ის გან არ თა ვი სუფ ლდე ბო და კულ ტუ რუ ლი მემ-
კვიდ რე ობ ის ძეგ ლებ თან მი მარ თე ბით სხვა პი რის (სა პატ რი არ ქოს გარ და) დაკ ვე თით გან ხორ-
ცი ელ ებ ული მომ სა ხუ რე ბე ბი. აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო 
სა სა მარ თლომ მი იჩ ნია, რომ სა და ვო ნორ მით დად გე ნილ დი ფე რენ ცი აცი ას არ გა აჩ ნდა ლო-
გი კუ რი კავ ში რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ობ ის დაც ვის ინ ტე რეს თან და ამ ლე გი ტი მუ რი მიზ ნის 
მიღ წე ვა სრუ ლად იყო შე საძ ლე ბე ლი არ სე ბი თად თა ნას წორ პი რებს შო რის დი ფე რენ ცი რე ბის 
გა რე შე.

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ ას ევე შე აფ ასა, რამ დე ნად წარ მო ად გენ და სა და ვო ნორ მა 
სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მე-9 მუხ ლის მოთხოვ ნე ბის აღ სრუ ლე ბის მე ქა ნიზ მს. კერ ძოდ, სა-
სა მარ თლომ შე აფ ასა, რამ დე ნად მო ითხოვ და სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მე-9 მუხ ლი პრი-
ვი ლე გი ებ ის მი ნი ჭე ბას სა ქარ თვე ლოს სა მო ცი ქუ ლო ავ ტო კე ფა ლუ რი მარ თლმა დი დე ბე ლი ეკ-
ლე სი ის თვის და ამ ფორ მით სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მე-14 მუხ ლის შეზღუდ ვას.

სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მე-9 მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქტის თა ნახ მად, „სა ხელ მწი ფო 
აცხა დებს რწმე ნი სა და აღ მსა რებ ლო ბის სრულ თა ვი სუფ ლე ბას, ამ ას თან ერ თად, აღი არ ებს სა-
ქარ თვე ლოს სა მო ცი ქუ ლო ავ ტო კე ფა ლუ რი მარ თლმა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის გან სა კუთ რე ბულ 
როლს სა ქარ თვე ლოს ის ტო რი აში და მის და მო უკ იდ ებ ლო ბას სა ხელ მწი ფო სა გან“. სა კონ სტი-
ტუ ციო სა სა მარ თლოს გან მარ ტე ბით, სა ქარ თვე ლოს ის ტო რი აში მარ თლმა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი-
ის გან სა კუთ რე ბუ ლი რო ლის აღი არ ებ ის მი ზანს არ წარ მო ად გენ და მარ თლმა დი დებ ლო ბის, 
რო გორც რე ლი გი ური რწმე ნის უპ ირ ატ ეს ობ ის წარ მო ჩე ნას სხვა რე ლი გი ებ თან მი მარ თე ბით. 
კონ სტი ტუ ცი ის გან სა ხილ ვე ლი და ნა წე სის ნე ბის მი ერი პრი ვი ლე გი ის მი ნი ჭე ბის სა ფუძ ვლად 
გან ხილ ვა აზ რს და უკ არ გავ და თა ნას წო რო ბის უფ ლე ბას და შე უთ ავ სე ბე ლი იქ ნე ბო და სა ქარ-
თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის, მათ შო რის, მე-7 მუხ ლის და მე-9 მუხ ლის მე-2 პუნ ქტის მოთხოვ ნებ თან. 

ეკ ლე სი ის გან სა კუთ რე ბუ ლი რო ლის აღი არ ება და კავ ში რე ბუ ლი იყო მის ის ტო რი ულ ღვაწ-
ლთან, თუმ ცა ის ტო რი ული ღვაწ ლი არ შე იძ ლე ბა გან ხი ლულ იყ ოს რო გორც ნე ბის მი ერი პრი ვი-
ლე გი ის ლე გი ტი მუ რო ბის თვით კმა რი წყა რო. შე სა ბა მი სად, სა და ვო ნორ მე ბით მო წეს რი გე ბუ-
ლი ურ თი ერ თო ბის ში ნა არ სი დან გა მომ დი ნა რე შე ფას და, სა და ვო პრი ვი ლე გია რამ დე ნად იყო 
გან პი რო ბე ბუ ლი მარ თლმა დი დებ ლუ რი ეკ ლე სი ის ის ტო რი ული რო ლით. 

სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, რომ სა და ვო ნორ მე ბით მარ თლმა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის თვის მი-
ნი ჭე ბუ ლი უფ ლებ რი ვი უპ ირ ატ ეს ობ ები არ იყო პი რო ბა და დე ბუ ლი რა იმე ის ტო რი ული გა რე-
მო ებ ებ ით. კერ ძოდ, არც მი ნი ჭე ბულ სა გა და სა ხა დო შე ღა ვათს და არც სა ხელ მწი ფო ქო ნე ბის 
ეკ ლე სი ის თვის უს ას ყიდ ლოდ გა და ცე მას არ გა აჩ ნდა პირ და პი რი, რა ცი ონ ალ ური და გარ და-
უვ ალი კავ ში რი სა ქარ თვე ლოს სა მო ცი ქუ ლო ავ ტო კე ფა ლუ რი მარ თლმა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის 
გან სა კუთ რე ბულ როლ თან სა ქარ თვე ლოს ის ტო რი აში.
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წარ მოდ გე ნილ არ გუ მენ ტა ცი აზე დაყ რდნო ბით, სა სა მარ თლომ მი იჩ ნია, რომ სა და ვო ნორ-
მე ბი ვერ პა სუ ხობ და სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ით აღი არ ებ ულ თა ნას წო რო ბის უფ ლე ბის 
მოთხოვ ნებს.

სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ები - ზუ რაბ ჯა ფა რი ძე და ვახ ტანგ მეგ რე ლიშ ვი ლი სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ები - ზუ რაბ ჯა ფა რი ძე და ვახ ტანგ მეგ რე ლიშ ვი ლი 
სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მდეგ სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მდეგ 

2018 წლის 30 ივ ლისს სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს პირ ველ მა კო ლე გი-
ამ მი იღო გა დაწყვე ტი ლე ბა საქ მე ზე „სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ები - ზუ რაბ ჯა ფა რი ძე და ვახ-
ტანგ მეგ რე ლიშ ვი ლი სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მდეგ“ (კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლი 
№1282), რომ ლის და ვის სა განს წარ მო ად გენ და სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მე-16 მუხ ლთან 
მი მარ თე ბით სა ქარ თვე ლოს ად მი ნის ტრა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღვე ვა თა კო დექ სის 45-ე მუხ-
ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის სიტყვე ბის „ან/და ექ იმ ის და ნიშ ნუ ლე ბის გა რე შე მოხ მა რე ბა“ იმ ნორ მა-
ტი ული ში ნა არ სის კონ სტი ტუ ცი ურ ობა, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებ და პა სუ ხის მგებ ლო ბას ნარ კო-
ტი კუ ლი სა შუ ალ ება მა რი ხუ ან ის მოხ მა რე ბის თვის. 

მო სარ ჩე ლე მხა რე გან მარ ტავ და, რომ მა რი ხუ ან ის მოხ მა რე ბა არ წარ მო ად გენ და სა ზო-
გა დო ებ რი ვი საფ რთხის მა ტა რე ბელ ქმე დე ბას. მა რი ხუ ან ის მოხ მა რე ბით ზი ანი შე იძ ლე ბა მის-
დგო მო და მხო ლოდ მომ ხმა რებ ლის ჯან მრთე ლო ბას, რო მე ლიც თა ვად ვე იქ ნე ბო და პა სუ ხის-
მგე ბე ლი დამ დგარ შე დეგ ზე. ამ ას თან, მა რი ხუ ან ის მოხ მა რე ბა არ ქმნი და მნიშ ვნე ლო ვან რის-
კებს ადა მი ა ნის ჯან მრთე ლო ბას. მო სარ ჩე ლე თა აზ რით, ის ეთი ქმე დე ბის აკ რძალ ვას, რო მე-
ლიც მხო ლოდ სა კუ თა რი თა ვის კენ იყო მი მარ თუ ლი და არ იწ ვევ და სა ზო გა დო ებ ის თვის სა შიშ 
შე დე გებს, არ გა აჩ ნდა ღი რე ბუ ლი სა ჯა რო ინ ტე რე სი. მა თი პო ზი ცი ით, მა რი ხუ ან ის მომ ხმა რებ-
ლის დას ჯა მხო ლოდ მო რა ლის ტუ რი და პა ტერ ნა ლის ტუ რი არ გუ მენ ტე ბით ეწ ინა აღ მდე გე ბო და 
პი როვ ნე ბის თა ვი სუ ფა ლი გან ვი თა რე ბის უფ ლე ბას.

მო პა სუ ხე მხა რე აღ ნიშ ნავ და, რომ სა და ვო ნორ მის ლე გი ტი მურ მიზ ნე ბი იყო მთლი ანი მო-
სახ ლე ობ ისა და ცალ კე ული ინ დი ვი დე ბის (მა რი ხუ ან ის მომ ხმა რებ ლის), აგ რეთ ვე - სა ზო გა დო-
ებ რი ვი უს აფ რთხო ებ ის უზ რუნ ველ ყო ფა. სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წარ მო მად გე ნელ თა 
გან ცხა დე ბით, მა რი ხუ ან ის მოხ მა რე ბა სა ზი ანოა ად ამი ან ის ჯან მრთე ლო ბის თვის და აუც ილ-
ებ ელია მო სახ ლე ობ ის, გან სა კუთ რე ბით, ახ ალ გაზ რდა თა ობ ის დაც ვა მა რი ხუ ან ის მოხ მა რე-
ბის გან მომ დი ნა რე ჯან მრთე ლო ბის თვის სა ზი ანო შე დე გე ბის გან. საქ მის არ სე ბი თი გან ხილ ვის 
სხდო მა ზე გა მო ით ქვა მო საზ რე ბა იმ ას თან და კავ ში რე ბი თაც, რომ მა რი ხუ ან ის მოხ მა რე ბამ შე-
საძ ლოა გა ზარ დოს სხვა სა მარ თალ დარ ღვე ვე ბის ჩა დე ნის რის კი. ამ ას თან, მო პა სუ ხე მხა რე 
მი იჩ ნევ და, რომ მა რი ხუ ან ის მოხ მა რე ბა ას რუ ლებს ერ თგვა რი კა რიბ ჭის როლს სხვა, უფ რო 
მძი მე, ნარ კო ტი კუ ლი სა შუ ალ ებ ებ ის მოხ მა რე ბის თვის.

სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ გან მარ ტა, რომ გარ თო ბი სა და გან ტვირ-
თვის მიზ ნით მა რი ხუ ან ის მოხ მა რე ბა წარ მო ად გენს პი როვ ნე ბის თა ვი სუ ფა ლი გან ვი თა რე ბის 
უფ ლე ბით და ცულ სფე როს. აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, სა სა მარ თლომ თა ნა ზო მი ერ ებ ის 
პრინ ცი პის შე სა ბა მი სად შე აფ ასა სა და ვო ნორ მი დან მომ დი ნა რე რე გუ ლი რე ბის კონ სტი ტუ ცი-
ურ ობა სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მე-16 მუხ ლთან მი მარ თე ბით. 

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, რომ მო პა სუ ხე მხა რეს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ-
თლოს თვის არ წარ მო უდ გე ნია სა თა ნა დო ინ ფორ მა ცია, სარ წმუ ნო კვლე ვე ბი, რომ ლე ბიც და მა-
ჯე რებ ლად მი უთ ით ებ და მი ზეზ-შე დე გობ რი ვი კავ ში რის არ სე ბო ბა ზე მა რი ხუ ან ის მოხ მა რე ბა სა 
და სხვა სა მარ თალ დარ ღვე ვა თა ზრდას შო რის. ვერ და დას ტურ და, რომ მა რი ხუ ან ის ზე მოქ მე-
დე ბის ქვეშ ან აბ სტი ნენ ცი ის მდგო მა რე ობ აში ყოფ ნა ქმნი და პი რის მი ერ და ნა შა ულ ის ჩა დე ნის 
ან/და სა ზო გა დო ებ რი ვი წეს რი გის დარ ღვე ვის მო მე ტე ბულ საფ რთხეს. აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ-
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დი ნა რე, სა სა მარ თლომ და ას კვნა, რომ მა რი ხუ ან ის მოხ მა რე ბის აკ რძალ ვა არ ემ სა ხუ რე ბო და 
სხვა სა მარ თალ დარ ღვე ვის ჩა დე ნის პრე ვენ ცი ას. ამ ას თან, საქ მე ზე არ იქ ნა წარ მოდ გე ნი ლი 
მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც და ად ას ტუ რებ და, რომ მა რი ხუ ანა, თა ვი სი ბი ოლ ოგი ური თუ ქი-
მი ური თვი სე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე, იწ ვევს სხვა ნარ კო ტი კულ სა შუ ალ ებ აზე მოთხოვ ნი ლე ბის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბას. ზე მო აღ ნიშ ნუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა სა მარ თლომ მი იჩ ნია, რომ სა და ვო 
ნორ მი დან მომ დი ნა რე რე გუ ლი რე ბა არ წარ მო ად გენ და სხვა ნარ კო ტი კუ ლი სა შუ ალ ებ ებ ის 
მოხ მა რე ბის პრე ვენ ცი ის თვის გა მო სა დეგ სა შუ ალ ებ ას. 

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ დად გე ნი ლად მი იჩ ნია, რომ მა რი ხუ ან ის მოხ მა რე ბა გარ-
კვე ული სა ხის ზი ანს აყ ენ ებს ად ამი ან ის ჯან მრთე ლო ბას, რის გა მოც, და სა ხე ლე ბუ ლი ქმე დე ბის 
სა მარ თალ დარ ღვე ვად გა მოცხა დე ბა წარ მო ად გენს, ერ თი მხრივ, მი სი მომ ხმა რებ ლის, ხო ლო, 
მე ორე მხრივ, მთლი ან ად სა ზო გა დო ებ ის ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის ლე გი ტი მუ რი მიზ ნე ბის მიღ-
წე ვის გა მო სა დეგ სა შუ ალ ებ ას. მომ ხმა რებ ლის ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის ინ ტე რეს თან მი მარ-
თე ბით სა სა მარ თლომ გან მარ ტა, რომ მა რი ხუ ან ის მოხ მა რე ბა არ აყ ენ ებს სე რიო ზულ ზი ანს 
ად ამი ან ის ჯან მრთე ლო ბას. აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, სა ხელ მწი ფოს, მო ცე მულ შემ თხვე-
ვა ში, არ წარ მო ეშ ობა პო ზი ტი ური ვალ დე ბუ ლე ბა, ქმე დე ბის სა მარ თალ დარ ღვე ვად გა მოცხა-
დე ბის გზით და იც ვას პი რი სა კუ თა რი თა ვის თვის ზი ან ის მი ყე ნე ბის გან. სა სა მარ თლომ და ას-
კვნა, რომ სა და ვო ნორ მა ვერ აყ ალ იბ ებ და სა მარ თლი ან ბა ლან სს პი როვ ნე ბის თა ვი სუ ფა ლი 
გან ვი თა რე ბის უფ ლე ბა სა და მი სი ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის ინ ტე რესს შო რის. 

სა ზო გა დო ებ ის ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის ლე გი ტი მურ ინ ტე რეს თან და კავ ში რე ბით სა სა მარ-
თლომ გა ნაცხა და, რომ მა რი ხუ ან ის ყვე ლა მომ ხმა რებ ლის ქმე დე ბა, ერ თად აღ ებ ული, უთუ ოდ 
ხელს უწყობ და ნარ კო ტი კუ ლი სა შუ ალ ებ ებ ის უკ ან ონო ბრუნ ვას და, შე სა ბა მი სად, ზრდი და რის-
კებს მო სახ ლე ობ ის ჯან მრთე ლო ბის თვის. ამ ას თან, სა სა მარ თლომ გან მარ ტა, რომ მა რი ხუ ან ის 
მოხ მა რე ბის ინ დი ვი დუ ალ ური ფაქ ტის მი მართ გა მო ყე ნე ბუ ლი რე აგ ირ ებ ის ღო ნის ძი ება უნ და 
შე ეს აბ ამ ებ ოდ ეს თა ვად მოხ მა რე ბის ამ ერთ კონ კრე ტულ ფაქ ტთან უშუ ალ ოდ და კავ ში რე ბულ 
საფ რთხეს და არა იმ საფ რთხე ებს, რომ ლე ბიც წარ მო იშ ობა ერ თად აღე ბუ ლი ყვე ლა მომ ხმა-
რებ ლის ქმე დე ბი დან. სა სა მარ თლომ ხა ზი გა უს ვა იმ გა რე მო ებ ას, რომ მა რი ხუ ან ის მოხ მა რე-
ბა, სხვა დას ჯა დი ქმე დე ბე ბის გან გან სხვა ვე ბით, არ წარ მო შობ და მი სი გა სა ღე ბის ჰი პო თე ტურ 
რის კსაც კი და, შე სა ბა მი სად, არ არ სე ბობ და ამ გზით სხვა პირ თა ჯან მრთე ლო ბის და ზი ან ებ ის 
საფ რთხე. ყო ვე ლი ვე აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, სა სა მარ თლომ მი იჩ ნია, რომ მა რი ხუ ან ის 
მოხ მა რე ბის სრუ ლი და ბლან კე ტუ რი აკ რძალ ვა არ იყო აუც ილ ებ ელი სხვა პირ თა უფ ლე ბე ბის 
ან/და სა ჯა რო წეს რი გის და სა ცა ვად და, შე სა ბა მი სად, სა და ვო ნორ მა ეწ ინა აღ მდე გე ბო და სა-
ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მე-16 მუხ ლს. 

ამ ას თან, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბის სა მო ტი ვა ციო ნა-
წი ლის 35-ე პუნ ქტში მი უთ ითა იმ შე საძ ლო შემ თხვე ვებ სა და გა რე მო ებ ებ ზე, რო დე საც მა რი ხუ-
ა ნის მოხ მა რე ბის კონ კრე ტუ ლი ფაქ ტი ქმნის საფ რთხე ებს მე სა მე პი რე ბის თვის. სა სა მარ თლომ 
მა რი ხუ ან ის მოხ მა რე ბის თვის პა სუ ხის მგებ ლო ბის და წე სე ბა კონ სტი ტუ ცი ურ ად მი იჩ ნია მა შინ, 
რო დე საც აღ ნიშ ნულ ქმე დე ბას ად გი ლი აქ ვს სას წავ ლო, სა აღ მზრდე ლო და სა გან  მა ნათ ლებ-
ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში, ზო გი ერ თი სა ხის სა ზო გა დო ებ რი ვი თავ შეყ რის ად გილ ზე (სა ზო გა დო ებ-
რივ ტრან სპორ ტში, არ ას რულ წლო ვან თა თან დას წრე ბით და ა.შ.). 

ყო ვე ლი ვე ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ და აკ მა ყო-
ფი ლა №1282 კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლი და სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მე-16 მუხ ლთან მი-
მარ თე ბით არ აკ ონ სტი ტუ ცი ურ ად ცნო სა და ვო ნორ მის ის ნორ მა ტი ული ში ნა არ სი, რო მე ლიც 
გა დაწყვე ტი ლე ბის სა მო ტი ვა ციო ნა წი ლის 35-ე პუნ ქტში მი თი თე ბუ ლი გა რე მო ებ ებ ის არ არ სე-
ბო ბი სას ით ვა ლის წი ნებ და პა სუ ხის მგებ ლო ბას ნარ კო ტი კუ ლი სა შუ ალ ება - მა რი ხუ ან ის მოხ მა-
რე ბის თვის.
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სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ტი ტი კო ჩორ გო ლი ანი სა ქარ თვე ლოს სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ტი ტი კო ჩორ გო ლი ანი სა ქარ თვე ლოს 
პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მდეგპარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მდეგ

2018 წლის 14 დე კემ ბერს სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს პირ ველ მა კო ლე-
გი ამ ნა წი ლობ რივ და აკ მა ყო ფი ლა სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ტი ტი კო ჩორ გო ლი ან ის კონ სტი-
ტუ ცი ური სარ ჩე ლი (რე გის ტრა ცი ის №809) სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მდეგ.

მო სარ ჩე ლე ითხოვ და სა ქარ თვე ლოს სის ხლის სა მარ თლის საპ რო ცე სო კო დექ სის 120-ე 
მუხ ლის მე-10 ნა წი ლის არ აკ ონ სტი ტუ ცი ურ ად ცნო ბას სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ-
ლის პირ ველ (მხა რე თა თა ნას წო რო ბი სა და შე ჯიბ რე ბი თო ბის პრინ ცი პი) და მე-8 პუნ ქტებ თან 
(თვი თინ კრი მი ნა ცი ის გან დაც ვის უფ ლე ბა) მი მარ თე ბით და ამ ავე კო დექ სის 136-ე მუხ ლის პირ-
ვე ლი ნა წი ლის არ აკ ონ სტი ტუ ცი ურ ად ცნო ბას სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლის პირ-
ველ პუნ ქტთან მი მარ თე ბით.

სა ქარ თვე ლოს სის ხლის სა მარ თლის საპ რო ცე სო კო დექ სის 120-ე მუხ ლის მე-10 ნა წი ლის 
თა ნახ მად, დაც ვის მხა რის შუ ამ დგომ ლო ბით ჩა ტა რე ბუ ლი ჩხრე კა/ამ ოღ ებ ის შე დე გად მო პო ვე-
ბუ ლი ობი ექ ტის პირ ვე ლა დი გა მოკ ვლე ვის უფ ლე ბა ჰქონ და ბრალ დე ბის მხა რეს. მო სარ ჩე ლე 
მი იჩ ნევ და, რომ სის ხლის სა მარ თლის პრო ცეს ში სა კუ თა რი პო ზი ცი ის გა მამ ყა რე ბე ლი მტკი ცე-
ბუ ლე ბე ბის მო პო ვე ბა მხა რე თა პრე რო გა ტი ვაა. ამ ას თან, სა და ვო ნორ მა ბრალ დე ბულს აიძ ულ-
ებ და, ბრალ დე ბის მხა რი სათ ვის გა და ეცა მი სი შუ ამ დგომ ლო ბით მო პო ვე ბუ ლი მტკი ცე ბუ ლე ბე-
ბი, რის გა მოც ირ ღვე ოდა მხა რე თა თა ნას წო რო ბი სა და შე ჯიბ რე ბი თო ბის პრინ ცი პი, აგ რეთ ვე 
თვი თინ კრი მი ნა ცი ის გან დაც ვის კონ სტი ტუ ცი ური უფ ლე ბა.

მო პა სუ ხის, სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის გან მარ ტე ბით, სა და ვო ნორ მა ემ სა ხუ რე ბო და 
სის ხლის სა მარ თალ წარ მო ებ ის პრო ცეს ში მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის ავ თენ ტუ რო ბი სა და სან დო ობ ის 
უზ რუნ ველ ყო ფას, ხელს უწყობ და სა გა მო ძი ებო ორ გა ნოს მხრი დან ეფ ექ ტუ რი და ყო ველ მხრი-
ვი გა მო ძი ებ ის წარ მო ებ ას და მნიშ ვნე ლო ვა ნი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის გა ნად გუ რე ბი სა და ხელ ყო-
ფი სა გან დაც ვას. ამ ას თა ნა ვე, დაც ვის მხა რეს შე ეძ ლო, პირ ვე ლა დი გა მოკ ვლე ვის შემ დგომ 
თა ვა დაც გა მო ეკ ვლია ამ ოღ ებ ული მტკი ცე ბუ ლე ბა, შე სა ბა მი სად სა და ვო ნორ მა აკ მა ყო ფი-
ლებ და სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მოთხოვ ნებს.

სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გან მარ ტე ბით, მხო ლოდ ის ფაქ ტი, რომ 
მტკი ცე ბუ ლე ბის გა მოკ ვლე ვის სა კითხთან მი მარ თე ბით რო მე ლი მე მხა რეს დრო ში გარ კვე ული 
უპ ირ ატ ეს ობა გა აჩ ნია, არ გა მო იწ ვევ და კონ სტი ტუ ცი ური უფ ლე ბის შეზღუდ ვას, თუ მოგ ვი ან-
ებ ით სის ხლის სა მარ თლის პრო ცე სის გო ნივ რულ ეტ აპ ზე მე ორე მხა რე საც ექ ნე ბო და ამ გვა რი 
შე საძ ლებ ლო ბა.

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გან მარ ტე ბით, ბრალ დე ბის მხა რეს პირ ვე ლა დი გა მოკ-
ვლე ვის ფარ გლებ ში შე ეძ ლო, ყო ველ მხრივ გა მო ეკ ვლია დაც ვის მხა რის შუ ამ დგომ ლო ბით ამ-
ოღ ებ ული ობი ექ ტი, ჩა ეტ არ ებ ინა მას ზე შე სა ბა მი სი ექ სპერ ტი ზა და სხვა სა ჭი რო მოქ მე დე ბე ბი. 
ამ ავე დროს, სის ხლის სა მარ თლის საპ რო ცე სო კო დექ სის ან ალ იზ იდ ან გა მომ დი ნა რე, სა და ვო 
ნორ მის პი რო ბებ ში შე საძ ლე ბე ლი იყო ბრალ დე ბის მხა რეს პირ ვე ლა დი გა მოკ ვლე ვი სათ ვის 
გა და ცე მუ ლი ობი ექ ტის გა მოკ ვლე ვა დრო ში გა ეჭი ან ურ ებ ინა, არ აგ ონ ივ რუ ლად დი დი ხნით 
შე ეფ ერ ხე ბი ნა მი სი დაც ვის მხა რი სათ ვის გა და ცე მა ან სა ერ თო დაც არ გა და ეცა იგი. ამ გვარ 
ვი თა რე ბა ში დაც ვის მხა რე მოკ ლე ბუ ლი იყო შე საძ ლებ ლო ბას, მო სა მარ თლის მო ნა წი ლე ობ ის 
ან სხვა რა იმე საპ რო ცე სო მე ქა ნიზ მის გა მო ყე ნე ბით ზე გავ ლე ნა მო ეხ დი ნა ბრალ დე ბის მხა-
რე ზე და მი ეღო მი სი შუ ამ დგომ ლო ბით ამ ოღ ებ ული ობი ექ ტი. სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ 
ას ევე მი უთ ითა, რომ ზო გი ერ თი ობი ექ ტი შე საძ ლოა გა მო სა დე გი იყ ოს მხო ლოდ ერ თჯე რა დი 
ექ სპერ ტი ზი სათ ვის (გა მო ლე ვა დია, ექ ვემ დე ბა რე ბა გა ნად გუ რე ბას და ა.შ.). შე სა ბა მი სად, იმ პი-
რო ბებ ში, რო დე საც პირ ვე ლად გა მოკ ვლე ვას ატ არ ებს ბრალ დე ბის მხა რე და მას შე საძ ლებ-
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ლო ბა აქ ვს, მათ შო რის, ობი ექ ტი გა მო იკ ვლი ოს ექ სპერ ტი ზის მეშ ვე ობ ით, დაც ვის მხა რეს ობი-
ექ ტუ რად ერ თმე ვა სა კუ თა რი შუ ამ დგომ ლო ბით მო პო ვე ბუ ლი ობი ექ ტის გა მოკ ვლე ვის, მის გან 
ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბი სა და მი სი მტკი ცე ბუ ლე ბად გა მო ყე ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბა. ას ეთ ვი თა რე-
ბა ში დაც ვის მხა რე სრუ ლად ხდე ბა და მო კი დე ბუ ლი მი სი მო წი ნა აღ მდე გის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი 
ექ სპერ ტი ზის შე დე გებ ზე, ბრალ დე ბის მხა რე კი ყო ველ ჯერ ზე, პრი ვი ლე გი რე ბუ ლად ახ ორ ცი-
ელ ებს მო პო ვე ბუ ლი ობი ექ ტის პირ ვე ლად გა მოკ ვლე ვას.

ხსე ნე ბუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ სა და ვო ნორ მა მხა რე თა 
თა ნას წო რო ბი სა და შე ჯიბ რე ბი თო ბის პრინ ცი პის შემ ზღუდ ვე ლად და ინ ახა, რად გან იგი არ ით-
ვა ლის წი ნებ და რა იმე საპ რო ცე სო მე ქა ნიზ მს, რო მე ლიც და იც ავ და ბრალ დე ბულს ბრალ დე ბის 
მხა რის მხრი დან მტკი ცე ბუ ლე ბის არ გა და ცე მი სა გან და გა და ცე მის გა ჭი ან ურ ებ ის აგ ან. ამ ას-
თან, ნორ მა აჩ ენ და რის კს, რომ ერ თჯე რა დი ექ სპერ ტი ზი სათ ვის ვარ გი სი ობი ექ ტის შეს წავ ლის 
შე საძ ლებ ლო ბა მი ეც ემ ოდა მხო ლოდ ბრალ დე ბის მხა რეს, ამ ობი ექ ტის დაც ვის მხა რის მი ერ 
სა თა ნა დოდ გა მოკ ვლე ვის გა რე შე.

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გან მარ ტე ბით, სა და ვო ნორ მა ემ სა ხუ რე ბო და ის ეთი მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი ლე გი ტი მუ რი მიზ ნე ბის მიღ წე ვას, რო გო რე ბი ცაა სის ხლის სა მარ თალ წარ მო ებ ის 
პრო ცეს ში მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის ავ თენ ტუ რო ბი სა და სან დო ობ ის უზ რუნ ველ ყო ფა, სა გა მო ძი ებო 
ორ გა ნოს მხრი დან ეფ ექ ტუ რი და ყო ველ მხრი ვი გა მო ძი ებ ის წარ მო ება და მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის გა ნად გუ რე ბი სა და ხელ ყო ფი სა გან დაც ვა. აღ ნიშ ნუ ლის მი უხ ედ ავ ად, კა-
ნონ მდე ბელს შე ეძ ლო, და ედ გი ნა სხვა, უფ რო ნაკ ლე ბად მზღუ და ვი ღო ნის ძი ება, რომ ლის ფარ-
გლებ შიც და ცუ ლი იქ ნე ბო და მხა რე ებს შო რის გო ნივ რუ ლი ბა ლან სი და ლე გი ტი მუ რი მიზ ნე ბი 
ის ეთ ივე ეფ ექ ტუ რო ბით იქ ნე ბო და მიღ წე ული. სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ მი უთ ითა, რომ 
მხა რე თა თა ნას წო რო ბი სა და შე ჯიბ რე ბი თო ბის უფ ლე ბის ნაკ ლე ბად მზღუდ ვე ლი მო წეს რი გე ბა 
იქ ნე ბო და სა კა ნონ მდებ ლო რე ჟი მი, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფ და დაც ვის მხა რის მი ერ მტკი ცე-
ბუ ლე ბა თა დრო ულ ად მი ღე ბას, მის მი ერ შუ ამ დგომ ლო ბის და ყე ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბას ბრალ-
დე ბის მხა რი სა გან პირ ვე ლა დი გა მოკ ვლე ვის ფარ გლებ ში არ სე ბუ ლი ობი ექ ტის გა მოთხო ვის 
შე სა ხებ. ამ ას თან, გა ნად გუ რე ბად, გა მო ლე ვად მტკი ცე ბუ ლე ბებ თან მი მარ თე ბით შე თან ხმე ბუ-
ლი, ერ თობ ლი ვი გა მოკ ვლე ვის შე საძ ლებ ლო ბით ან სხვა ფორ მით უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბო-
და დაც ვის მხა რის მი ერ მტკი ცე ბუ ლე ბა თა სა თა ნა დოდ გა მოკ ვლე ვის შე საძ ლებ ლო ბა.

აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ სა და ვო 
ნორ მა არ ღვევ და მხა რე თა თა ნას წო რო ბი სა და შე ჯიბ რე ბი თო ბის პრინ ციპს და ეწ ინა აღ მდე გე-
ბო და სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქტის მოთხოვ ნებს.

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გან მარ ტე ბით, სა და ვო ნორ მა გან საზღრავ და დაც ვის მხა-
რის მი ერ ნე ბის თა ვი სუ ფა ლი გა მო ხატ ვის პი რო ბებ ში ამა თუ იმ ობი ექ ტის ამ ოღ ებ ის შე სა ხებ 
შუ ამ დგომ ლო ბის და ყე ნე ბის სა მარ თლებ რივ შე დეგს, ხო ლო თვი თინ კრი მი ნა ცი ის დაც ვის პრი-
ვი ლე გია კრძა ლავს პი რის ნე ბა ზე ზე მოქ მე დე ბას, რა იმე ფორ მით ჩვე ნე ბა მის ცეს სა კუ თა რი 
თა ვის წი ნა აღ მდეგ. სა და ვო ნორ მა ბრალ დე ბუ ლის ნე ბა ზე რა იმე ფორ მით ზე მოქ მე დე ბის გან-
ხორ ცი ელ ებ ას არ ით ვა ლის წი ნებ და და დაც ვის მხა რე სა გა მო ძი ებო მოქ მე დე ბის გან ხორ ცი ელ-
ებ ისა და კონ კრე ტუ ლი ობი ექ ტის ამ ოღ ებ ის შე სა ხებ შუ ამ დგომ ლო ბით სა სა მარ თლოს მი მარ-
თავ და სა კუ თა რი გა დაწყვე ტი ლე ბით. აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი-
ტუ ციო სა სა მარ თლომ მი იჩ ნია, რომ სა და ვო ნორ მა არ ზღუ დავ და სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი-
ის 42-ე მუხ ლის მე-8 პუნ ქტით გა რან ტი რე ბულ თვი თინ კრი მი ნა ცი ის გან დაც ვის უფ ლე ბას.

მო სარ ჩე ლე ას ევე ითხოვ და სის ხლის სა მარ თლის საპ რო ცე სო კო დექ სის 136-ე მუხ ლის 
პირ ვე ლი ნა წი ლის არ აკ ონ სტი ტუ ცი ურ ად ცნო ბას სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლის 
პირ ველ პუნ ქტთან მი მარ თე ბით. სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ და სა ხე ლე-
ბულ სა სარ ჩე ლო მოთხოვ ნას თან მი მარ თე ბით საქ მე შეწყვი ტა, რად გან სის ხლის სა მარ თლის 
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საპ რო ცე სო კო დექ სის 136-ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის სა და ვო ში ნა არ სი უკ ვე არ აკ ონ სტი ტუ-
ცი ურ ად იყო ცნო ბი ლი სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს 2017 წლის 27 იან ვრის №1/1/650,699 გა-
დაწყვე ტი ლე ბით საქ მე ზე „სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ები - ნა დია ხურ ცი ძე და დი მიტ რი ლო მი ძე 
სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მდეგ“.

1.3.3. 1.3.3. მე ორე კო ლე გიამე ორე კო ლე გია

სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ები - გუ ჩა კვა რაცხე ლია, გი ვი ცინ ცა ძე, გი ორ გი თა-სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ები - გუ ჩა კვა რაცხე ლია, გი ვი ცინ ცა ძე, გი ორ გი თა-
ვა ძე, ელ იზ ბარ ჯა ვე ლი ძე და სხვე ბი (სულ 17 მო სარ ჩე ლე) ვა ძე, ელ იზ ბარ ჯა ვე ლი ძე და სხვე ბი (სულ 17 მო სარ ჩე ლე) 

სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მდეგ სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მდეგ 

2018 წლის 22 თე ბერ ვალს სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს მე ორე კო ლე გი-
ამ მი იღო გა დაწყვე ტი ლე ბა საქ მე ზე „სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ები - გუ ჩა კვა რაცხე ლია, გი ვი 
ცინ ცა ძე, გი ორ გი თა ვა ძე, ელ იზ ბარ ჯა ვე ლი ძე და სხვე ბი (სულ 17 მო სარ ჩე ლე) სა ქარ თვე ლოს 
პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მდეგ“ (კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლი №863). და სა ხე ლე ბულ საქ მე ზე სა და-
ვოდ იყო გამ ხდა რი „სა ქარ თვე ლოს მეც ნი ერ ებ ათა აკ ად ემი ის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის 
მე-5 მუხ ლის მე-4 პუნ ქტის კონ სტი ტუ ცი ურ ობა სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მე-14 მუხ ლთან მი-
მარ თე ბით. სა და ვო ნორ მა ად გენ და, რომ აკ ად ემი ის ად მი ნის ტრა ცი ულ თა ნამ დე ბო ბა ზე, კერ-
ძოდ, აკ ად ემი ის პრე ზი დენ ტი სა და ვი ცე-პრე ზი დენ ტის თა ნამ დე ბო ბებ ზე არ შე იძ ლე ბო და ყო-
ფი ლი ყო არ ჩე ული პი რი, რომ ლის ას აკი 70 წელს აღ ემ ატ ებ ოდა.

მო სარ ჩე ლე მხა რე გან მარ ტავ და, რომ 70 წელს გა და ცი ლე ბულ ქმე დუ ნა რი ან, ჯან სა ღი 
ფსი ქი კი სა და გო ნებ რი ვი მო ნა ცე მე ბის მქო ნე აკ ად ემ იკ ოს ებს სა და ვო ნორ მა, მხო ლოდ ას-
აკ ის ნიშ ნით არ თმევ და აკ ად ემი ის ად მი ნის ტრა ცი ული თა ნამ დე ბო ბე ბის და კა ვე ბის უფ ლე ბას. 
მო სარ ჩე ლე ებ ის აზ რით, მი უხ ედ ავ ად ას აკ ობ რი ვი სხვა ობ ისა, რო გორც 70 წელს გა და ცი ლე-
ბუ ლი, ისე 70 წლამ დე აკ ად ემ იკ ოს ები წარ მო ად გენ დნენ არ სე ბი თად თა ნას წორ სუ ბი ექ ტებს, 
რო მელ თა მი მართ გან სხვა ვე ბულ მოპყრო ბას არ გა აჩ ნდა რა იმე ობი ექ ტუ რი გა მარ თლე ბა. შე-
სა ბა მი სად, ის იყო დის კრი მი ნა ცი ული და ეწ ინა აღ მდე გე ბო და სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ით 
გათ ვა ლის წი ნე ბულ კა ნო ნის წი ნა შე თა ნას წო რო ბის უფ ლე ბას.

მო პა სუ ხე მხა რის პო ზი ცი ით, ზო გა დად, ას აკ ობ რი ვი ბა რი ერ ის და წე სე ბა არ ეწ ინა აღ მდე გე-
ბა კა ნო ნის წი ნა შე თა ნას წო რო ბის უფ ლე ბას. სა და ვო ნორ მით დად გე ნი ლი შეზღუდ ვის მი ზანს 
წარ მო ად გენ და აკ ად ემი ის საქ მი ან ობ ის ეფ ექ ტუ რო ბი სა და შე უფ ერ ხე ბე ლი ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის 
ხელ შეწყო ბა, ხო ლო 70 წელს მიღ წე ული, თუნ დაც სრუ ლი ად ჯან მრთე ლი ად ამი ანი, შე საძ ლოა, 
ვერ გამ კლა ვე ბო და ად მი ნის ტრა ცი ულ-მმარ თვე ლო ბი თი საქ მი ან ობ ის სპე ცი ფი კას და მის თვის 
აუც ილ ებ ელ ფი ზი კურ დატ ვირ თვას. 

იმ ავ დრო ულ ად, სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის პო ზი ცი ით, ვი ნა იდ ან აკ ად ემი ის ად მი ნის-
ტრა ცი ულ თა ნამ დე ბო ბა ზე შე საძ ლე ბე ლი იყო მხო ლოდ აკ ად ემ იკ ოს ის სტა ტუ სის მქო ნე პი რის 
არ ჩე ვა, ხო ლო აკ ად ემ იკ ოს ებ ის რა ოდ ენ ობა კა ნონ მდებ ლო ბით იყო შეზღუ დუ ლი და, ფაქ ტობ-
რი ვად, აკ ად ემ იკ ოს თა უმ რავ ლე სო ბის ას აკი აღ ემ ატ ებ ოდა დად გე ნილ 70 წელს, შე საძ ლოა, 
პრაქ ტი კუ ლად ვე ღარ მომ ხდა რი ყო შე სა ბა მის თა ნამ დე ბო ბა ზე აკ ად ემ იკ ოს თა არ ჩე ვა. ამ არ-
გუ მენ ტა ცი ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მო პა სუ ხე მხა რემ ცნო კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლი.

მოქ მე დი კა ნონ მდებ ლო ბის მი ხედ ვით, მო პა სუ ხის მი ერ კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლის ცნო ბა 
არ იწ ვევს საქ მის შეწყვე ტას. შე სა ბა მი სად, სარ ჩე ლის ცნო ბის მი უხ ედ ავ ად, სა კონ სტი ტუ ციო სა-
სა მარ თლომ შე აფ ასა სა და ვო ნორ მის კონ სტი ტუ ცი ურ ობა.

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ მი იჩ ნია, რომ 70 წელს მი უღ წე ვე ლი და 70 წელს გა და ცი-
ლე ბუ ლი აკ ად ემ იკ ოს ები, აკ ად ემი ის ად მი ნის ტრა ცი ული თა ნამ დე ბო ბის და კა ვე ბის მიზ ნე ბი-
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სათ ვის წარ მო ად გენ დნენ არ სე ბი თად თა ნას წორ პი რებს, რო მელ თა შო რი საც სა და ვო ნორ მა 
ით ვა ლის წი ნებ და დი ფე რენ ცი რე ბულ მოპყრო ბას მა თი ას აკ ის ნიშ ნით. სა სა მარ თლომ ას ევე 
და ად გი ნა, რომ დი ფე რენ ცი რე ბა არ ხდე ბო და კლა სი კუ რი ნიშ ნით და არ ხა სი ათ დე ბო და მა ღა-
ლი ინ ტენ სი ვო ბით, შე სა ბა მი სად, მი სი კონ სტი ტუ ცი ურ ობ ის შე ფა სე ბი სას გა მო იყ ენა რა ცი ონ-
ალ ური დი ფე რენ ცი აცი ის ტეს ტი.

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გან მარ ტე ბით, ზო გა დად, შე საძ ლე ბე ლია, ამა თუ იმ და წე-
სე ბუ ლე ბის ეფ ექ ტუ რი ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის ათ ვის და საშ ვე ბი იყ ოს თა ნამ შრო მელ თათ ვის გარ კვე -
ული საკ ვა ლი ფი კა ციო მოთხოვ ნე ბის და წე სე ბა. ლე გი ტი მუ რი მიზ ნის არ სე ბო ბას თან ერ თად, 
აუც ილ ებ ელია, გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ას აკ ობ რი ვი შეზღუდ ვა იყ ოს ლო გი კურ და რა ცი ონ ალ-
ურ კავ შირ ში და სა ხე ლე ბულ მი ზან თან. ის გა რე მო ება, რომ გარ კვე ული უნ არ ებ ის დაქ ვე ით-
ება ას აკ ის მა ტე ბის თან მდე ვი შე დე გია, ვერ გა მოდ გე ბა ნე ბის მი ერი ბლან კე ტუ რი ას აკ ობ რი ვი 
შეზღუდ ვის გა მარ თლე ბის თვით კმარ სა ფუძ ვლად.

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ ას აკ თან და კავ ში რე ბუ ლი შეზღუდ ვის რა ცი ონ ალ ურ ობ ის 
შე ფა სე ბის თვის და ად გი ნა ორ სა ფე ხუ რი ანი ტეს ტი. კერ ძოდ, ას აკ თან და კავ ში რე ბუ ლი ბლან-
კე  ტუ რი შეზღუდ ვის და წე სე ბის გა მარ თლე ბის თვის აუც ილ ებ ელია კა ნონ მდე ბელ მა წარ მო ა ჩი-
ნოს, რომ კონ კრე ტუ ლი საქ მი ან ობ ის ბუ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, რო გორც წე სი, გან საზღვრუ-
ლი ას აკ ის პირ თა დი დი უმ რავ ლე სო ბა ვერ შეძ ლებს და კის რე ბუ ლი ფუნ ქცი ებ ის სა თა ნა დოდ 
შეს რუ ლე ბას. უნ და და სა ბუთ დეს, რომ კა ნო ნით დად გე ნი ლი ას აკ ის მიღ წე ვა, რო გორც წე სი, 
შემ თხვე ვა თა უმ რავ ლე სო ბა ში იწ ვევს ად ამი ან ის იმ გვა რი უნ არ ებ ის დაქ ვე ი თე  ბას, შე სუს ტე ბას, 
რო მე ლიც აუც ილ ებ ელია კონ კრე ტუ ლი საქ მი ან ობ ის გან სა ხორ ცი ელ ებ ლად. იმ ავ დრო უ ლად, 
ბლან კე ტუ რი შეზღუდ ვის და წე სე ბა არ არ აცი ონ ალ ური იქ ნე ბა იმ შემ თხვე ვა შიც, თუ პი რის თა-
ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე სა ხებ გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბა, გო ნივ რულ ფარ გლებ ში, 
შე საძ ლე ბე ლია მა თი უნ არ ებ ის ინ დი ვი დუ ალ ური შე ფა სე ბის შე დე გად.

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ გააანალიზა სა და ვო ნორ მე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი თა-
ნამ დე ბო ბის პი რე ბის ფუნ ქცია-მო ვა ლე ობ ები და აღ ნიშ ნა, რომ აკ ად ემი ის ამ ოც ან ებ ის და თი-
თო ეული აკ ად ემ იკ ოს ის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან ხორ ცი ელ ება არ არ ის და კავ ში რე ბუ ლი რა იმე 
სა ხის გან სა კუთ რე ბულ ფი ზი კურ აქ ტი ვო ბას თან. ამ ას თან, საქ მის გან ხილ ვი სას არ გა მოკ ვე თი-
ლა, რომ მეც ნი ერ ებ ათა ერ ოვ ნუ ლი აკ ად ემი ის ად მი ნის ტრა ცი ულ თა ნამ დე ბო ბა ზე საქ მია ნო-
ბის გან ხორ ცი ელ ება მო ითხოვ და ის ეთ გან სა კუთ რე ბულ ენ ერ გი ას, რო მე ლიც, რო გორც წე სი, 
არ გა აჩ ნია 70 წელს გა და ცი ლე ბულ ად ამი ანს. ამ დე ნად, სა სა მარ თლომ და ას კვნა, რომ არ-
აფ ერი მი ან იშ ნებ და აკ ად ემ იკ ოს ის მი ერ აკ ად ემი ის ად მი ნის ტრა ცი ული თა ნამ დე ბო ბის პი რის 
ფუნ ქცი ებ ის გან ხორ ცი ელ ებ ის 70 წლის ას აკ ის მიღ წე ვის გა მო შე ფერ ხე ბა ზე. 

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ და მა ტე ბით აღ ნიშ ნა, რომ აკ ად ემ იკ ოს თა მხო ლოდ ძა ლი-
ან მცი რე რა ოდ ენ ობა არ ის 70 წელ ზე ნაკ ლე ბი ას აკ ის, ხო ლო მა თი რა ოდ ენ ობა დრო ის გას-
ვლას თან ერ თად უფ რო მცირ დე ბა. შე სა ბა მი სად, შე საძ ლოა, ახ ლო მო მა ვალ ში სა და ვო ნორ-
მის მოქ მე დე ბამ სრუ ლი ად გა აქ როს და სა ხე ლე ბულ თა ნამ დე ბო ბებ ზე ას არ ჩევ პირ თა წრე. ამ ის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა და ვო ნორ მა არ ათუ ემ სა ხუ რე ბა მეც ნი ერ ებ ათა ერ ოვ ნუ ლი აკ ად ემი ის 
ეფ ექ ტურ ფუნ ქცი ონ ირ ებ ას, არ ამ ედ პი რი ქით, გარ კვე ულ ეტ აპ ზე შე იძ ლე ბა ად მი ნის ტრა ცი ულ 
თა ნამ დე ბო ბა ზე აკ ად ემ იკ ოს ებ ის არ ჩე ვა ძა ლი ან გა არ თუ ლოს და შე უძ ლე ბე ლიც კი გა ხა დოს.

და სა ხე ლე ბულ არ გუ მენ ტა ცი აზე დაყ რდნო ბით, სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ-
თლომ და აკ მა ყო ფი ლა კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლი და არ აკ ონ სტი ტუ ცი ურ ად ცნო „სა ქარ თვე-
ლოს მეც ნი ერ ებ ათა აკ ად ემი ის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის მე-5 მუხ ლის მე-4 პუნ ქტი.
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სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე - ავ თან დილ ქა თა მა ძე სა ქარ თვე ლოს სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე - ავ თან დილ ქა თა მა ძე სა ქარ თვე ლოს 
მთავ რო ბის წი ნა აღ მდეგმთავ რო ბის წი ნა აღ მდეგ

2018 წლის 22 თე ბერ ვალს სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს მე ორე კო ლე-

გი ამ მი იღო გა დაწყვე ტი ლე ბა საქ მე ზე „სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე - ავ თან დილ ქა თა მა ძე სა-

ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის წი ნა აღ მდეგ“ (კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლი №743). აღ ნიშ ნულ საქ მე ზე 

გა სა ჩივ რე ბუ ლი იყო სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 2013 წლის პირ ვე ლი მარ ტის №45 დად გე ნი-

ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი რე გუ ლა ცია, რო მე ლიც გან საზღვრავ და შრო მი თი მო ვა ლე ობ ის 

შეს რუ ლე ბი სას და საქ მე ბუ ლის ჯან მრთე ლო ბი სათ ვის ვნე ბის შე დე გად მი ყე ნე ბუ ლი ზი ან ის ან-

აზღა ურ ებ ის მიზ ნით დახ მა რე ბის მიმ ღებ პირ თა წრეს. სა და ვო ნორ მა დახ მა რე ბის და ნიშ ვნის 

სა ფუძ ველს ქმნი და მხო ლოდ იმ პირ თათ ვის, რომ ლე ბიც და საქ მე ბუ ლი იყ ვნენ სა ხელ მწი ფოს 

100%-იანი წი ლობ რი ვი მო ნა წი ლე ობ ით შექ მნილ და ლიკ ვი დი რე ბულ სა წარ მო ში.26

მო სარ ჩე ლის გან მარ ტე ბით, სა და ვო რე გუ ლა ცია ად გენ და არ სე ბი თად თა ნას წორ პირ თა 

მი მართ უთ ან ას წო რო მოპყრო ბას და ეწ ინა აღ მდე გე ბო და სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მე-14 

მუხ ლით გა რან ტი რე ბულ თა ნას წო რო ბის უფ ლე ბას. სა და ვო ნორ მით არ იყო გათ ვა ლის წი ნე-

ბუ ლი დახ მა რე ბა იმ პირ თათ ვის, რომ ლე ბიც და საქ მე ბუ ლი იყ ვნენ სა ხელ მწი ფოს 100%-იან წი-

ლობ რი ვი მო ნა წი ლე ობ ით შექ მნილ ის ეთ სა წარ მო ში, რო მელ შიც ხე ლა ხა ლი რე გის ტრა ცი ის 

შე დე გად შემ ცირ და სა ხელ მწი ფოს წი ლე ბი. მო სარ ჩე ლის მტკი ცე ბით, პრობ ლე მას წარ მო შობ-

და სა და ვო ნორ მის ის დე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც აწ ეს ებ და დი ფე რენ ცი რე ბას შე სა და რე ბელ პირ-

თა წრე ებს შო რის სა წარ მოს ლიკ ვი და ცი ის ას სა ხელ მწი ფოს წი ლობ რი ვი მო ნა წი ლე ობ ის გან-

საზღვრუ ლი პრო ცენ ტუ ლი ოდ ენ ობ ის ნიშ ნით.

საქ მის არ სე ბი თი გან ხილ ვის შემ დეგ მო სარ ჩე ლე მხა რემ და აზ უს ტა სა სარ ჩე ლო მოთხოვ-

ნა. მი სი გან მარ ტე ბით, იგი ითხოვ და არა მთლი ან ად სა და ვო ნორ მის, არ ამ ედ მი სი კონ კრე ტუ-

ლი სიტყვე ბის - „სა ხელ მწი ფოს 100%-იანი წი ლობ რი ვი მო ნა წი ლე ობ ით“ არ აკ ონ სტი ტუ ცი ურ ად 

ცნო ბას, რაც ავ ტო მა ტუ რად გა მო იწ ვევ და სა და ვო წე სით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი დახ მა რე ბის და-

ნიშ ვნას სა ხელ მწი ფოს 100%-ზე ნაკ ლე ბი წი ლობ რი ვი მო ნა წი ლე ობ ით ლიკ ვი დი რე ბულ სა წარ-

მო ში და საქ მე ბუ ლი პი რე ბი სათ ვის. 

სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ სა ხე ზე იყო არ სე ბი თად თა-

ნას წორ პირ თა დი ფე რენ ცი რე ბა იმ ის მი ხედ ვით, თუ რო მელ სა წარ მო ში იყო ეს პი რი და საქ მე-

ბუ ლი და რო გო რი იყო სა წარ მოს ლიკ ვი და ცი ის ას სა ხელ მწი ფოს წი ლობ რი ვი მო ნა წი ლე ობ ის 

ხა რის ხი. სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ მი იჩ ნია, რომ სა წარ მო ში სა ხელ მწი ფოს წი ლობ რი ვი 

მო ნა წი ლე ობ ის ოდ ენ ობა, მო ცე მულ ურ თი ერ თო ბას თან მი მარ თე ბით, ვერ გა ნა პი რო ბებ და შე-

სა და რე ბე ლი ჯგუ ფე ბის არ სე ბი თად უთ ან ას წო რო პი რე ბად მიჩ ნე ვას, ვი ნა იდ ან ჯან მრთე ლო-

ბის თვის ზი ან ის მი ყე ნე ბი სა და პრო ფე სი ული და ავ ად ებ ის მი ღე ბის შემ თხვე ვა ში შე სა და რე ბელ 

ჯგუ ფებს დახ მა რე ბის მი ღე ბის თა ნა ბა რი ინ ტე რე სი და სა ჭი რო ება გა აჩ ნდათ.

სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გან მარ ტე ბით, და ზუს ტე ბუ ლი სა სარ ჩე-

ლო მოთხოვ ნი დან გა მომ დი ნა რე, მო სარ ჩე ლე ითხოვ და, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გა-

დაწყვე ტი ლე ბის შე დე გად, მომ ხდა რი ყო სა და ვო ნორ მის მო დი ფი ცი რე ბა და მი სი ში ნა არ სის 

იმ გვა რად გა ფარ თო ება, რომ დახ მა რე ბის მიმ ღებ სუ ბი ექ ტთა წრე ში და მა ტე ბით მოქ ცე ულ იყ-

ვნენ მო სარ ჩე ლის მსგავს მდგო მა რე ობ აში მყო ფი პი რე ბიც. მა შა სა და მე, მო სარ ჩე ლე ითხოვ-

26  დავის საგანი სრულად: საქართველოს მთავრობის 2013 წლის პირველი მარტის №45 დადგენილებით დამტკიცებუ-
ლი „შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის 
ანაზღაურების დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე“ დანართი №1-ით განსაზღვრული 
„შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის 
ანაზღაურების მიზნით დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის“ მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის კონსტიტუციურობა 
საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლთან მიმართებით.
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და სა და ვო ნორ მის არა სრუ ლი, არ ამ ედ მხო ლოდ იმ ნორ მა ტი ული ში ნა არ სის არ აკ ონ სტი ტუ-
ცი ურ ად ცნო ბას, რო მე ლიც გა მო რიცხავ და მის თვის დახ მა რე ბის და ნიშ ვნას.

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გან მარ ტე ბით, სა და ვო ნორ მა ად გენ და, სა ხელ მწი ფოს 
100%-იანი წი ლობ რი ვი მო ნა წი ლე ობ ით შექ მნილ და ლიკ ვი დი რე ბულ სა წარ მო ში და საქ მე ბუ-
ლი პი რე ბი სათ ვის სა ხელ მწი ფო დახ მა რე ბის და ნიშ ვნის სა ფუძ ველს. ნორ მა სა ერ თოდ არ მი-
უთ ით ებ და რო მე ლი მე სხვა სუ ბი ექ ტის, მათ შო რის, მო სარ ჩე ლის მსგავს მდგო მა რე ობ აში მყო-
ფი პი რე ბის მი მართ ამ დახ მა რე ბის და ნიშ ვნის აკ რძალ ვა ზე. მა შა სა და მე, სა და ვო ნორ მის არც 
ერ თი ნა წი ლის გა უქ მე ბა მო სარ ჩე ლი სათ ვის დახ მა რე ბის და ნიშ ვნას არ გა მო იწ ვევ და. მო სარ-
ჩე ლის მოთხოვ ნა მი მარ თუ ლი იყო არა სა და ვო ნორ მის რო მე ლი მე ნორ მა ტი ული ში ნა არ სის 
გა უქ მე ბი სა კენ, არ ამ ედ ნორ მი დან კონ კრე ტუ ლი სიტყვე ბის ამ ოღ ებ ის გზით, ახ ალი ნორ მა ტი-
ული ში ნა არ სის შექ მნის კენ. 

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, რომ დამ კვიდ რე ბუ ლი პრაქ ტი კის თა ნახ მად, სა-
და ვო ნორ მის ში ნა არ სის მო დი ფი ცი რე ბი სა და მი სი სუ ბი ექ ტთა წრის გა ფარ თო ებ ის უფ ლე ბა-
მო სი ლე ბა სცდე ბა სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს კომ პე ტენ ცი ის ფარ გლებს. სა ქარ თვე ლოს 
სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს, რო გორც ნე გა ტი ურ კა ნონ მდე ბელს, უფ ლე ბა აქ ვს ძა ლა და-
კარ გუ ლად ცნოს არ აკ ონ სტი ტუ ცი ური ნორ მა მთლი ან ად ან/და მი სი რო მე ლი მე ნა წი ლი, თუმ ცა 
მას არ შე უძ ლია და ად გი ნოს ახ ალი წე სი. ახ ალი ნორ მა ტი ული წე სე ბის დად გე ნით, იგი გას ცდე-
ბა მის კონ სტი ტუ ცი ურ უფ ლე ბა მო სი ლე ბას და შე იჭ რე ბა ხე ლი სუფ ლე ბის სხვა შტო ებ ის კომ პე-
ტენ ცი აში.

ყო ვე ლი ვე ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ-
თლომ მი უთ ითა, რომ, ერ თი მხრივ, სა და ვო რე გუ ლა ცია არ შე იც ავ და მო სარ ჩე ლის მი მართ 
დახ მა რე ბის და ნიშ ვნის აკ რძალ ვას, ხო ლო, მე ორე მხრივ, სა სა მარ თლოს არ გა აჩ ნია უფ-
ლე ბა მო სი ლე ბა, ახ ალი ნორ მა ტი ული წე სის შექ მნის გზით და ეკ მა ყო ფი ლე ბი ნა მო სარ ჩე ლის 
მოთხოვ ნა და მი ენ იჭ ებ ინა მის თვის სა ხელ მწი ფოს გან დახ მა რე ბის მი ღე ბის უფ ლე ბა. შე სა ბა-
მი სად, №743 კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლი არ დაკ მა ყო ფილ და.

სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე თა მარ თან დაშ ვი ლი სა ქარ თვე ლოს სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე თა მარ თან დაშ ვი ლი სა ქარ თვე ლოს 
მთავ რო ბის წი ნა აღ მდეგმთავ რო ბის წი ნა აღ მდეგ

2018 წლის 11 მა ისს სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს მე ორე კო ლე გი ამ მი-
იღო გა დაწყვე ტი ლე ბა საქ მე ზე „სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე თა მარ თან დაშ ვი ლი სა ქარ თვე ლოს 
მთავ რო ბის წი ნა აღ მდეგ“ (კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლი №663). და სა ხე ლე ბულ საქ მე ში სა და ვოდ 
იყო გამ ხდა რი სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 2010 წლის 24 აპ რი ლის №126 დად გე ნი ლე ბით გან-
საზღვრუ ლი წე სი, რომ ლის თა ნახ მად, პი რი ვერ და რე გის ტრირ დე ბო და სო ცი ალუ რად და უც ვე-
ლი ოჯ ახ ებ ის მო ნა ცემ თა ერ თი ან ბა ზა ში, თუ იგი უკ ან ონ ოდ იმ ყო ფე ბო და სა ხელ მწი ფო სა კუთ-
რე ბა ში არ სე ბულ ფარ თში და ამ ფარ თის კა ნო ნი ერი მე სა კუთ რე არ ეთ ან ხმე ბო და ამ ფაქ ტს. 

მო სარ ჩე ლე მი უთ ით ებ და, რომ პი რე ბი რომ ლე ბიც უნ ებ არ თვოდ ცხოვ რო ბენ სა ხელ მწი ფო 
სა კუთ რე ბა ში და სო ცი ალ ურ ად და უც ველ თა ბა ზა ში რე გის ტრა ცი ის სა ჭი რო ება წარ მო ეშ ვათ, 
სა და ვო ნორ მის ამ ოქ მე დე ბის (2013 წლის 1 ივ ნი სი) შემ დეგ, კარ გავ დნენ სო ცი ალ ური დახ მა-
რე ბის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. მა შინ, რო დე საც სა და ვო ნორ მა სო ცი ალ ური დახ მა რე ბის 
მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბას არ არ თმევ და სა ხელ მწი ფო სა კუთ რე ბა ში უნ ებ არ თვოდ მცხოვ რებ 
იმ პი რებს, რომ ლე ბიც სო ცი ალ ურ ად და უც ველ თა ბა ზა ში და რე გის ტრირ დნენ სა და ვო ნორ მის 
ამ ოქ მე დე ბამ დე. შე სა ბა მი სად, მო სარ ჩე ლე მი იჩ ნევ და, რომ ხსე ნე ბუ ლი პი რე ბის მი მართ გან-
სხვა ვე ბუ ლი მოპყრო ბა თა ნას წო რო ბის უფ ლე ბას არ ღვევ და. მო სარ ჩე ლის არ გუ მენ ტა ცი ით, 
სა და ვო ნორ მა პირს ას ევე აიძ ულ ებ და არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბას მის საცხოვ რე ბელ სახ ლსა და 
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სო ცი ალ ური დახ მა რე ბის მი ღე ბის უფ ლე ბას შო რის, რი თაც ხდე ბო და პი რის მიზ ნის მიღ წე ვის 
სა შუ ალ ებ ად გა მო ყე ნე ბა. ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, მო სარ ჩე ლე მი იჩ ნევ და, რომ სა-
და ვო რე გუ ლა ცია ეწ ინა აღ მდე გე ბო და კონ სტი ტუ ცი ის მე-17 მუხ ლით და ცულ ღირ სე ბის უფ ლე-
ბა საც.

მო პა სუ ხე მხა რე მი უთ ით ებ და, რომ სა და ვო ნორ მა ემ სა ხუ რე ბო და მნიშ ვნე ლო ვან ლე გი-
ტი მურ მი ზანს - სა ხელ მწი ფო სა კუთ რე ბის დაც ვას. კერ ძოდ, სა და ვო ნორ მა უზ რუნ ველ ყოფ და 
მი სი ამ ოქ მე დე ბის შემ დეგ სა ხელ მწი ფო ქო ნე ბის უნ ებ არ თვოდ და კა ვე ბი სა გან თა ვის შე კა ვე-
ბას. გან სხვა ვე ბუ ლი მოპყრო ბის და სა სა ბუ თებ ლად, სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბა გან მარ ტავ და, 
რომ მო ნა ცემ თა ბა ზა ში უკ ვე და რე გის ტრი რე ბუ ლი პი რე ბის რე გის ტრა ცი იდ ან მოხ სნა ამ უკ ან-
ას კნელ თა რთულ ეკ ონ ომ იკ ურ მდგო მა რე ობ აში ჩა ყე ნე ბას გა მო იწ ვევ და. ამ ას თა ნა ვე, მო პა სუ-
ხის პო ზი ცი ით, სა და ვო ნორ მით დად გე ნი ლი რე გუ ლა ცია არ იწ ვევ და პი რის უფ ლე ბე ბის გა და-
მე ტე ბულ შეზღუდ ვას და სრუ ლად შე ეს აბ ამ ებ ოდა სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მოთხოვ ნებს.

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ, პირ ველ რიგ ში, გან მარ ტა, რომ სო ცი ალ ური დახ მა რე ბით 
სარ გებ ლო ბის მიზ ნე ბი სათ ვის, თა ნას წორ სუ ბი ექ ტებს წარ მო ად გენ და ყვე ლა ის პი რი, რომ ლე-
ბიც უნ ებ არ თვოდ ცხოვ რობ დნენ სა ხელ მწი ფო სა კუთ რე ბა ში, იმ ის და მი უხ ედ ავ ად, თუ რო დის 
წარ მო ეშ ვათ აღ ნიშ ნულ პი რებს სო ცი ალ ური დახ მა რე ბის მი ღე ბის სა ჭი რო ება. ას ევე, სა კონ-
სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, რომ სა და ვო ნორ მის სა ფუძ ველ ზე, ერ თნა ირ პი რო ბებ ში 
მყო ფი (სა ხელ მწი ფო სა კუთ რე ბა ში უნ ებ არ თვოდ მცხოვ რე ბი) პი რე ბის ნა წილს ჰქონ და სო ცი-
ალ ური დახ მა რე ბის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბა, ნა წილს კი - არა, რაც გა ნა პი რო ბებ და არ სე ბი-
თად თა ნას წორ სუ ბი ექ ტთა მი მართ არ ათ ან ას წორ მოპყრო ბას. 

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ გან მარ ტა, რომ სა და ვო ნორ მით დად გე ნი ლი უთ ან ას წო-
რო მოპყრო ბა ინ ტენ სი ური ხა სი ათ ის იყო, ვი ნა იდ ან გა სა ჩივ რე ბუ ლი რე გუ ლა ცია სო ცი ალ ური 
დახ მა რე ბის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბას სრუ ლად უს პობ და სა ხელ მწი ფო სა კუთ რე ბა ში უკა ნო-
ნოდ მცხოვ რებ პირ თა მხო ლოდ ერთ ნა წილს. შე სა ბა მი სად, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ 
სა და ვო ნორ მით დად გე ნი ლი უთ ან ას წო რო მოპყრო ბა შე აფ ასა ე.წ. „მკაც რი ტეს ტის“ გა მო ყე-
ნე ბით. 

სა ხელ მწი ფო ქო ნე ბის უკ ან ონ ოდ და კა ვე ბის პრე ვენ ცი ას თან და კავ ში რე ბით, სა კონ სტი ტუ-
ციო სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, რომ გარ კვე ული ლო გი კუ რი ახ სნა შე იძ ლე ბა ჰქო ნო და ბა ზა ში 
რე გის ტრა ცი ის უფ ლე ბის შეზღუდ ვის მხო ლოდ სა და ვო ნორ მის მი ღე ბის შემ დგომ გან ხორ ცი-
ელ ებ ულ სა ხელ მწი ფო სა კუთ რე ბის ხელ ყო ფის ფაქ ტებ თან და კავ ში რე ბას, თუმ ცა სა და ვო ნორ-
მით სო ცი ალ ური დახ მა რე ბის მი ღე ბის შეზღუდ ვა უკ ავ შირ დე ბო და სო ცია ლუ რად და უც ველ თა 
ბა ზა ში რე გის ტრა ცი ის დროს და არა სა კუთ რე ბა ში უნ ებ არ თვოდ ცხოვ რე ბის დაწყე ბის პე რი-
ოდს. შე სა ბა მი სად, სა და ვო ნორ მა ვერ უზ რუნ ველ ყოფ და და სა ხე ლე ბუ ლი ლე გი ტი მუ რი მიზ ნის 
მიღ წე ვას.

გარ და ამ ისა, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, რომ მო სარ ჩე ლის მსგავს პირ თა 
ჯგუ ფის თვის მო ნა ცემ თა ერ თი ან ბა ზა ში რე გის ტრა ცი აზე უარ ის თქმა, სო ცი ალ ური დახ მა რე-
ბის მი ღე ბის კუთხით, ის ეთ ივე მტკივ ნე ული იყო, რო გორც სო ცი ალ ურ ად და უც ველ თა ბა ზა ში 
უკ ვე რე გის ტრი რე ბუ ლი პი რის თვის რე გის ტრა ცი ის გა უქ მე ბა. შე სა ბა მი სად, გა უგ ებ არი იყო, თუ 
რა ტომ გა მო ყო მთავ რო ბამ სო ცი ალ ურ ბა ზა ში რე გის ტრა ცი ის გან მო სარ ჩე ლე თა კლა სი. სა-
კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ მი იჩ ნია, რომ ამ გვარ დი ფე რენ ცი რე ბას არ ჰქონ და გო ნივ რუ ლი 
გა მარ თლე ბა და ეწ ინა აღ მდე გე ბო და სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ით გა რან ტი რე ბულ კა ნო ნის 
წი ნა შე თა ნას წო რო ბის უფ ლე ბას. 

გარ და ამ ისა, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, რომ სა ხელ მწი ფოს გა აჩ ნია ლე-
გი ტი მუ რი ინ ტე რე სი, მო ახ დი ნოს სა კუ თა რი ქო ნე ბის ხელ ყო ფის აღ კვე თა, რა საც არც მო სარ-
ჩე ლე მხა რე არ ხდი და სა და ვოდ. თუმ ცა ქო ნე ბის ხელ ყო ფის აღ საკ ვე თად გა მო ყე ნე ბუ ლი ღო-
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ნის ძი ებ ის შერ ჩე ვი სას სა ხელ მწი ფოს მი ხე დუ ლე ბის ფარ გლე ბი არ არ ის უს აზღვრო. კერ ძოდ, 
შერ ჩე ული ღო ნის ძი ება არ უნ და არ ღვევ დეს ად ამი ან ებ ის მი მართ არ აჰ უმ ან ური და ღირ სე ბის 
შემ ლახ ვე ლი მოპყრო ბის აკ რძალ ვის პრინ ციპს.

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ ად ამი ან ის ღირ სე ბის უფ ლე ბას თან მი მარ თე ბით შე აფ ასა 
იძ ულ ებ ის ღო ნის ძი ებ ის სა ხით სო ცი ალ ური დახ მა რე ბის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბის ჩა მორ თმე-
ვის კონ სტი ტუ ცი ურ ობა და მი იჩ ნია, რომ ამ გვა რი ღო ნის ძი ებ ის გა მო ყე ნე ბით, სა ხელ მწი ფო 
სა კუ თა რი ქო ნე ბის და სა ცა ვად, მი სი ხელ ყო ფის აღ საკ ვე თად, იყ ენ ებს ად ამი ან ის მძი მე სო-
ცი ალ ურ მდგო მა რე ობ ას. ად ამი ან ებ ის სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური გა ჭირ ვე ბა არ შე იძ ლე ბა სა-
ხელ მწი ფოს მი ერ გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნეს მიზ ნის მიღ წე ვის სა შუ ალ ებ ად, შე სა ბა მი სად, იძუ ლე ბის 
ღო ნის ძი ებ ის სა ხით სო ცი ალ ური დახ მა რე ბის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბის ჩა მორ თმე ვა არ შე ეს-
აბ ამ ება სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მე-17 მუხ ლის მოთხოვ ნებს.

შპს „კო კა-კო ლა ბოთ ლერს ჯორ ჯია“, შპს „კას ტელ ჯორ ჯია“ და სს შპს „კო კა-კო ლა ბოთ ლერს ჯორ ჯია“, შპს „კას ტელ ჯორ ჯია“ და სს 
„წყა ლი მარ გე ბე ლი“ სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტი სა და სა ქარ თვე ლოს „წყა ლი მარ გე ბე ლი“ სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტი სა და სა ქარ თვე ლოს 

ფი ნან სთა მი ნის ტრის წი ნა აღ მდეგფი ნან სთა მი ნის ტრის წი ნა აღ მდეგ

2018 წლის 26 ივ ლისს სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს მე ორე კო ლე გი ამ მი-
იღო გა დაწყვე ტი ლე ბა საქ მე ზე „„შპს კო კა-კო ლა ბოთ ლერს ჯორ ჯია“, შპს „კას ტელ ჯორ ჯია“ და 
სს „წყა ლი მარ გე ბე ლი“ სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტი სა და სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა მი ნის ტრის 
წი ნა აღ მდეგ“ (კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლი №700), სა დაც სა სა მარ თლომ შეა ფა სა არა აქ ცი ზუ რი 
სა ქონ ლის სა ვალ დე ბუ ლო მარ კი რე ბის კა ნო ნით გან საზღვრუ ლი ინ სტი ტუ  ტი სა და წე სის კონ-
სტი ტუ ცი ურ ობა სა კუთ რე ბის და თა ვი სუ ფა ლი მე წარ მე ობ ის უფ ლე ბებ თან.27 კერ ძოდ, სა ქარ თვე-
ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 1921 მუხ ლი ქმნი და არა აქ ცი ზუ რი სა ქონ ლის სა ვალ დე ბუ ლო 
მარ კი რე ბის სა კა ნონ მდებ ლო სა ფუძ ველს, ხო ლო „გა და სა ხა დე ბის ად მი ნის ტრი რე ბის შე სა ხებ“ 
სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა მი ნის ტრის ბრძა ნე ბის გა სა ჩივ რე ბუ ლი ნორ მე ბი ად გენ და, რომ მარ-
კი რე ბას ექ ვემ დე ბა რე ბო და არა ალ კო ჰო ლუ რი სას მე ლი, მათ შო რის, მი ნე რა ლუ რი და მტკნა რი 
წყლე ბი და აწ ეს რი გებ და მარ კი რე ბას თან და კავ ში რე ბულ სხვა სა კითხებს.

 მო სარ ჩე ლე თა გან მარ ტე ბით, სა და ვო ნორ მე ბი მათ ავ ალ დე ბუ ლებ და სა წარ მო ში სა-
ხელ მწი ფოს მი ერ შერ ჩე ული მარ კი რე ბის გან მა ხორ ციე ლე ბე ლი პი რის დაშ ვე ბას, რო მე ლიც 
სა წარ მოო ხა ზებ ზე და აყ ენ ებ და მარ კი რე ბის აპ არ ატ ებს. მო სარ ჩე ლე ები მი უთ ით ებ დნენ, რომ 
მარ კი რე ბის აპ არ ატ ები მუ შა ობ და ხარ ვე ზუ ლად, იწ ვევ და სა წარ მოო პრო ცე სის შე ფერ ხე ბას და 
სა თა ნა დოდ ვერ აღ რიცხავ და წარ მო ებ ული პრო დუქ ცი ის მო ცუ ლო ბას. ამ ას თან, მარ კი რე ბის 
ხარ ჯე ბის ან აზღა ურ ება მე წარ მე სუ ბი ექ ტებს ეკ ის რე ბო და, რაც მძი მე ფი ნან სურ ტვირ თად აწ ვე-
ბო და ინ დუს ტრი ას. მო სარ ჩე ლე მხა რე ას ევე ეჭ ვქვეშ აყ ენ ებ და სა და ვო ნორ მე ბის ფორ მა ლურ 
შე სა ბა მი სო ბას სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 21-ე მუხ ლთან. კერ ძოდ, მო სარ ჩე ლე თა პო ზი ცი-
ით, სა ქარ თვე ლოს სა გა და ხა დო კო დექ სი გა ნუ საზღვრელ დის კრე ცი ულ უფ ლე ბა მო სი ლე ბას 
აძ ლევ და ფი ნან სთა მი ნის ტრს.

მო პა სუ ხე მხა რემ არ გა იზი არა მო სარ ჩე ლის პო ზი ცია და მი უთ ითა, რომ სა და ვო ნორ მე-
ბი ემ სა ხუ რე ბო და ღი რე ბულ ლე გი ტი მურ მიზ ნებს, კერ ძოდ, გა და სა ხა დე ბის ჯე რო ვან ად მი ნის-
ტრი  რე ბას და მომ ხმა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვას. მო პა სუ ხე თა აზ რით, სა და ვო ნორ მე ბი სრუ-
ლად პა სუ ხობ და სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის ფორ მა ლურ და მა ტე რი ალ ურ მოთხოვ ნებს.

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ, უპ ირ ვე ლე სად, ერ თმა ნე თი სა გან გა მიჯ ნა სა კუთ რე ბი სა და 

27  დავის საგანი სრულად: საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 1921 მუხლის და „გადასახადების ადმინისტრირე-
ბის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანების 781 მუხლის პირველი, მე-
2, მე-4 და მე-8 პუნქტების კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 21-ე მუხლის პირველ და მე-2 პუნქტებთან 
(საკუთრების უფლება) და 30-ე მუხლის მე-2 პუნქტის პირველ წინადადებასთან მიმართებით (თავისუფალი მეწარმე-
ობის უფლება).



41

მე წარ მე ობ ის თა ვი სუფ ლე ბით და ცუ ლი კონ სტი ტუ ცი ურ უფ ლე ბა თა სფე რო ები. სა ვალ დე ბუ ლო 
მარ კი რე ბის დად გე ნით პრო დუქ ცი ის გას ხვი სე ბა ზე ფი ნან სუ რი ტვირ თის კონ სტი ტუ ცი ურ ობა 
სა სა მარ თლომ შე აფ ასა სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ით გა რან ტი რე ბულ სა კუთ რე ბის უფ ლე ბას-
თან მი მარ თე ბით, ხო ლო სა კითხე ბი, რომ ლე ბიც და კავ ში რე ბუ ლი იყო სა წარ მოო პრო ცე სის შე-
ფერ ხე ბას თან, გა ნი ხი ლა მე წარ მე ობ ის თა ვი სუფ ლე ბის კონ ტექ სტში.

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ მი უთ ითა, რომ სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მი ზანს არ 
წარ მო ად გენს სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის რე გუ ლი რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ყვე ლა, მათ შო რის, 
ტექ ნი კუ რი სა კითხე ბის კა ნო ნით მო წეს რი გე ბა. სა სა მარ თლოს გან მარ ტე ბით, პარ ლა მენ ტის 
მი ერ უფ ლე ბა მო სი ლე ბის დე ლე გი რე ბამ შე იძ ლე ბა კონ სტი ტუ ცი ის დარ ღვე ვა გა მო იწ ვი ოს იმ 
შემ თხვე ვებ ში, რო დე საც მას სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცია პირ და პირ კრძა ლავს ან/და, რო დე-
საც დად გინ დე ბა, რომ გარ კვე ული უფ ლე ბა მო სი ლე ბის დე ლე გი რე ბით, სა ქარ თვე ლოს პარ ლა-
მენ ტი თა ვი სი კონ სტი ტუ ცი ური უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე ამ ბობს უარს. სა სა მარ-
თლომ მი იჩ ნია, რომ მარ კი რე ბის პრო ცე სი არ წარ მოდ გენს სა კითხს, რომ ლის თი თოეული ას-
პექ ტის გან საზღვრა მა ღა ლი პო ლი ტი კუ რი და სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სის სა გა ნია. შე სა ბა მი-
სად, სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის მი ერ მარ კი რე ბის პრო ცე სის მო წეს რი გე ბის უფ ლე ბა მო სი-
ლე ბის სხვა ორ გა ნო სათ ვის გა და ცე მა არ არ ღვევ და კონ სტი ტუ ცი ის ფორ მა ლურ მოთხოვ ნებს.

მა ტე რი ალ ური თვალ საზ რი სით კონ სტი ტუ ცი ურ უფ ლე ბებ თან სა და ვო ნორ მის შე სა ბა მი სო-
ბა, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ თა ნა ზო მი ერ ებ ის პრინ ცი პის სა ფუძ ველ ზე შე აფ ასა. მან გა-
იზი არა მო პა სუ ხის პო ზი ცია და მი უთ ითა, რომ გა და სა ხა დე ბის ჯე რო ვა ნი ად მი ნის ტრი რე ბა და 
მომ ხმა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვა წარ მო ად გენ და მნიშ ვნე ლო ვან ლე გი ტი მურ ინ ტე რე სებს, 
რო მელ თა და სა ცა ვა დაც და საშ ვე ბია სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის თა ნა ზო მი ერი შეზღუდ ვა.

სა და ვო ნორ მე ბით დად გე ნი ლი ღო ნის ძი ებ ის გა მო სა დე გო ბა ზე მსჯე ლო ბი სას სა კონ სტი ტუ-
ციო სა სა მარ თლომ ყუ რადღე ბა გა ამ ახ ვი ლა მო სარ ჩე ლე თა მი ერ წარ მოდ გე ნილ ექ სპერ ტი ზის 
დას კვნა ზე, რო მელ საც მო სარ ჩე ლე იშ ვე ლი ებ და ინ სტი ტუ ტის ხარ ვე ზუ ლი ფუნ ქცი ონი რე ბის და-
სა დას ტუ რებ ლად. სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, რომ ამ დას კვნის შე დე გე ბის გა ზია რე ბის პი რო ბებ-
შიც კი, პრო დუქ ცია აღ ირ იცხე ბო და 99.48% სი ზუს ტით. ამ ას თან, სა სა მარ თლომ მი უთ ითა, რომ 
დას კვნი დან არ ირ კვე ოდა, რამ დე ნად იყო აღ ნიშ ნუ ლი ცვლი ლე ბა გა მოწ ვე ული მარ კი რე ბის 
აპ არ ატ ის გა უმ არ თა ობ ით. ამ ავე დროს, სა სა მარ თლომ მი უთ ითა, რომ პრაქ ტი კა ში გა მოვ ლე-
ნი ლი მარ კი რე ბის პრო ცეს თან და კავ ში რე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბი სა და ვო ნორ მის არ აკ ონ სტი ტუ ცი-
ურ ობ აზე იმ შემ თხვე ვა ში მი უთ ით ებს, თუ და დას ტურ დე ბა, რომ მარ კი რე ბის აპ არ ატ ის ამ ფორ-
მით ფუნ ქცი ონ ირ ება კა ნო ნის მოთხოვ ნაა ან/და ტექ ნი კუ რად შე უძ ლე ბე ლია კა ნო ნის მოთხოვ-
ნე ბის სა თა ნა დოდ იმ პლე მენ ტა ცია და პრო დუქ ცი ის სრულ ყო ფი ლად აღ რიცხვა. ხსე ნე ბუ ლის 
და მა დას ტუ რე ბე ლი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი საქ მე ზე არ გა მოვ ლე ნი ლა, შე სა ბა მი სად, სა სა მარ თლომ 
მი იჩ ნია, რომ სა და ვო ნორ მე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მარ კი რე ბის ინ სტი ტუ ტი გა მოდ გე ბო და 
პრო დუქ ცი ის აღ რიცხვი სათ ვის და წარ მო ად გენ და გა და სა ხა დე ბის ჯე რო ვა ნი ად მი ნის ტრი რე-
ბის მიზ ნის მიღ წე ვის გა მო სა დეგ სა შუ ალ ებ ას. სა და ვო ნორ მე ბით დად გე ნი ლი შეზღუდ ვის აუც-
ილ ებ ლო ბა ზე მსჯე ლო ბი სას სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ გააანალიზა მო სარ ჩე ლე მხა რის 
მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის ალ ტერ ნა ტი ული აღ რიცხვის სა შუ ალ ებ ები, კერ ძოდ, ვი-
დეო კონ ტრო ლის გან ხორ ცი ელ ება და თა ვად მო სარ ჩე ლე თა სა წარ მოო და ნად გა რე ბით პრო-
დუქ ცი ის აღ რიცხვა. სა სა მარ თლოს გან მარ ტე ბით, წარ მო ებ ის ხა ზებ ზე მოძ რა ვი პრო დუქ ცი ის 
რა ოდ ენ ობ იდ ან გა მომ დი ნა რე, არ არეა ლუ რი იყო ვი დეო კონ ტრო ლის სა შუ ალ ებ ით მი სი იმ ავე 
ეფ ექ ტუ რო ბით აღ რიცხვა. ამ ას თან, სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, რომ სა და ვო ნორ მე ბის უმ თავ რეს 
მი ზანს მე წარ მე სუ ბი ექ ტებ ზე ეფ ექ ტუ რი გა რე კონ ტრო ლი წარ მო ად გენ და, რაც სრუ ლად იკ არ-
გე ბო და მო სარ ჩე ლე თა სა წარ მოო და ნად გა რე ბის გა მო ყე ნე ბის შემ თხვე ვა ში.

იმ ავ დრო ულ ად, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ გან მარ ტა, რომ კა ნონ მდებ ლო ბა ით-
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ვა ლის წი ნებ და ელ ექ ტრო ნულ მო ნა ცემ თა ბა ზის შექ მნას, რო მელ საც მარ კი რე ბის აპ არ ატ ით 
ავ ტო მა ტურ რე ჟიმ ში მი ეწ ოდ ებ ოდა ინ ფორ მა ცია ბა ზა ში რე გის ტრი რე ბულ სხვა დას ხვა მე წარ-
მე სუ ბი ექ ტთა მი ერ წარ მო ებ ული პრო დუქ ტის მო ნა ცე მე ბის თა ობ აზე. იმ ავ დრო ულ ად, შე საძ-
ლე ბე ლი უნ და იყ ოს მარ კი რე ბულ პრო დუქ ტზე და ტა ნი ლი მატ რი ცის წა კითხვა და მო ნა ცემ თა 
ბა ზი დან შე სა ბა მი სი ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა. მო სარ ჩე ლე მხა რეს სა სა მარ თლოს თვის არ წარ-
მო უდ გე ნია სა თა ნა დო მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი, რომ ლის სა ფუძ ველ ზეც ცხა დი გახ დე ბო და, რომ ტექ-
ნი კუ რად, ნაკ ლე ბი ფი ნან სუ რი და ნა ხარ ჯე ბით შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბო და წარ მო ებ ის ხა ზე ბის იმ-
გვა რად მო დი ფი ცი რე ბა, რომ უზ რუნ ველ ყო ფი ლი ყო ფი ლი ყო ერ თი ანი სა აღ რიცხვო სის ტე მის 
ფუნ ქცი ონ ირ ება. ამ დე ნად, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ და ას კვნა, რომ სა და ვო ნორ მე ბით 
შექ მნი ლი მარ კი რე ბის ინ სტი ტუ ტი წარ მო ად გენ და სა გა და სა ხა დო ად მი ნის ტრი რე ბის ეფ ექ ტუ-
რად წარ მარ თვის გა მო სა დეგ და აუც ილ ებ ელ სა შუ ალ ებ ას. 

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა გა ამ ახ ვი ლა მარ კი რე ბის 
ნო მი ნა ლუ რი ღი რე ბუ ლე ბის გა დახ დის ტვირ თის მო სარ ჩე ლე თათ ვის და კის რე ბა ზე. სა სა მარ-
თლომ აღ ნიშ ნა, რომ სა ხელ მწი ფო უფ ლე ბა მო სი ლია, და ად გი ნოს გა და სა ხა დის გა დამ ხდელ-
თა მი ერ შე სას რუ ლე ბელ იმ გვარ მოქ მე დე ბა თა ერ თობ ლი ობა, რო მე ლიც აუც ილე ბე ლია გა და-
სა ხა დე ბის ად მი ნის ტრი რე ბი სა და მომ ხმა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის მიზ ნით. თი თოეული 
ამ გვა რი მოქ მე დე ბის გან ხორ ცი ელ ება კი, თით ქმის ყო ველ თვის, მო ითხოვს გარ კვე ულ ფი ნან-
სურ და ნა ხარ ჯს. ბუ ნებ რი ვია, ამ ხარ ჯე ბის გა ღე ბა უწ ევს მე წარ მე სუ ბი ექ ტს და ეს გა მარ თლე ბუ-
ლია მნიშ ვნე ლო ვა ნი ლე გი ტი მუ რი მიზ ნე ბით.

სა სა მარ ლომ აღ ნიშ ნა, რომ მარ კი რე ბის ნო მი ნა ლუ რი ღი რე ბუ ლე ბა არ ის გა და სა ხა დე ბის 
ად მი ნის ტრი რე ბის თვის მო სარ ჩე ლის მი ერ გა წე ული ხარ ჯი იმ გან სხვა ვე ბით, რომ მე წარ მე სუ-
ბი ექ ტი უშუ ალ ოდ თვი თონ არ წარ მარ თავს მარ კი რე ბის პრო ცესს. მხო ლოდ მარ კი რე ბის სა-
ერ თო ხარ ჯის სო ლი დუ რო ბა ზე მი თი თე ბა არ გა მოდ გე ბა ფი ნან სუ რი ტვირ თის სიმ ძი მის გა მო 
სა და ვო ნორ მე ბის არ აკ ონ სტი ტუ ცი ურ ობ ის სამ ტკი ცე ბე ლად. მო სარ ჩე ლემ უნ და და ას აბუ თოს, 
რა ტომ ხდის მსგავ სი ტვირ თი პრო დუქ ცი ის წარ მო ებ ას გა ნუ ზომ ლად რთულს ან/და მნიშ ვნე-
ლოვ ნად აზი ან ებს ინ დუს ტრი ას. მო სარ ჩლემ უნ და წარ მო აჩ ინ ოს, რომ სა და ვო ნორ მე ბი არ ის 
არა მო რი გი რე გუ ლა ცია, რო მე ლიც, რა თქმა უნ და, უსი ამ ოვ ნოა მე წარ მი სათ ვის, არ ამ ედ სა-
ხე ზეა უფ ლე ბა ში იმ დე ნად ინ ტენ სი ური ჩა რე ვა, რო მე ლიც არ არ ის თავ სე ბა დი თა ვი სუ ფალ ბა-
ზარ თან. სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, რომ საქ მე ში ამ გვა რი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი წარ მოდ გე ნი ლი არ 
ყო ფი ლა.

სა სა მარ თლოს შე ფა სე ბით, საქ მის გან ხილ ვი სას არ გა მოკ ვე თი ლა, რომ მარ კი რე ბის არ-
სე ბუ ლი პრაქ ტი კა მნიშ ვნე ლოვ ნად აფ ერ ხებს წარ მო ებ ას, რაც სცილ დე ბა ორ დი ნა ლურ სა წარ-
მოო პრო ცესს და მნიშ ვნე ლოვ ნად აზი ან ებს მას. წარ მოდ გე ნილ არ გუ მენ ტა ცი აზე დაყ რდნო-
ბით სა სა მარ თლომ მი იჩ ნია, რომ სა და ვო ნორ მე ბი შე ეს აბ ამ ებ ოდა სა კუთ რე ბი სა და თა ვი სუ-
ფა ლი მე წარ მე ობ ის სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ით აღი არ ებ ულ უფ ლე ბებს.

სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ნა ნა ფარ ჩუ კაშ ვი ლი სა ქარ თვე ლოს სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ნა ნა ფარ ჩუ კაშ ვი ლი სა ქარ თვე ლოს 
სას ჯე ლაღ სრუ ლე ბი სა და პრო ბა ცი ის მი ნის ტრის წი ნა აღ მდეგსას ჯე ლაღ სრუ ლე ბი სა და პრო ბა ცი ის მი ნის ტრის წი ნა აღ მდეგ

2018 წლის 26 ივ ლისს სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ მი იღო გა დაწყვე-
ტი ლე ბა საქ მე ზე „სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ნა ნა ფარ ჩუ კაშ ვი ლი სა ქარ თვე ლოს სას ჯე ლაღ-
სრუ ლე ბი სა და პრო ბა ცი ის მი ნის ტრის წი ნა აღ მდეგ“ (სარ ჩე ლის რე გის ტრა ცი ის №665/683). 
აღ ნიშ ნულ საქ მე ზე მო სარ ჩე ლე მხა რე არ აკ ონ სტი ტუ ცი ურ ად მი იჩ ნევ და პე ნი ტენ ცი ურ და წე სე-
ბუ ლე ბებ ში ბრალ დე ბულ თა/მსჯავ რდე ბულ თა სრუ ლი შე მოწ მე ბის მა რე გუ ლი რე ბელ ნორ მებს. 
სა და ვო ნორ მე ბის თა ნახ მად, სრუ ლი შე მოწ მე ბა, მათ შო რის, მო იც ავ და ბრალ დე ბუ ლი სა და 
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მსჯავ რდე ბუ ლის ვალ დე ბუ ლე ბას, მთლი ან ად გა ეხ ადა ან გა ეშ იშ ვლე ბი ნა სხე ულ ის შე სა ბა მი სი 
ნა წი ლე ბი. ას ეთ პრო ცე დუ რას შე სა ბა მი სი პი რე ბი ექ ვემ დე ბა რე ბოდ ნენ პე ნი ტენ ცი ური და წე სე-
ბუ ლე ბი დან გაგ ზავ ნი სას და მი ღე ბი სას, სა მარ ტოო ან საკ ნის ტი პის საცხოვ რე ბელ სად გომ ში 
გან თავ სე ბი სას, აგ რეთ ვე სხვა შემ თხვე ვებ ში, დი რექ ტო რი სა და მის მი ერ უფ ლე ბა მო სი ლი მო-
სამ სა ხუ რე ებ ის მი თი თე ბი სას. 

მო სარ ჩე ლის მო საზ რე ბით, პი რის გა შიშ ვლე ბა, უცხო ად ამი ან ის თან დას წრე ბით, იწ ვევ და 
ადა მი ან ის დამ ცი რე ბას და შე ურ აცხყო ფას. შე სა ბა მი სად, მოპყრო ბის ას ეთი ფორ მის გა მო-
ყე ნე ბა მხო ლოდ უკ იდ ურ ეს შემ თხვე ვებ ში უნ და ყო ფი ლი ყო და საშ ვე ბი. მო სარ ჩე ლე გან მარ-
ტავ და, რომ აკ რძა ლულ ნივ თებს სკა ნე რიც აღ მო აჩ ენ და და, ამ დე ნად, ად ამი ან ის გა შიშ ვლე ბა 
ზედ მე ტად მკაცრ ღო ნის ძი ებ ას წარ მო ად გენ და. გარ და ამ ისა, მო სარ ჩე ლის მი თი თე ბით, სრუ-
ლი შე მოწ მე ბის ჩა ტა რე ბის სა ფუძ ვლე ბი ბლან კე ტუ რი იყო და გა შიშ ვლე ბა, რო გორც შე მოწ-
მე ბის ფორ მა, გა მო იყ ენ ებ ოდა ის ეთ შემ თხვე ვებ ში რო დე საც ამ ის სა ჭი რო ება არ არ სე ბობ და, 
მა გა ლი თად და ბა ლი რის კის პა ტიმ რე ბის მი მარ თა. მო სარ ჩე ლის თვის აგ რეთ ვე პრობ ლე მუ რი 
იყო დი რექ ტო რის გა დაწყვე ტი ლე ბით პი რის შე მოწ მე ბაც, ვი ნა იდ ან შე სა ბა მი სი კა ნონ მდებ ლო-
ბა ვერ უზ რუნ ველ ყოფ და დი რექ ტო რის მხრი დან უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბის 
რის კე ბის პრე ვენ ცი ას.

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, მო სარ ჩე ლე მხა რის პო ზი ცი ით, სა და ვო ნორ მე ბი ეწი-
ნა აღ მდე გე ბო და სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მე-17 მუხ ლის მე-2 პუნ ქტით გა რან ტი რე ბულ 
ად ამი ან ის უფ ლე ბას, და ცუ ლი იყ ოს არ აჰ უმ ან ური, პა ტი ვი სა და ღირ სე ბის შემ ლა ხა ვი მოპყრო-
ბის გან. აგ რეთ ვე, გა სა ჩივ რე ბუ ლი ნორ მე ბი არ ღვევ დნენ სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ით და-
ცულ მო სარ ჩე ლის თა ვი სუ ფა ლი გან ვი თა რე ბის უფ ლე ბას (სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მე-16 
მუხ ლი) და პი რა დი ცხოვ რე ბის უფ ლე ბას (სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მე-20 მუხ ლის პირ ვე-
ლი და მე-2 პუნ ქტე ბი). 

მო პა სუ ხე მხა რემ არ გა იზი არა მო სარ ჩე ლის პო ზი ცია და გა ნაცხა და, რომ სრუ ლი შე მოწ მე-
ბა ემ სა ხუ რე ბო და პე ნი ტენ ცი ური სის ტე მის უს აფ რთხო ებ ის უზ რუნ ველ ყო ფის, და ნა შა ულ ის ან/
და სა მარ თალ დარ ღვე ვის თა ვი დან აც ილ ებ ის, სი ცოცხლი სა და ჯან მრთე ლო ბის, აგ რეთ ვე სხვა 
უფ ლე ბა თა და თა ვი სუფ ლე ბა თა დაც ვის მიზ ნებს. მო პა სუ ხის გან მარ ტე ბით, სკა ნე რი ვერ ჩა ან-
აც ვლებ და სრუ ლი შე მოწ მე ბის ღო ნის ძი ებ ას, რად გან არ სე ბობს ცალ კე ული ნივ თე ბი/ნივ თი ერ-
ებ ები, რო მელ თა აღ მო ჩე ნაც სკა ნე რის აპ არ ატ ით შე უძ ლე ბე ლია. 

სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გან მარ ტე ბით, მარ თა ლია, შე მოწ მე ბის მიზ-
ნით პი რის გა შიშ ვლე ბა, თა ვის თა ვად, არ წარ მო ად გენს სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მე-17 
მუხ ლით აკ რძა ლუ ლი მოპყრო ბის ფორ მას, თუმ ცა ას ეთი ღო ნის ძი ება უნ და გა მოი ყე ნე ბო დეს 
მხო ლოდ უკ იდ ურ ესი აუც ილ ებ ლო ბი სას და უნ და გან ხორ ცი ელ დეს იმ გვა რი წე სით, რომ არ გა-
მო იწ ვი ოს ად ამი ან ის პა ტი ვი სა და ღირ სე ბის შე ლახ ვა. სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ სა და ვო 
ნორ მე ბი წარ მო ად გენ და მო პა სუ ხის მი ერ და სა ხე ლე ბუ ლი მიზ ნე ბის მი საღ წევ, გა მო სა დეგ და 
აუც ილ ებ ელ სა შუ ალ ებ ას. საქ მის მიმ დი ნა რე ობ ის ას დად გინ და, რომ შე უძ ლე ბე ლია, სკა ნე რის 
მეშ ვე ობ ით ყვე ლა აკ რძა ლუ ლი ნივ თის (მათ შო რის, ძუ ის ან ქა ღალ დის), წარ წე რი სა თუ სხვა 
ობი ექ ტის აღ მო ჩე ნა, რო მელ თა შე ტა ნა, დამ ზა დე ბა, ბრუნ ვა საფ რთხეს უქ მნის პე ნი ტენ ცი ურ 
და წე სე ბუ ლე ბა ში წეს რიგს და სხვა თა ჯან მრთე ლო ბას. 

ამ ის გარ და, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, რომ და წე სე ბუ ლე ბა ში აკ რძა ლუ ლი 
ნივ თე ბის შე ტა ნის/გა ტა ნის და დამ ზა დე ბის საფ რთხე ვერ გა მო ირ იცხე ბო და ვერც ერ თი კა-
ტე გო რი ის ბრალ დე ბუ ლის/მსჯავ რდე ბუ ლის მი მართ. ნე ბის მი ერი კა ტე გო რი ის ბრალ დე ბუ ლი/
მსჯავ რდე ბუ ლი, ნე ბით თუ ნე ბის გა რე შე, შე იძ ლე ბა გახ დეს და წე სე ბუ ლე ბა ში ამ გვა რი ობი ექ-
ტე ბის ბრუნ ვის ხელ შემ წყო ბი. შე სა ბა მი სად, სა სა მარ თლოს გან მარ ტე ბით, სრუ ლი შე მოწ მე ბის 
ჩა ტა რე ბის აუც ილ ებ ლო ბა ყვე ლა მსჯავ რდე ბუ ლი სა და ბრალ დე ბუ ლის მი მართ არ სე ბობ და.
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სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ გა რე სამ ყა როს თან კონ-
ტაქ ტის შემ თხვე ვებ ში და და წე სე ბუ ლე ბა ში გა და ად გი ლე ბი სას (სა მარ ტოო სა კან ში მო თავ სე ბა) 
პი რის გა შიშ ვლე ბის დაშ ვე ბა პა სუ ხობ და კონ სტი ტუ ცი ის მოთხოვ ნებს. 

ამ ას თან ერ თად, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ მი უთ ითა, რომ სა და ვო №200 ბრძა ნე ბა 
არ გან საზღვრავ და დი რექ ტო რი სა და მის მი ერ უფ ლე ბა მო სი ლი მო სამ სა ხუ რე ებ ის მი ერ პი-
რის სრუ ლი შე მოწ მე ბის შე სა ხებ გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის სა ხელ მძღვა ნე ლო კრი ტე რი უმ ებს, 
რაც ქმნი და უფ ლე ბა ში მა ღა ლი ინ ტენ სი ვო ბით ჩა რე ვის რის კებს. აღ ნიშ ნუ ლის გათ ვა ლის წი ნე-
ბით, №200 ბრძა ნე ბით გან საზღვრუ ლი დი რექ ტო რის და მის მი ერ უფ ლე ბა მო სი ლი პი რის გა-
დაწყვე ტი ლე ბით პი რის გა შიშ ვლე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა სა სა მარ თლომ კონ სტი ტუ ცი ის მე-17-ე 
მუხ ლის მე-2 პუნ ქტი სა და მე-20 მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქტის სა წი ნა აღ მდე გოდ ცნო. ამ ავე დროს, 
სა სა მარ თლომ კონ სტი ტუ ცი ურ ად მი იჩ ნია №116 ბრძა ნე ბა ში არ სე ბუ ლი სრუ ლი შე მოწ მე ბის 
პრაქ ტი კუ ლად იგ ივე სა ფუძ ვე ლი იმ მო ტი ვით, რომ შე სა ბა მი სი ბრძა ნე ბა შე იც ავ და უფ ლე ბის 
დაც ვის საკ მა რის გა რან ტი ებს.

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ მნიშ ვნე ლო ვა ნი გან მარ ტე ბე ბი გა აკ ეთა პი რა დი ცხოვ რე-
ბის უფ ლე ბის და მი სი შეზღუდ ვის კონ სტი ტუ ცი ურ სა მარ თლებ რი ვი სტან დარ ტე ბის თა ობ აზე. 
პირ ველ რიგ ში, აღ ინ იშ ნა, რომ რუ ტი ნუ ლი შე მოწ მე ბე ბი კონ სტი ტუ ცი ის მე-20 მუხ ლით გათ ვა-
ლის წი ნე ბუ ლი პი რა დი ცხოვ რე ბის უფ ლე ბით არ ის და ცუ ლი. ამ ას თა ნა ვე, სა კონ სტი ტუ ციო სა-
სა მარ თლოს გან მარ ტე ბით, კონ სტი ტუ ცი ის მე-20 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პი რა დი ცხოვ-
რე ბის უფ ლე ბის შეზღუდ ვის სა სა მარ თლო დათ ქმა, ყო ველ თვის აუც ილ ებ ელი არ არ ის ამ უფ-
ლე ბა ში ჩა რე ვის დროს. სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს შე ფა სე ბით, პი რა დი ცხოვ რე ბის უფ-
ლე ბის სა სა მარ თლოს გა დაწყვე ტი ლე ბის სა ფუძ ველ ზე შეზღუდ ვის მოთხოვ ნა უკ ავ შირ დე ბა 
აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნოს მი ერ დის კრე ცი ული უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გა მო ყე-
ნე ბის კონ ტროლს. ხო ლო იმ შემ თხვე ვა ში, რო დე საც კა ნონ მდებ ლო ბა აწ ეს რი გებს ის ეთ კონ-
კრე ტულ სფე რო ებს, სა დაც ურ თი ერ თო ბის სპე ცი ფი კი დან გა მომ დი ნა რე, მუდ მი ვად არ სე ბობს 
პი რა დი ცხოვ რე ბის ხელ შე უხ ებ ლო ბის უფ ლე ბის შეზღუდ ვის კონ სტი  ტუ ცი ის მოთხოვ ნე ბის შე-
სა ბა მი სი სა ფუძ ვე ლი, რე ლე ვან ტუ რო ბას კარ გავს სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მე-20 მუხ ლით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ფორ მა ლუ რი სა სა მარ თლო კონ ტრო ლი. გან სა ხილ ველ საქ მე ზე დად გინ-
და, რომ პე ნი ტენ ცი ურ და წე სე ბუ ლე ბებ ში, სა და ვო ნორ მე ბით გან საზღვრულ შემ თხვე ვებ ში, არ-
სე ბობ და პი რა დი ცხოვ რე ბის უფ ლე ბის შეზღუდ ვის მუდ მი ვი სა ჭი რო ება. შე სა ბა მი სად, პი რის 
ყო ველ ჯერ ზე შე მოწ მე ბის თვის სა სა მარ თლო სად მი მი მარ თვის აუც ილ ებ ლო ბა არ იდ გა. 

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გან მარ ტე ბით, ის გა რე მო ება რომ ცალ კე ულ ურ თი ერ თო-
ბებ თან მი მარ თე ბით არ გა მო იყ ენ ება სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მე-20 მუხ ლის ფორ მა ლუ-
რი კრი ტე რი უმი - სა სა მარ თლოს გა დაწყვე ტი ლე ბის დათ ქმა, არ ნიშ ნავს, რომ ას ეთი ურ თი ერ-
თო ბის მომ წეს რი გე ბე ლი ნორ მე ბი არ და ექ ვემ დე ბა რე ბა მა ტე რი ალ ურ კონ სტი ტუ ცი ურ სა მარ-
თლებ რივ სტან დარ ტებ თან მი მარ თე ბით შე მოწ მე ბას. შე სა ბა მი სად, კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლი 
ნა წი ლობ რივ დაკ მა ყო ფილ და.

სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ები - მა რი ნე მი ზან და რი, გი ორ გი ჩი ტი ძე სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ები - მა რი ნე მი ზან და რი, გი ორ გი ჩი ტი ძე 
და ანა ჯი ქუ რი ძე სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მდეგდა ანა ჯი ქუ რი ძე სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მდეგ

2018 წლის 27 ივ ლისს სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს მე ორე კო ლე გი ამ მი-
იღო გა დაწყვე ტი ლე ბა საქ მე ზე „სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ები - მა რი ნე მი ზან და რი, გი ორ გი ჩი-
ტი ძე და ანა ჯი ქუ რი ძე სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მდეგ“ (კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლი 
N1216). და სა ხე ლე ბულ საქ მე ზე და ვის სა განს წარ მო ად გენ და „კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ობ ის 
შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის 30-ე მუხ ლის მე-8 პუნ ქტის კონ სტი ტუ ცი ურ ობა სა ქარ თვე ლოს 
კონ სტი ტუ ცი ის მე-14 მუხ ლთან და 34-ე მუხ ლის მე-2 პუნ ქტთან მი მარ თე ბით.
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სა და ვო ნორ მა გა მო რიცხავ და რე ლი გი ური კონ ფე სი ებ ის სა კუთ რე ბა ში (სარ გებ ლო ბა-
ში) არ სე ბულ კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ობ ის ობი ექ ტებ ზე კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ობ ის ძეგ ლის 
დაც ვის კენ მი მარ თუ ლი, კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ზო გი ერ თი ვალ დე ბუ ლე ბის გავ რცე ლე-
ბას. სა და ვო ნორ მი დან გა მომ დი ნა რე, სა ხელ მწი ფოს არ ჰქონ და უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, ძეგ ლის 
მე სა კუთ რე (კა ნო ნი ერი მო სარ გებ ლე) რე ლი გი ური კონ ფე სი ებ ის თვის და ეკ ის რე ბი ნა პა სუ ხის-
მგებ ლო ბა ძეგ ლის მოვ ლა-პატ რო ნო ბის პი რო ბე ბის დარ ღვე ვი სათ ვის ან/და მე სა კუთ რის თან-
ხმო ბის გა რე შე ჩა ეტ არ ებ ინა ძეგ ლზე გა და უდ ებ ელი სა რეს ტავ რა ციო სა მუ შაოები.

მო სარ ჩე ლე ები მი უთ ით ებ დნენ, რომ სა და ვო ნორ მა ეწ ინა აღ მდე გე ბო და სა ქარ თვე ლოს 
კონ სტი ტუ ცი ის 34-ე მუხ ლის მე-2 პუნ ქტით გა რან ტი რე ბულ კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ობ ის დაც ვის 
უფ ლე ბას, რად გან სა ხელ მწი ფო არ აჯ ერ ოვ ნად ას რუ ლებს მას ზე და კის რე ბულ პო ზი ტი ურ ვალ-
დე ბუ ლე ბას კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ობ ის დაც ვის კუთხით. კერ ძოდ, რე ლი გი ური კონ ფე სი ებ ის 
სა კუთ რე ბა ში (სარ გებ ლო ბა ში) არ სე ბულ კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ობ ის ძეგ ლებ ზე სა ხელ მწი ფო 
არ ავ რცე ლებს ობი ექ ტე ბის დაც ვი სათ ვის აუც ილ ებ ელ კონ ტრო ლის მე ქა ნიზ მებს მე სა კუთ რის 
(კა ნო ნი ერი მო სარ გებ ლის) მი მართ, რაც ვერ უზ რუნ ველ ყოფს კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ობ ის 
ად ეკ ვა ტურ დაც ვას. ამ ას თა ნა ვე, სა და ვო რე გუ ლი რე ბა დის კრი მი ნა ცი ული იყო, რად გან აღ ნიშ-
ნუ ლი კონ ტრო ლის მე ქა ნიზ მე ბის გან ათ ავ ის უფ ლებ და მხო ლოდ რე ლი გი ური კონ ფე სი ებ ის სა-
კუთ რე ბა ში (სარ გებ ლო ბა ში) არ სე ბულ ძეგ ლებს, ხო ლო ყვე ლა სხვა მე სა კუთ რის (კა ნო ნი ერი 
მო სარ გებ ლის) მი მართ მოქ მე დებ და გან სხვა ვე ბუ ლი სა მარ თლებ რი ვი რე ჟი მი.

მო პა სუ ხემ გან მარ ტა, რომ „კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ობ ის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის 
30-ე მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ღო ნის ძი ებ ებ ის რე ლი გი ურ კონ ფე სი ებ ზე გავ რცე ლე ბა მნიშ-
ვნე ლოვ ნად შეზღუ დავ და მათ მი ერ რე ლი გი ური და ნიშ ნუ ლე ბის ობი ექ ტე ბის აღ მსა რებ ლო ბი-
სათ ვის გა მო ყე ნე ბას. ამ დე ნად, მო პა სუ ხე მი უთ ით ებ და, რომ სა და ვო ნორ მა მიზ ნად ის ახ ავ და 
აღ მსა რებ ლო ბის თა ვი სუფ ლად გან ხორ ცი ელ ებ ის ხელ შეწყო ბას.

სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ გან მარ ტა, რომ სა ქარ თვე ლოს კონ სტი-
ტუ ცი ის 34-ე მუხ ლის მე-2 პუნ ქტი სა ხელ მწი ფოს უდ გენს კონ კრე ტულ ვალ დე ბუ ლე ბებს, რა თა 
სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში უზ რუნ ველ ყო ფილ იქ ნეს კულ ტუ რუ ლი გა რე მოს არ სე ბო ბა, რაც 
ად ამი ან ის ძი რი თად კონ სტი ტუ ცი ურ უფ ლე ბას წარ მო ად გენს. სა ხელ მწი ფო ვალ დე ბუ ლია, 
კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ობ ის და სა ცა ვად შექ მნას ის ეთი პი რო ბე ბი, რომ ლე ბიც მაქ სი მა ლუ-
რად უზ რუნ ველ ყოფს სხვა დას ხვა გა რე მო პი რო ბე ბი დან მომ დი ნა რე საფ რთხის პრე ვენ ცი ას. ეს 
უნ და გა მო იხ ატ ოს კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ობ ის ძეგ ლებ ზე ად ამი ან თა გარ კვე ული ქმე დე ბე ბის 
აკ რძალ ვა ში და ამ ქმე დე ბის ჩა დე ნი სათ ვის შე სა ბა მი სი პა სუ ხის მგებ ლო ბის და წე სე ბა ში. ამ-
ას თა ნა ვე, და ზი ან ებ ის შემ თხვე ვა ში, შეძ ლე ბის დაგ ვა რად, მო ახ დი ნოს ძეგ ლის რეს ტავ რა ცია, 
რაც მი მარ თუ ლი უნ და იყ ოს ძეგ ლის თავ და პირ ვე ლი იერ სა ხის აღ დგე ნის კენ.

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ მი უთ ითა, რომ სა და ვო რე გუ ლი რე ბა შე ეხ ებ ოდა მხო ლოდ 
კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ობ ის ძეგ ლებს. კა ნონ მდებ ლო ბით კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ობ ის ძეგ-
ლად ით ვლე ბა კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ობ ის უძ რა ვი ან მოძ რა ვი ობი ექ ტი, რო მელ საც ამ ავე 
კა ნო ნით დად გე ნი ლი წე სით მი ენ იჭა ძეგ ლის სტა ტუ სი, რაც და კავ ში რე ბუ ლია მის სიძ ვე ლეს-
თან, უნ იკ ალ ურ ობ ას თან ან ავ თენ ტუ რო ბას თან. სა სა მარ თლოს გან მარ ტე ბით, კულ ტუ რუ ლი 
მემ კვიდ რე ობ ის დაც ვის კონ სტი ტუ ცი ური უფ ლე ბის უმ თავ რე სი მი ზა ნია, უზ რუნ ველ ყოს მა ტე-
რი ალ ური სა ხის ის ტო რი ული და კულ ტუ რუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის მქო ნე კულ ტუ რულ მემ კვიდ რე-
ობ აზე წვდო მის შე საძ ლებ ლო ბა, რა საც თან სდევს სა ხელ მწი ფოს ვალ დე ბუ ლე ბა, ეფ ექ ტუ რად 
და იც ვას აღ ნიშ ნუ ლი ობი ექ ტე ბი. კა ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნი ლი კრი ტე რი უმ ებ ის გათ ვა ლის წი-
ნე ბით, რო მელ თა სა ფუძ ველ ზეც ობი ექ ტს ენ იჭ ება კულ ტუ რუ ლი ძეგ ლის სტა ტუ სი, არ არ სე ბობს 
სა ფუძ ვე ლი, რომ კა ნო ნით გან საზღვრუ ლი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ობ ის ძეგ ლე ბის ცნე ბა არ 
მო ექ ცეს სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 34-ე მუხ ლის მე-2 პუნ ქტის ფარ გლებ ში. შე სა ბა მი სად, 
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ობი ექ ტე ბი, რომ ლებ ზეც ვრცელ დე ბა სა და ვო რე გუ ლი რე ბა, და ცუ ლია სა ქარ თვე ლოს კონ სტი-
ტუ ცი ით.

სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, რომ აღ მსა რებ ლო ბის თა ვი სუფ ლად გან ხორ ცი ელ ებ ის ხელ-
შეწყო ბა, ად ამი ან ის რე ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბის დაც ვის კენ მი მარ თულ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ღო-
ნის ძი ებაა და, შე სა ბა მი სად, ამ მიზ ნით, და საშ ვე ბი იყო სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 34-ე მუხ-
ლის მე-2 პუნ ქტით და ცუ ლი უფ ლე ბის შეზღუდ ვა. ამ ას თან, სა ხელ მწი ფოს მი ერ და წე სე ბუ ლი 
კონ ტრო ლის მე ქა ნიზ მე ბის გა უვ რცე ლებ ლო ბა რე ლი გი ური კონ ფე სი ებ ის სა კუთ რე ბა ში (სარ-
გებ ლო ბა ში) არ სე ბულ ობი ექ ტებ ზე მათ აძ ლევ და  სა შუ ალ ებ ას, თა ვი სუფ ლად ეს არ გებ ლათ სა-
კუ თა რი ქო ნე ბით, მათ შო რის, დაბ რკო ლე ბის გა რე შე გა მო ეყ ენ ებ ინ ათ იგი რე ლი გი ური რი ტუ-
ალ ებ ის აღ სას რუ ლებ ლად. შე სა ბა მი სად, სა და ვო ნორ მით დად გე ნი ლი რე გუ ლი რე ბა წარ მო-
ად გენ და და სა ხე ლე ბუ ლი ლე გი ტი მუ რი მიზ ნის მიღ წე ვის გა მო სა დეგ სა შუ ალ ებ ას.

სა და ვო ნორ მით დად გე ნი ლი შეზღუდ ვის აუც ილ ებ ლო ბა ზე მსჯე ლო ბი სას სა სა მარ თლომ 
გან მარ ტა, რომ სა ხელ მწი ფო კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ობ ის მოვ ლა-პატ რო ნო ბა ზე უარს აცხა-
დებ და, მათ შო რის, იმ შემ თხვე ვა ში, რო დე საც მა თი მოვ ლა რე ლი გი ური რი ტუ ალ ებ ის აღ სრუ-
ლე ბას არ ზღუ დავ და. ამ ავე დროს, სა და ვო ნორ მა მოქ მე დებ და რე ლი გი ური კონ ფე სი ებ ის 
სა კუთ რე ბა ში არ სე ბულ კულ ტუ რულ ძეგ ლებ ზე, გა ნურ ჩევ ლად იმ ისა, გა აჩ ნდათ თუ არა მათ 
საღ ვთის მსა ხუ რო და ნიშ ნუ ლე ბა. ამ დე ნად, სა და ვო რე გუ ლი რე ბის ბლან კე ტუ რი ბუ ნე ბი დან გა-
მომ დი ნა რე, სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 34-ე მუხ ლის მე-2 პუნ ქტით და ცუ ლი უფ ლე ბა იზღუ-
დე ბო და იმ აზე მე ტად, ვიდ რე ეს სა ჭი რო იყო ლე გი ტი მუ რი მიზ ნის მი საღ წე ვად. შე სა ბა მი სად, 
იგი ვერ აკ მა ყო ფი ლებ და აუც ილ ებ ლო ბის მოთხოვ ნებს და არ ღვევ და ხსე ნე ბულ კონ სტი ტუ ცი-
ურ უფ ლე ბას.

სა და ვო ნორ მის სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მე-14 მუხ ლთან შე სა ბა მი სო ბის შე ფა სე ბი-
სას სა სა მარ თლომ მი უთ ითა, რომ სა და ვო რე გუ ლი რე ბა ახ დენ და დი ფე რენ ცი რე ბას კულ ტუ-
რუ ლი მემ კვიდ რე ობ ის ძეგ ლის მე სა კუთ რის სტა ტუ სის ნიშ ნით. რე ლი გი ურ კონ ფე სი ებს არ ეკ-
ის რე ბო დათ პა სუ ხის მგებ ლო ბა იმ ქმე დე ბი სათ ვის, რომ ლის კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ობ ის ძეგ-
ლის სხვა მე სა კუთ რის მი ერ ჩა დე ნაც კა ნო ნით დად გე ნი ლი წე სით ის ჯე ბო და. 

სა სა მარ თლოს არ გუ მენ ტა ცი ით, ქმე დე ბი სათ ვის პა სუ ხის მგებ ლო ბის გან საზღვრის პრო-
ცეს ში, შე საძ ლოა, მხედ ვე ლო ბა ში იქ ნეს მი ღე ბუ ლი პი რის მი ერ აღ ნიშ ნუ ლი ქმე დე ბის რწმე ნის 
თა ვი სუფ ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე ჩა დე ნის ფაქ ტი. პი რი, რო მე ლიც ქმე დე ბას ჩა დის რწმე ნის 
კარ ნა ხით, შე საძ ლოა, არ იყ ოს იმ პი რის არ სე ბი თად თა ნას წო რი, რომ ლის ქმე დე ბაც არ არ-
ის გან პი რო ბე ბუ ლი რწმე ნის თა ვი სუფ ლე ბით. თუმ ცა, მო ცე მულ შემ თხვე ვა ში არ იკ ვე თე ბო და, 
რომ სა და ვო ნორ მა მი მარ თუ ლი იყო უშუ ალ ოდ კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ობ ის მოვ ლის ვალ დე-
ბუ ლე ბის მხო ლოდ აღ მსა რებ ლო ბის გა მო დარ ღვე ვის შემ თხვე ვებ ზე. შე სა ბა მი სად, შე სა და რე-
ბე ლი პი რე ბი წარ მო ად გენ დნენ არ სე ბი თად თა ნას წორ სუ ბი ექ ტებს ამ კონ კრე ტულ სა მარ თა-
ლურ თი ერ თო ბა ში.

სა სა მარ თლომ ას ევე და ად გი ნა, რომ დი ფე რენ ცი რე ბა არ ხდე ბო და კლა სი კუ რი ნიშ ნით 
და არ ხა სი ათ დე ბო და მა ღა ლი ინ ტენ სი ვო ბით. შე სა ბა მი სად, მი სი კონ სტი ტუ ცი ურ ობ ის შე ფა-
სე ბი სას გა მო იყ ენა რა ცი ონ ალ ური დი ფე რენ ცი აცი ის ტეს ტი. დი ფე რენ ცი რე ბის რა ცი ონ ალუ-
რო ბის შე ფა სე ბი სას სა სა მარ თლომ მი უთ ითა, რომ რე ლი გი ური რი ტუ ალ ებ ის ჩა ტა რე ბის ხელ-
შეწყო ბი სათ ვის სა ხელ მწი ფოს მი ერ რე ლი გი ური კონ ფე სი ებ ის სა კუთ რე ბა ში (სარ გებ ლო ბა ში) 
არ სე ბუ ლი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ობ ის ძეგ ლე ბის დაც ვის ზო გა დი ვალ დე ბუ ლე ბის სრუ ლად 
გა მო რიცხვა არა მხო ლოდ აუც ილ ებ ლო ბის მოთხოვ ნებს არ პა სუ ხობ და, არ ამ ედ ას ევე არ აგ-
ონ ივ რუ ლი იყო და ვერ აკ მა ყო ფი ლებ და რა ცი ონ ალ ური დი ფე რენ ცი აცი ის ტეს ტის მოთხოვ-
ნებს. ამ დე ნად, სა სა მარ თლომ და ად გი ნა სა და ვო ნორ მე ბის სა ფუძ ველ ზე კა ნო ნის წი ნა შე თა-
ნას წო რო ბის უფ ლე ბის დარ ღვე ვა.
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სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე და ვით მა ლა ნია სა ქარ თვე ლოს სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე და ვით მა ლა ნია სა ქარ თვე ლოს 
პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მდეგპარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მდეგ

2018 წლის 19 ოქ ტომ ბერს სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ მი იღო გა დაწყვე-
ტი ლე ბა საქ მე ზე „სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე და ვით მა ლა ნია სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი-
ნა აღ მდეგ“ (კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლი №779). და სა ხე ლე ბულ საქ მე ზე სა და ვოდ გამ ხდა რი 
ნორ მე ბის თა ნახ მად, ცალ კე ული ად მი ნის ტრა ცი ული სა მარ თალ დარ ღვე ვის საქ მე ზე პირ ვე ლი 
ინ სტან ცი ის სა სა მარ თლოს მი ერ მი ღე ბუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბა სა ბო ლოო იყო და არ სა ჩივ რდე-
ბო და.28 

მო სარ ჩე ლე მხა რე მი უთ ით ებ და, რომ სა აპ ელ აციო სა სა მარ თლო სად მი მი მარ თვის უფ-
ლე ბა და ცუ ლია სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ით და სა და ვო ნორ მე ბით დად გე ნი ლი აკ რძალ ვა 
არ ღვევ და სა მარ თლი ანი სა სა მარ თლოს უფ ლე ბას. მო სარ ჩე ლის პო ზი ცი ით, ად მი ნის ტრა ცი-
ული პა სუ ხის მგებ ლო ბის სა ხით დი დი ოდ ენ ობ ით ჯა რი მის გა მო ყე ნე ბა და ხან გრძლი ვი ვა დით 
მარ თვის უფ ლე ბის შე ჩე რე ბა უნ და სა ჩივ რდე ბო დეს რო გორც პირ ვე ლი ინ სტან ცი ის, ისე - სა აპ-
ელ აციო სა სა მარ თლო ში. მო სარ ჩე ლე მი უთ ით ებ და, რომ და სა ხე ლე ბუ ლი სახ დე ლე ბის მი ნი მა-
ლურ ოდ ენ ობ ებ თან/ხან გრძლი ვო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი და ვა შე საძ ლოა დას რულ დეს პირ-
ვე ლი ინ სტან ცი ის სა სა მარ თლო ში, თუმ ცა ნორ მა ბლან კე ტუ რად ვრცელ დე ბო და ყვე ლა და ვა ზე 
და არ ღვევ და სა მარ თლი ანი სა სა მარ თლოს უფ ლე ბას.

მო პა სუ ხე მხა რის გან მარ ტე ბით, სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ით გა რან ტი რე ბუ ლი სა მარ-
თლი ანი სა სა მარ თლოს უფ ლე ბა არ მო ითხოვს ყვე ლა შემ თხვე ვა ში საქ მის სა მი ინ სტან ცი ით 
გან ხილ ვის უზ რუნ ველ ყო ფას. მო პა სუ ხის პო ზი ცი ით, მარ თა ლია, მო ცე მულ შემ თხვე ვა ში იზღუ-
დე ბო და სა მარ თლი ანი სა სა მარ თლოს უფ ლე ბა, თუმ ცა იგი გა მარ თლე ბუ ლი იყო სწრა ფი და 
ეფ ექ ტუ რი მარ თლმსა ჯუ ლე ბის და პრო ცე სის ეკ ონ ომი ურ ობ ის პრინ ცი პე ბის დაც ვის ლე გი ტი მუ-
რი მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად.

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ მი უთ ითა, რომ სა და ვო ნორ მე ბი მარ თლაც ემ სა ხუ რე ბო-
და პრო ცე სის ეკ ონ ომი ურ ობ ის უზ რუნ ველ ყო ფის და სა სა მარ თლო სის ტე მის გა დატ ვირ თვის გან 
დაც ვის ლე გი ტი მუ რი მიზ ნე ბის მიღ წე ვას. ამ ას თან, სა აპ ელ აციო სა სა მარ თლო სად მი წვდო მის 
შეზღუდ ვით მცირ დე ბო და სა აპ ელ აციო სა სა მარ თლოს მი ერ გან სა ხილ ველ საქ მე თა რა ოდ ენ-
ობა და სა და ვო ნორ მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ღო ნის ძი ება სა სა მარ თლოს გან ტვირ თვის ლე გი-
ტი მუ რი მიზ ნის მიღ წე ვის გა მო სა დეგ სა შუ ალ ებ ად ჩა ით ვა ლა. ამ ავ დრო ულ ად, არ იკ ვე თე ბო და 
უფ ლე ბის ნაკ ლე ბად მზღუ და ვი რა იმე ალ ტერ ნა ტი ული სა მარ თლებ რი ვი მე ქა ნიზ მი, რო მე ლიც 
იმ ავე ეფ ექ ტუ რო ბით უზ რუნ ველ ყოფ და სა სა მარ თლოს გან ტვირ თვას. 

შეზღუდ ვის პრო პორ ცი ულ ობ ის შე ფა სე ბი სას სა სა მარ თლომ და პი რის პი რე ბულ ინ ტე რე-
სე ბად და ინ ახა სა სა მარ თლოს სის ტე მის გა დატ ვირ თვის გან დაც ვის ლე გი ტი მუ რი მიზ ნე ბი და 
პი რის უფ ლე ბა, სა აპ ელ აციო სა სა მარ თლო ში გა ას აჩ ივ როს სა სა მარ თლოს გა დაწყვე ტი ლე ბა. 
სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გან მარ ტე ბით, სა სა მარ თლოს გა დატ ვირ თუ ლო ბის პრე ვენ ცია 
პირ და პირ კავ შირ შია მარ თლმსა ჯუ ლე ბის გა მარ თულ ფუნ ქცი ონ ირ ებ ას თან. აღ ნიშ ნუ ლის გათ-
ვა ლის წი ნე ბით, პირ ვე ლი ინ სტან ცი ის სა სა მარ თლოს გა დაწ ვე ტი ლე ბის გა სა ჩივ რე ბის უფ ლე ბა, 
ყვე ლა შემ თხვე ვა ში, თა ვის თა ვად ვერ გა და წო ნის სა სა მარ თლოს გა დატ ვირ თვის გან დაც ვის 
უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს ინ ტე რესს. სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ სა აპ ელ აციო სა-
სა მარ თლო ში გა სა ჩივ რე ბის შეზღუდ ვა პი რის უფ ლე ბას არ ღვევს მხო ლოდ იმ შემ თხვე ვა ში, თუ 

28  დავის საგანი სრულად: საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 271–ე მუხლის მე-2 
ნაწილის სიტყვების „გარდა ამ კოდექსის 272–ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა“, 272–ე მუხლის პირველი 
ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის პირველი წინადადების სიტყვების „რომლის გადაწყვეტილება საბოლოოა“ და მე-2 წინადა-
დების სიტყვების „რომლის გადაწყვეტილება საბოლოოა“; ამავე ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტის სიტყვების „რომლის გადა-
წყვეტილება საბოლოოა“ და „დ“ ქვეპუნქტის სიტყვების „რომლის გადაწყვეტილება საბოლოოა“ კონსტიტუციურობა 
საქართველოს კონსტიტუციის 42–ე მუხლის პირველ პუნქტთან მიმართებით.
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მას, კონ კრე ტუ ლი და ვი დან გა მომ დი ნა რე, სა სა მარ თლოს გა დაწყვე ტი ლე ბის გა სა ჩივ რე ბის 
გან სა კუთ რე ბუ ლი ინ ტე რე სი გა აჩ ნია.

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს მი თი თე ბით, გან სა ხილ ველ შემ თხვე ვა ში, პი რის გა სა ჩივ-
რე ბის ინ ტე რესს გა ნა პი რო ბებ და სა ვა რა უდ ოდ ჩა დე ნი ლი სა მარ თალ დარ ღვე ვის სიმ ძი მე. სა-
სა მარ თლომ, ამ შემ თხვე ვა ში, სა მარ თალ დარ ღვე ვის სიმ ძი მის გან საზღვრი სათ ვის გა მო იყ ენა 
სა მარ თალ დარ ღვე ვი სათ ვის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სან ქცი ის სიმ კაც რის კრი ტე რი უმი. სა სა მარ-
თლოს გან მარ ტე ბით, სა მარ თალ დამ რღვე ვად ცნო ბის შე დე გად, ად ამი ან ზე ზე მოქ მე დე ბა არ 
შე მო იფ არ გლე ბა მხო ლოდ მის მი მართ გა მო ყე ნე ბუ ლი სან ქცი ის მო ცუ ლო ბით. სან ქცი ის გან 
და მო უკ იდ ებ ლად (მათ შო რის, იმ შემ თხვე ვა ში, რო დე საც სან ქცია სა ერ თოდ არ გა მო იყ ენ ება) 
პი რის სა მარ თალ დამ რღვე ვად ცნო ბას უკ ავ შირ დე ბა მი სი გა კიცხვა, რაც ას ევე გარ კვე ული 
ზე მოქ მე დე ბის ფორ მაა. ამ დე ნად, სა სა მარ თლოს მი ერ დად გე ნი ლი სტან დარ ტის მი ხედ ვით, 
პა სუ ხის მგებ ლო ბის დამ დგენ ნორ მებ თან მი მარ თე ბით პი რის გა სა ჩივ რე ბის ინ ტე რესს, გან-
საზღვრავს არა მხო ლოდ პი რის მი მართ კონ კრე ტულ შემ თხვე ვა ში გა მო ყე ნე ბუ ლი სან ქცი ის 
მო ცუ ლო ბა, არ ამ ედ იმ სა მარ თალ დარ ღვე ვის სიმ ძი მე, რომ ლის ჩა დე ნა საც ედ ავ ები ან მას. 

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გან მარ ტე ბით, არც კონ სტი ტუ ცი ურ სარ ჩელ ში და არც საქ-
მის არ სე ბი თი გან ხილ ვის სხდო მა ზე, მო სარ ჩე ლე მხა რეს არ და უს ახ ელ ებია კონ კრე ტუ ლი ად-
მი ნის ტრა ცი ული სა მარ თალ დარ ღვე ვე ბი, რომ ლებ თან მი მარ თე ბი თაც მო ითხოვ და სა და ვო 
ნორ მე ბით გან საზღვრუ ლი წე სის კონ სტი ტუ ცი ურ ობ ის შე მოწ მე ბას. შე სა ბა მი სად, და ვის ფარ-
გლებ ში შე უძ ლე ბე ლი იყო სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს შე ეფ ას ებ ინა ყვე ლა ად მი ნის ტრა-
ცი ული სა მარ თალ დარ ღვე ვის სიმ ძი მე და თი თოეულ მათ გან თან და კავ ში რე ბით სა აპ ელ აციო 
სა სა მარ თლო ში გა სა ჩივ რე ბის შეზღუდ ვის კონ სტი ტუ ცი ურ ობ ის სა კითხი. აღ ნიშ ნუ ლის მი უხ ედ-
ავ ად, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს მი თი თე ბით, შე ფა სე ბის მიღ მა არ უნ და დარ ჩე ნი ლი ყო 
ის ეთი შემ თხვე ვე ბი, რო დე საც სან ქცი ის სა ხე თა ვის თა ვად სა მარ თალ დარ ღვე ვის სიმ ძი მე ზე 
მი უთ ით ებ და და აუც ილ ებ ლად მო ითხოვ და, სა აპ ელ აციო სა სა მარ თლო ში გა სა ჩივ რე ბის უფ-
ლე ბის მი ნი ჭე ბით, მი სი კა ნო ნი ერ ებ ის გა და მოწ მე ბის შე საძ ლებ ლო ბის არ სე ბო ბას.

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გან მარ ტე ბით, სახ დე ლის სა ხით თა ვი სუფ ლე ბის აღ კვე თის 
(პა ტიმ რო ბის) გათ ვა ლის წი ნე ბა, რო გორც წე სი, თა ვის თა ვად მი ან იშ ნებ და სა მარ თალ დარ ღვე-
ვის მძი მე ბუ ნე ბა ზე. შე სა ბა მი სად, არ სე ბობ და სა სა მარ თლოს გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის გა სა ჩივ რე-
ბის მო მე ტე ბუ ლი ინ ტე რე სი იმ სა მარ თალ დარ ღვე ვა თა საქ მე ებ ზე, რო მელ თათ ვი საც სახ დე ლის 
სა ხით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყო ად მი ნის ტრა ცი ული პა ტიმ რო ბა. სა და ვო ნორ მე ბის სა ფუძ ველ-
ზე, სა აპ ელ აციო სა სა მარ თლო ში და ვის შე საძ ლებ ლო ბა გა მო ირ იცხე ბო და, მათ შო რის, ის ეთ 
ად მი ნის ტრა ცი ული სა მარ თალ დარ ღვე ვე ბის საქ მე ებ თან და კავ ში რე ბით, რომ ლებ ზეც სახ დე-
ლის სა ხით, სხვა სან ქცი ებ თან ერ თად, გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყო ად მი ნის ტრა ცი ული პა ტიმ-
რო ბა. სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გან მარ ტე ბით, ას ეთ შემ თხვე ვა ში პირს უნ და ჰქონ დეს 
მი სი სა აპ ელ აციო სა სა მარ თლო ში გა სა ჩივ რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა, იმ ის გან და მო უკ იდ ებ ლად 
იყო თუ არა მის მი მართ პა ტიმ რო ბა გა მო ყე ნე ბუ ლი. ამ რი გად, სა და ვო ნორ მა, რო მე ლიც გა მო-
რიცხავ და ას ეთ შემ თხვე ვებ ში სა აპ ელ აციო სა სა მარ თლო სად მი მი მარ თვის შე საძ ლებ ლო ბას, 
არ აკ ონ სტი ტუ ცი ურ ად იქ ნა ცნო ბი ლი სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლის პირ ველ პუნ-
ქტთან მი მარ თე ბით.

კონ სტი ტუ ცი ურ სარ ჩელ ში ას ევე გა სა ჩივ რე ბუ ლი იყო ნორ მა, რომ ლის შე სა ბა მი სა დაც სა-
აპ ელ აციო სა სა მარ თლო ში ვერ გა სა ჩივ რდე ბო და ში ნა გან საქ მე თა ორ გა ნოს (თა ნამ დე ბო ბის 
პი რის) დად გე ნი ლე ბა ერ თი ად მი ნის ტრა ცი ული სახ დე ლის სხვა ად მი ნის ტრა ცი ული სახ დე ლით 
შეც ვლის შე სა ხებ. სა სა მარ თლოს გან მარ ტე ბით, სან ქცი ის შეც ვლის წარ მო ებ ის ფარ გლებ ში პი-
რის სა მარ თალ დამ რღვე ვად ცნო ბა არ ხდე ბა, მის მი ერ სა მარ თალ დარ ღვე ვის ჩა დე ნის ფაქ ტი 
უკ ვე დად გე ნი ლია და ამ ფაქ ტთან და კავ ში რე ბით სა სა მარ თლოს თვის მი მარ თვის უფ ლე ბა რე-
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ალ იზ დე ბა თავ და პირ ვე ლი სან ქცი ის შე ფარ დე ბი სას. შე სა ბა მი სად, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ-
თლომ მი უთ ითა, რომ ის კონ სტი ტუ ცი ური სტან დარ ტი, რო მე ლიც მძი მე სა მარ თალ დარ ღვე ვის 
ფარ გლებ ში შე და რე ბით მსუ ბუ ქი სან ქცი ის გა მო ყე ნე ბი სა საც მო ითხოვს ორი ინ სტან ცი ის სა სა-
მარ თლო ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბას, არ არ ის რე ლე ვან ტუ რი სახ დე ლის შეც ვლის წარ მო ებ ას თან 
მი მარ თე ბით.

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ ას ევე არ და აკ მა ყო ფი ლა მო სარ ჩე ლის მოთხოვ ნა იმ ნორ-
მის არ აკ ონ სტი ტუ ცი ურ ად ცნო ბის ნა წილ ში, რო მე ლიც გა მო რიცხავ და სა ურ ავ ის და რიცხვის 
შე სა ხებ ში ნა გან საქ მე თა ორ გა ნოს (თა ნამ დე ბო ბის პი რის) დად გე ნი ლე ბის კა ნო ნი ერ ებ ას თან 
და კავ ში რე ბით მი ღე ბუ ლი პირ ვე ლი ინ სტან ცი ის სა სა მარ თლოს გა დაწყვე ტი ლე ბის სა აპ ელ-
აციო სა სა მარ თლო ში გა სა ჩივ რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს შე ფა-
სე ბით, ქო ნებ რი ვი სან ქცი ის არ სე ბო ბა, თა ვის თა ვად, არ მი უთ ით ებს სა მარ თალ დარ ღვე ვის 
სიმ ძი მე ზე და სა ურ ავ ის და რიცხვა არ უტ ოლ დე ბა პი რი სათ ვის მძი მე სა მარ თალ დარ ღვე ვის ჩა-
დე ნა ში პა სუ ხის მგებ ლო ბის და კის რე ბას. 

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ ას ევე და ად გი ნა, რომ სა სა მარ თლოს გა დაწყვე ტი ლე ბის 
გა სა ჩივ რე ბის უფ ლე ბის არ სე ბო ბის ერთ-ერ თი მი ზა ნია ერ თგვა რო ვა ნი პრაქ ტი კის ჩა მო ყა ლი-
ბე ბა და სა მარ თლებ რი ვი უს აფ რთხო ებ ის უზ რუნ ველ ყო ფა. შე სა ბა მი სად, გა სა ჩივ რე ბის და უშ-
ვებ ლო ბა იმ პი რო ბებ ში, რო დე საც ერ თი და იმ ავე ინ სტან ცი ის სა სა მარ თლო ები ნორ მებს გან-
სხვა ვე ბუ ლად გან მარ ტა ვენ, ფაქ ტობ რი ვად, სა აპ ელ აციო მე ქა ნიზ მის ერთ-ერთ უმ ნიშ ვნე ლო-
ვა ნეს ფუნ ქცი აზე უარ ის თქმას უთ ან აბ რდე ბა. სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გან მარ ტე ბით, 
პირ მა საკ მა რი სი სიცხა დით უნ და იც ოდ ეს, რას მო ითხოვს მის გან კა ნო ნი, გან სა კუთ რე ბით, თუ 
ეს კა ნო ნი ზღუ დავს მი სი ქმე დე ბის თა ვი სუფ ლე ბას და აკ ის რებს პა სუ ხის მგებ ლო ბას. ამ დე ნად, 
სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ არ აკ ონ სტი ტუ ცი ურ ად მი იჩ ნია არა ერ თგვა რო ვა ნი სა სა მარ-
თლო პრაქ ტი კის არ სე ბო ბის პი რო ბებ ში სა აპ ელ აციო სა სა მარ თლო სად მი მი მარ თვის უფ ლე-
ბის შეზღუდ ვა, იმ ის და მი უხ ედ ავ ად, თუ რო მელ ად მი ნის ტრა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღვე ვას შე ეხ-
ებ ოდა საქ მე.

ამ ავ დრო ულ ად, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გან მარ ტე ბით, სა და ვო ნორ მე ბის და უყ ოვ-
ნებ ლივ ძა ლა და კარ გუ ლად გა მოცხა დე ბის შემ თხვე ვა ში, სრუ ლად გა უქ მდე ბო და სა აპ ელ აციო 
სა სა მარ თლოს თვის მი მარ თვის შეზღუდ ვა, რა საც, შე საძ ლოა, მნიშ ვნე ლო ვა ნად გა და ეტ ვირ თა 
სა აპ ელ აციო სა სა მარ თლო ები. ამ დე ნად, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ სა და ვო ნორ მე ბის 
ძა ლა და კარ გუ ლად ცნო ბა გა და ავ ადა 2019 წლის 31 მარ ტამ დე.

სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე და ვით ძო წე ნი ძე სა ქარ თვე ლოს სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე და ვით ძო წე ნი ძე სა ქარ თვე ლოს 
პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მდეგპარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მდეგ

2018 წლის 7 დე კემ ბერს სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს მე ორე კო ლე გი ამ 
მი იღო გა დაწყვე ტი ლე ბა საქ მე ზე „სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე და ვით ძო წე ნი ძე სა ქარ თვე ლოს 
პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მდეგ“ (კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლი №765). მო სარ ჩე ლე მხა რე სა და ვოდ 
ხდი და სა ქარ თვე ლოს სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სის 429-ე მუხ ლის პირ ვე ლი წი ნა და დე-
ბის, 430-ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის პირ ვე ლი წი ნა და დე ბის, 430-ე მუხ ლის მე-3 ნა წი ლის და 
431-ე მუხ ლის კონ სტი ტუ ცი ურ ობა სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლის პირ ველ პუნ ქტთან 
მი მარ თე ბით და სა ქარ თვე ლოს სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სის 429-ე მუხ ლის პირ ვე ლი 
წი ნა და დე ბის და 430-ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის პირ ვე ლი წი ნა და დე ბის კონ სტი ტუ ცი ურ ობა 
სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლის მე-3 პუნ ქტთან მი მარ თე ბით. 

მო სარ ჩე ლე არ აკ ონ სტი ტუ ცი ურ ად მი იჩ ნევ და სა და ვო ნორ მე ბით დად გე ნილ წესს, რომ-
ლის თა ნახ მა დაც, საქ მის წარ მო ებ ის გა ნახ ლე ბის შე სა ხებ შე ტა ნი ლი გან ცხა დე ბის და საშ ვე-
ბო ბის სა კითხი სა და მი სი ში ნა არ სობ რი ვი გან ხილ ვა ზე პი რი მოს მე ნის გა რე შე ხდე ბო და. მი სი 
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მტკი ცე ბით, აუც ილ ებ ელი იყო აღ ნიშ ნუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბის და საშ ვე ბო ბის შე მოწ მე ბა, ის ევე 
რო გორც მი სი ში ნა არ სობ რი ვი გან ხილ ვა მომ ხდა რი ყო ზე პი რი მოს მე ნით, რა თა მხა რე ებს მის-
ცე მო დათ გან სა ხილ ველ სა კითხთან და კავ ში რე ბით სა კუ თა რი მო საზ რე ბე ბი სა და პო ზი ცი ებ ის 
წარ მოდ გე ნის შე საძ ლებ ლო ბა. მო სარ ჩე ლე ას ევე სა და ვოდ ხდი და იმ ნორ მე ბის კონ სტი ტუ ცი-
ურ ობ ას, რო მელ თა თა ნახ მა დაც, საქ მის წარ მო ებ ის გა ნახ ლე ბის შე სა ხებ შე ტა ნი ლი გან ცხა დე-
ბის სა ფუძ ვლი ან ობ ის შემ თხვე ვა ში, უქ მდე ბო და კა ნო ნი ერ ძა ლა ში შე სუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბა 
და აღ ნიშ ნუ ლი საქ მის გან ხილ ვა ხდე ბო და თა ვი დან. მო სარ ჩე ლის პო ზი ცი ით, და სა ხე ლე ბუ ლი 
გან ცხა დე ბის სა ფუძ ვლი ან ობ ის შემ თხვე ვა ში უნ და მომ ხდა რი ყო არა კა ნო ნი ერ ძა ლა ში შე სუ-
ლი გა დაწყვე ტი ლე ბის გა უქ მე ბა და საქ მის წარ მო ებ ის გა ნახ ლე ბა, არ ამ ედ კა ნო ნი ერ ძა ლა ში 
შე სუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბის გა და სინ ჯვა იმ ფარ გლებ ში, რა ფარ გლებ შიც არ სე ბობ და ამ ის სა-
ჭი რო ება, ახ ლად აღ მო ჩე ნი ლი გა რე მო ებ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით. მო სარ ჩე ლე მი უთ ით ებ და, რომ 
კა ნო ნი ერ ძა ლა ში შე სუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბის გა უქ მე ბის შემ თხვე ვა ში მხა რე ებს შე საძ ლებ ლო-
ბა ეძ ლე ოდ ათ წარ მო ედ გი ნათ საქ მეს თან და კავ ში რე ბუ ლი ახ ალი, გან სხვა ვე ბუ ლი მტკი ცე ბუ-
ლე ბე ბი, რაც ეწ ინა აღ მდე გე ბო და შე ჯიბ რე ბი თო ბის პრინ ციპს. 

მო პა სუ ხე მხა რის პო ზი ცი ით, სა ქარ თვე ლოს სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კა ნონ მდებ ლო ბა 
ად გენ და მო სა მარ თლის დის კრე ცი ულ უფ ლე ბა მო სი ლე ბას, რომ მო სა მარ თლეს ყო ველ კონ-
კრე ტულ შემ თხვე ვა ში, საქ მის სპე ცი ფი კუ რი გა რე მო ებ ებ იდ ან გა მომ დი ნა რე, თა ვად გა და-
ეწყვი ტა, წარ მო შობ და თუ არა საქ მის წარ მო ებ ის გა ნახ ლე ბის შე სა ხებ შე ტა ნი ლი გან ცხა დე ბის 
გან ხილ ვა ზე პი რი მოს მე ნის გა მარ თვის აუც ილ ებ ლო ბას. სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წარ მო-
მად გე ნელ მა ას ევე გან მარ ტა, რომ სა და ვო ნორ მე ბით დად გე ნი ლი წე სი, ახ ლად აღ მო ჩე ნილ 
გა რე მო ებ ათა გა მო საქ მის წარ მო ებ ის გა ნახ ლე ბის მოთხოვ ნის სა ფუძ ვლი ან ობ ის შემ თხვე ვა-
ში გა სა ჩივ რე ბუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბის გა უქ მე ბის შე სა ხებ, იყო მა ტე რი ალ ური სა მარ თლი ან ობ-
ის პრინ ცი პის გა მო ხა ტუ ლე ბა. 

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ სა ქარ თვე ლოს უზ ენა ესი სა სა მარ თლოს პრაქ ტი კა ზე დაყ-
რდნო ბით და ად გი ნა, რომ ახ ლად აღ მო ჩე ნილ გა რე მო ებ ათა გა მო საქ მის წარ მო ებ ის გა ნახ-
ლე ბის შე სა ხებ შე ტა ნი ლი გან ცხა დე ბის და საშ ვე ბო ბის ზე პი რი მოს მე ნის გა რე შე გან ხილ ვის 
შე საძ ლებ ლო ბა გან პი რო ბე ბუ ლი იყო არა სა და ვო ნორ მით (სა ქარ თვე ლოს სა მო ქა ლა ქო საპ-
რო ცე სო კო დექ სის 429-ე მუხ ლით), არ ამ ედ - სა ქარ თვე ლოს სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ-
სის 425-ე მუხ ლი თა და კონ კრე ტულ ინ სტან ცი აში საქ მის გან ხილ ვის მომ წეს რი გე ბე ლი ზო გა დი 
წე სე ბით. და სა ხე ლე ბუ ლი ნორ მე ბი მო ცე მულ შემ თხვე ვა ში სა და ვოდ არ იყო გამ ხდა რი. შე სა ბა-
მი სად, სა და ვო ნორ მას არ გა აჩ ნდა მო სარ ჩე ლის მი ერ არ აკ ონ სტი ტუ ცი ურ ად მიჩ ნე ული ნორ-
მა ტი ული ში ნა არ სი. ამ დე ნად, სა სარ ჩე ლო მოთხოვ ნის ამ ნა წილ ში კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლი 
არ დაკ მა ყო ფილ და. 

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, რომ ახ ლად აღ მო ჩე ნილ გა რე მო ებ ათა გა მო 
საქ მის წარ მო ებ ის გა ნახ ლე ბის შე სა ხებ შე ტა ნი ლი გან ცხა დე ბის ზე პი რი მოს მე ნის გა რე შე გან-
ხილ ვის შე საძ ლებ ლო ბა ერ თნა ირ ად ზღუ დავ და სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლის 
პირ ვე ლი პუნ ქტით და ცულ სა მარ თლი ანი სა სა მარ თლო სა და ამ ავე მუხ ლის მე-3 პუნ ქტით გა-
რან ტი რე ბულ დაც ვის უფ ლე ბებს. ამ ას თან, სა სა მარ თლოს გან მარ ტე ბით, და სა ხე ლე ბუ ლი უფ-
ლე ბე ბი არ არ ის აბ სო ლუ ტუ რი და ექ ვემ დე ბა რე ბა შეზღუდ ვას, მათ შო რის, ის ეთი ლე გი ტი მუ რი 
მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად, რო გო რე ბიც არ ის სწრა ფი და ეფ ექ ტუ რი მარ თლმსა ჯუ ლე ბის გან ხორ-
ცი ელ ება.

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ მი უთ ითა, რომ საქ მის ზე პი რი გან ხილ ვის გა რე შე გა-
დაწყვე ტა, ზე პი რი მოს მე ნით გან ხილ ვას თან შე და რე ბით, ნაკ ლებ დროს, ად ამი ან ურ და მა ტე-
რი ალ ურ რე სურ სს მო ითხოვს. ამ ავ დრო ულ ად, არ გა მოკ ვე თი ლა და სა ხე ლე ბუ ლი ლე გი ტი მუ-
რი მიზ ნის მიღ წე ვის უფ რო ნაკ ლე ბად მზღუ და ვი სა მარ თლებ რი ვი მე ქა ნიზ მი. სა კონ სტი ტუ ციო 
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სა სა მარ თლომ გან მარ ტა, რომ მო სარ ჩე ლის თვის პრობ ლე მუ რი იყო კა ნო ნი ერ ძა ლა ში შე სუ-
ლი გა დაწყვე ტი ლე ბის გა სა ჩივ რე ბა და საქ მის წარ მო ებ ის გა ნახ ლე ბის შემ თხვე ვა, რო დე საც 
მხა რის თვის ცნო ბი ლი გახ და ის ეთი გა რე მო ებ ები და მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი, რო მელ თა სა სა მარ-
თლო ში საქ მის გან ხილ ვის დროს წარ დგე ნა მის თვის ხელ საყ რე ლი გა დაწყვე ტი ლე ბის გა მო-
ტა ნას გა მო იწ ვევ და. აღ ნიშ ნუ ლი სა ფუძ ვლით საქ მის წარ მო ებ ის გა ნახ ლე ბა სა სა მარ თლოს 
მი ერ საქ მე ში არ სე ბუ ლი ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ებ ებ ის სრულ ყო ფილ შეს წავ ლას და ზო გი ერ თი 
ახ ალი ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ებ ის დად გე ნას მო ითხოვს. ამ ას თან, კა ნო ნი ერ ძა ლა ში შე სუ ლი 
გა დაწყვე ტი ლე ბა მნიშ ვნე ლო ვან იურ იდი ულ შე დე გებს წარ მო შობს და მხა რეს აქ ვს მი სი შე უქ-
ცე ვა დად აღ სრუ ლე ბის ლე გი ტი მუ რი მო ლო დი ნი. შე სა ბა მი სად, სა და ვო ნორ მით გათ ვა ლის წი-
ნე ბუ ლი გან ცხა დე ბის გან ხილ ვა მნიშ ვნე ლო ვან გავ ლე ნას ახ დენს პი რის უფ ლე ბებ სა და მო-
ვა ლე ობ ებ ზე, რად გან გან ცხა დე ბის სა ფუძ ვლი ან ობ ის შემ თხვე ვა ში ხდე ბა კა ნო ნი ერ ძა ლა ში 
შე სუ ლი სა სა მარ თლოს გა დაწყვე ტი ლე ბის გა უქ მე ბა. ყო ვე ლი ვე აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, 
სა სა მარ თლომ მი იჩ ნია, რომ პი რის ინ ტე რე სი, არ მოხ დეს კა ნო ნი ერ ძა ლა ში შე სუ ლი სა სა მარ-
თლოს გა დაწყვე ტი ლე ბის გა უქ მე ბა საქ მე ზე ზე პი რი მოს მე ნის ჩა ტა რე ბის გა რე შე, მნიშ ვნე ლოვ-
ნად აღ ემ ატ ებ ოდა სწრა ფი და ეფ ექ ტუ რი მარ თლმსა ჯუ ლე ბის ინ ტე რესს. შე სა ბა მი სად, არ ათ-
ან აზ ომი ერ ად იზღუ დე ბო და სა მარ თლი ანი სა სა მარ თლოს უფ ლე ბა და სა და ვო ნორ მა არ აკ-
ონ სტი ტუ ცი ურ ად იქ ნა ცნო ბი ლი სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლის პირ ველ და მე-3 
პუნ ქტებ თან მი მარ თე ბით. 

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ გან მარ ტა, რომ სა მარ თლი ანი სა სა მარ თლოს უფ ლე ბა იც-
ავს კა ნო ნი ერ ძა ლა ში შე სუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბის სა მარ თლებ რი ვი შე დე გე ბის ცნო ბის, მი სი 
აღ სრუ ლე ბის ვალ დე ბუ ლე ბას, თუმ ცა, ამ ავე დროს, მო ითხოვს, რომ გა რან ტი რე ბუ ლი იყ ოს არ-
ას წო რად მი ღე ბუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბის გა და ხედ ვის შე საძ ლებ ლო ბა. შე სა ბა მი სად, კა ნო ნი ერ 
ძა ლა ში შე სუ ლი სა სა მარ თლოს გა დაწყვე ტი ლე ბის სა ბო ლო ობა და ცუ ლია მა ნამ, სა ნამ მი სი 
სიმ ცდა რე კა ნო ნით გან საზღვრუ ლი წე სით არ დად გინ დე ბა. ამ დე ნად, სა ქარ თვე ლოს სა კონ-
სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ მი უთ ითა, რომ ახ ლად აღ მო ჩე ნი ლი გა რე მო ებ ებ ის გა მო გა დაწყვე-
ტი ლე ბის გა უქ მე ბით მხო ლოდ იმ შემ თხვე ვა ში შე იზღუ დე ბო და პი რის უფ ლე ბა, თუ კა ნო ნი ერ 
ძა ლა ში შე სუ ლი სა სა მარ თლოს გა დაწყვე ტი ლე ბის სიმ ცდა რე სა თა ნა დოდ არ იქ ნე ბო და დად-
გე ნი ლი.

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, რომ ახ ლად აღ მო ჩე ნი ლი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი და 
გა რე მო ებ ები შე იძ ლე ბა მი უთ ით ებ დეს არა გა დაწყვე ტი ლე ბით დამ დგა რი სა მარ თლებ რი ვი შე-
დე გე ბის სრუ ლი გა უქ მე ბის, არ ამ ედ მხო ლოდ მი სი ნა წი ლის რე ვი ზი ის აუც ილ ებ ლო ბა ზე. მა-
გა ლი თად, შე საძ ლე ბე ლია, მო სა მარ თლე მი სუ ლი ყო დას კვნამ დე, რომ ახ ლად აღ მო ჩე ნი ლი 
გა რე მო ება საქ მის გან ხილ ვის სტა დი აზე რომ ყო ფი ლი ყო ცნო ბი ლი, სა ვა რა უდ ოდ, გა მო იწ ვევ-
და მხა რის მოთხოვ ნის შემ ცი რე ბას, დაკ მა ყო ფი ლე ბუ ლი მოთხოვ ნის რო მე ლი მე ას პექ ტის შეც-
ვლას და ა.შ. აღ ნიშ ნუ ლის მი უხ ედ ავ ად, სა და ვო ნორ მით დად გე ნი ლი წე სით, ახ ლად აღ მო ჩე-
ნილ გა რე მო ებ ათა გა მო შე ტა ნი ლი გან ცხა დე ბის სა ფუძ ვლი ან ობ ის შემ თხვე ვა ში, ყო ველ გვა რი 
გა მო ნაკ ლი სის გა რე შე, სრუ ლად უქ მდე ბო და კა ნო ნი ერ ძა ლა ში შე სუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბა. 

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ მი უთ ითა, რომ უფ ლე ბის ნაკ ლე ბად მზღუ დავ სა შუ ალ ებ-
ად ჩა ით ვლე ბო და გა დაწყვე ტი ლე ბის გა და ხედ ვის წე სი, რო მე ლიც მო სა მარ თლეს მის ცემ და 
შე საძ ლებ ლო ბას, ყო ველ ინ დი ვი დუ ალ ურ შემ თხვე ვა ში, მხა რე თა ინ ტე რე სე ბის და ბა ლან სე ბის 
გზით, გა და ეწყვი ტა კა ნო ნი ერ ძა ლა ში შე სუ ლი სა სა მარ თლოს გა დაწყვე ტი ლე ბის გა უქ მე ბის 
ფარ გლე ბი. ამ დე ნად, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ სა და ვო ნორ მა უფ ლე ბის არ აპ რო პორ-
ცი ულ შეზღუდ ვად მი იჩ ნია და არ აკ ონ სტი ტუ ცი ურ ად ცნო. ამ ას თან, სა და ვო ნორ მის არ აკ ონ-
სტი ტუ ცი ურ ად ცნო ბა გა და ვად და 2019 წლის 30 აპ რი ლამ დე, რა თა პარ ლა მენ ტს მის ცე მო და 
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გო ნივ რუ ლი ვა და სა და ვო სა კითხის სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს მი ერ დად გე ნი ლი სტან-
დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად მო სა წეს რი გებ ლად. 

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ სა ერ თო სა სა მარ თლო ებ ის პრაქ ტი კის ან ალ იზ ის სა ფუძ-
ველ ზე და ად გი ნა, რომ საქ მის წარ მო ება თა ვი დან იწყე ბა მხო ლოდ იმ პი რო ბებ ში, რო დე საც 
საქ მის გან მხილ ვე ლი სა სა მარ თლოს მი ერ უკ ვე დად გე ნი ლია, რომ საქ მე ში ახ ლად აღ მო ჩე ნი-
ლი გა რე მო ებ ის/მტკი ცე ბუ ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით მი ღე ბუ ლი იქ ნე ბა კა ნო ნი ერ ძა ლა ში შე სუ-
ლი გა დაწყვე ტი ლე ბის გა უქ მე ბის მომ თხოვ ნი მხა რის სა სარ გებ ლო გა დაწყვე ტი ლე ბა. აღ ნიშ ნუ-
ლი დან გა მომ დი ნა რე, საქ მის ხე ლა ხა ლი გან ხილ ვა და სა სა მარ თლოს უკ ვე ჩა მო ყა ლი ბე ბულ 
პო ზი ცი აზე გავ ლე ნის მოხ დე ნა სჭირ დე ბა მხა რეს, რომ ლის ინ ტე რე სე ბის სა წი ნა აღ მდე გო დაც 
გა უქ მდა კა ნო ნი ერ ძა ლა ში შე სუ ლი სა სა მარ თლოს გა დაწყვე ტი ლე ბა. სა და ვო რე გუ ლა ცია ას-
ეთ მხა რეს აძ ლევ და და ვის მის სა სარ გებ ლოდ დას რუ ლე ბის და მა ტე ბით შე საძ ლებ ლო ბას. შე-
სა ბა მი სად, სა სა მარ თლოს თვის აშ კა რა გახ და, რომ კა ნო ნი ერ ძა ლა ში შე სუ ლი გა დაწყვე ტი-
ლე ბის გა უქ მე ბის შემ დეგ საქ მის თა ვი დან გან ხილ ვის წე სი მო სარ ჩე ლის მსგავს კა ტე გო რი აში 
მყო ფი პი რე ბის თვის უფ ლე ბა აღ მჭურ ვე ლი ხა სი ათ ის იყო და, შე სა ბა მი სად, არ ეწ ინა აღ მდე გე-
ბო და სა მარ თლი ანი სა სა მარ თლოს უფ ლე ბას. 

სომ ხე თის რეს პუბ ლი კის მო ქა ლა ქე ები - გარ ნიკ ვარ დე რე სი ანი, სომ ხე თის რეს პუბ ლი კის მო ქა ლა ქე ები - გარ ნიკ ვარ დე რე სი ანი, 
არ ტა ვაზდ ხა ჩატ რი ანი და ანი მი ნა სი ანი სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტი სა არ ტა ვაზდ ხა ჩატ რი ანი და ანი მი ნა სი ანი სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტი სა 

და სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის წი ნა აღ მდეგდა სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის წი ნა აღ მდეგ

2018 წლის 7 დე კემ ბერს სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ მი იღო გა დაწყვე-
ტი ლე ბა საქ მე ზე „სომ ხე თის რეს პუბ ლი კის მო ქა ლა ქე ები - გარ ნიკ ვარ დე რე სი ანი, არ ტა ვაზდ 
ხა ჩატ რი ანი და ანი მი ნა სი ანი სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტი სა და სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 
წი ნა აღ მდეგ“.

აღ ნიშ ნულ საქ მე ზე სა და ვოდ იყო გამ ხდა რი „მა ღალ მთი ანი რე გი ონ ებ ის გან ვი თა რე ბის შე-
სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის პირ ვე ლი მუხ ლის „ვ“ ქვე პუნ ქტის, მე-3 მუხ ლის მე-5 პუნ ქტის „ა“ 
ქვე პუნ ქტის და „მა ღალ მთი ან და სახ ლე ბა ში მუდ მი ვად მცხოვ რე ბი პი რის სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბის, 
შეწყვე ტის, შე ჩე რე ბი სა და აღ დგე ნის წე სის დამ ტკი ცე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 
2015 წლის 19 ნო ემ ბრის №591 დად გე ნი ლე ბით დამ ტკი ცე ბუ ლი წე სის მე-3 მუხ ლის პირ ვე ლი 
პუნ ქტის „ა“ ქვე პუნ ქტი სა და მე-5 მუხ ლის მე-3 პუნ ქტის „ა“ ქვე პუნ ქტის კონ სტი ტუ ცი ურ ობა სა ქარ-
თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მე-14 მუხ ლთან მი მარ თე ბით.

მო სარ ჩე ლე მხა რის გან მარ ტე ბით, სა და ვო ნორ მე ბი უცხო ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე ებ სა და მო-
ქა ლა ქე ობ ის არ მქო ნე პი რებს უზღუ დავ და მა ღალ მთი ან რე გი ონ ებ ში მცხოვ რე ბი პი რის სტა ტუ-
სის მო პო ვე ბის და, შე სა ბა მი სად, აღ ნიშ ნულ სტა ტუს თან და კავ ში რე ბუ ლი რი გი სო ცი ალ ურ-ეკ-
ონ ომ იკ ური სარ გებ ლის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. მო სარ ჩე ლე თა მტკი ცე ბით, სა ქარ თვე ლოს 
მო ქა ლა ქე ები და უცხო ელ ები თა ნაბ რად მო ნა წი ლე ობ ენ მა ღალ მთი ანი რე გი ონ ის სო ცი ალ-
ური, ეკ ონ ომ იკ ური და კულ ტუ რუ ლი გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში. აღ ნიშ ნუ ლის მი უხ ედ ავ ად, სა-
და ვო ნორ მე ბი შე სა ბა მი სი სარ გებ ლის მი ღე ბის უფ ლე ბას ან იჭ ებ და მხო ლოდ სა ქარ თვე ლოს 
მო ქა ლა ქე ებს და ად გენ და მო ქა ლა ქე ობ ის ნიშ ნით დი ფე რენ ცი რე ბას, რაც მო სარ ჩე ლე მხა რის 
პო ზი ცი ით, ეწ ინა აღ მდე გე ბო და სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მე-14 მუხ ლის მოთხოვ ნებს.

მო პა სუ ხე მხა რემ აღ ნიშ ნა, რომ სა და ვო ნორ მე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი დი ფე რენ ცი რე ბუ-
ლი მოპყრო ბა არ იყო მა ღა ლი ინ ტენ სი ვო ბის, ვი ნა იდ ან მო სარ ჩე ლე ებს შე ეძ ლოთ მი ეღ ოთ სა-
ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ობა და ეს არ გებ ლათ აღ ნი შუ ლი შე ღა ვა თე ბით. მო პა სუ ხემ შეზღუდ ვის 
ლე გი ტი მურ მიზ ნე ბად და ას ახ ელა სა ხელ მწი ფოს ეკ ონ ომ იკ ური უს აფ რთხო ებ ისა და საზღვრის 
დაც ვა, აგ რეთ ვე - შეზღუ დუ ლი რე სურ სე ბის ეფ ექ ტუ რი ათ ვი სე ბა და მიგ რა ცი ული პრო ცე სე ბის 
შე ჩე რე ბა. 
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სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გან მარ ტე ბით, სა და ვო ნორ მე ბით დად გე-
ნი ლი იყო დი ფე რენ ცი რე ბა, რაც გა მო იხ ატ ებ ოდა მა ღალ მთი ანი რე გი ონ ებ ის სო ცი ალ ურ-ეკ-
ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბის მიზ ნით, გარ კვე ული ფი ნან სუ რი სარ გებ ლის მხო-
ლოდ სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ებ ზე გა ცე მა ში. სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ მი უთ ითა, რომ 
მა ღალ მთი ანი რე გი ონ ის სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ურ გან ვი თა რე ბას უზ რუნ ველ ყოფ და მო სახ ლე-
ობ ის რა ოდ ენ ობ ის შე ნარ ჩუ ნე ბა და ზრდა, გა ნურ ჩევ ლად მა თი მო ქა ლა ქე ობ ისა. შე სა ბა მი სად, 
სა და ვო ურ თი ერ თო ბის მიზ ნე ბის თვის სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ები და სა ქარ თვე ლო ში მუდ მი-
ვი ბი ნად რო ბის ნე ბარ თვის მქო ნე უცხო ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე ები არ სე ბი თად თა ნას წორ სუ ბი ექ-
ტე ბად შე ფას დნენ.

სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, სა და ვო ნორ მე ბით დად გე ნი ლი 
იყო პირ თა დი ფე რენ ცი რე ბა მო ქა ლა ქე ობ ის ნიშ ნის სა ფუძ ველ ზე, რო მე ლიც არ გა ნე კუთ ვნე-
ბა სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მე-14 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბულ კლა სი კურ ნიშ ნებს. ამ ავ-
დრო ულ ად, სა და ვო ნორ მე ბის სა ფუძ ველ ზე, სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ები იღ ებ დნენ მხო ლოდ 
ნა წი ლობ რივ დახ მა რე ბას სა ხელ ფა სო და სა პენ სიო და ნა მა ტის, სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თი სა 
და ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის სა ფა სუ რის ან აზღა ურ ებ ის ფორ მით, რის გა მოც, სა და ვო ნორ მე ბი, გან-
სა ხილ ველ სა ზო გა დო ებ რივ ურ თი ერ თო ბებ ში, მკვეთ რად არ აშ ორ ებ და შე სა და რე ბელ სუ ბი ექ-
ტებს. ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს მყა რად დად გე ნი ლი 
პრაქ ტი კის მი ხედ ვით, დი ფე რენ ცი რე ბის კონ სტი ტუ ცი ურ ობა შე ფას და რა ცი ონ ალ ური დი ფე-
რენ ცი რე ბის ტეს ტის გა მო ყე ნე ბით. 

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ შეზღუდ ვის გა მარ თლე ბად არ მი იჩ ნია სა ხელ მწი ფოს ეკ-
ონ ომ იკ ური უს აფ რთხო ება და აღ ნიშ ნა, რომ სა ბი უჯ ეტო სახ სრე ბის და ზოგ ვა არ არ ის დი ფე-
რენ ცი რე ბის გა მარ თლე ბის თვით კმა რი არ გუ მენ ტი. სა სა მარ თლომ ვერ და ინ ახა რა ცი ონ ალ-
ური კავ ში რი სა და ვო რე გუ ლა ცი ას და საზღვრის პი რა რე გი ონ ებ ის დაც ვას შო რის, ვი ნა იდ ან, 
სო ცი ალ ური შე ღა ვა თე ბი დად გე ნი ლია მა ღალ მთი ანი და არა საზღვრის პი რა რე გი ონ ებ ის-
თვის. ნორ მი დან მომ დი ნა რე შეზღუდ ვა, არც სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნებ ში მო ქა ლა ქე ებ ის მო-
ნა წი ლე ობ ასა და ად გი ლობ რი ვი თვით მარ თვე ლო ბის უკ ეთ გან ხორ ცი ელ ებ ის მიზ ნით იყო გა-
მარ თლე ბუ ლი და არც მიგ რა ცი ული პრო ცე სე ბის კონ ტრო ლის სა ფუძ ვლით, ვი ნა იდ ან სა და ვო 
ნორ მის რე გუ ლი რე ბის სფე როს გათ ვა ლის წი ნე ბით, მი სი მი ზან მი მარ თუ ლე ბა არ იყო სა იმ იგ-
რა ციო პო ლი ტი კის მო წეს რი გე ბა.

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გან მარ ტე ბით, სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი იდ ან გა მომ დი-
ნა რე, სა ხელ მწი ფოს მი ზა ნია, ხე ლი შე უწყოს მა ღალ მთი ანი რე გი ონ ებ ის თა ნა ბარ სო ცი ალ ურ-
ეკ ონ ომ იკ ური პროგ რესს. სწო რედ ამ მიზ ნის რე ალ იზ ება იყო სა და ვო ნორ მე ბის ლე გი ტი მუ რი 
მი ზა ნი. აღ ნიშ ნუ ლი მიზ ნის მიღ წე ვას კი, მო ცე მულ შემ თხვე ვა ში, სა ხელ მწი ფო უზ რუნ ველ ყოფ-
და მა ღალ მთი ან რე გი ონ ში და სახ ლე ბუ ლი პი რე ბი სათ ვის სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური სარ გებ-
ლის გა ცე მის ფორ მით. სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, რომ სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ-
ური სარ გებ ლის მიმ ღებ პირ თა ჯგუ ფის შერ ჩე ვის პრო ცეს ში სა ხელ წმი ფო სარ გებ ლობს მი ხე-
დუ ლე ბის ფარ თო ფარ გლე ბით. სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ მი უთ ითა, რომ სა ქარ თვე ლოს 
მო ქა ლა ქე ებს სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფოს თან აქ ვთ უფ რო მყა რი სა მარ თლებ რივ კავ ში რი 
და გა რან ტი ები, ვიდ რე მუდ მი ვი ბი ნად რო ბის მქო ნე უცხო ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე ებს. შე სა ბა მი-
სად, სა სა მარ თლომ რა ცი ონ ალ ურ ად მი იჩ ნია დაშ ვე ბა, რომ უცხო ქვეყ ნის მო ქა ლა ქის მი ერ 
სა ქარ თვე ლოს და ტო ვე ბის ალ ბა თო ბა უფ რო მა ღა ლია, ვიდ რე სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქის მი-
ერ. შე სა ბა მი სად, მო ლო დი ნი, რომ სა და ვო ნორ მე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სარ გებ ლის მიმ ღე-
ბი მა ღალ მთი ან რე გი ონ ებ ში მცხოვ რე ბი პი რე ბი გრძელ ვა დი ან ად გა აგ რძე ლე ბენ მა ღალ მთი-
ან და სახ ლე ბა ში ცხოვ რე ბას, უფ რო მა ღა ლია სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ებ ის მი მართ, ვიდ რე 
მუდ მი ვი ბი ნად რო ბის ნე ბარ თვის მქო ნე უცხო ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე ებ ის მი მართ. შე სა ბა მი სად, 



54

უფ რო დი დია სა და ვო კა ნო ნით გან საზღვრუ ლი ღო ნის ძი ებ ებ ის ფორ მით სა ხელ მწი ფოს მი ერ 
გან ხორ ცი ელ ებ ული ინ ვეს ტი ცი ის პო ტენ ცი ური ეფ ექ ტი. აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, რა ცი-
ონ ალ ურ ად ჩა ით ვა ლა სა ხელ მწი ფოს პო ლი ტი კა, გა ან აწ ილ ოს შეზღუ დუ ლი ფი ნან სუ რი რე სურ-
სე ბი მხო ლოდ სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ებ ზე. შე სა ბა მი სად, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ 
მი იჩ ნია, რომ სა და ვო ნორ მე ბი არ ეწ ინა აღ მდე გე ბო და სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მე-14 
მუხ ლის მოთხოვ ნებს.

სა ქარ თვე ლო სა და კა ნა დის მო ქა ლა ქე გი ორ გი სპარ ტაკ სა ქარ თვე ლო სა და კა ნა დის მო ქა ლა ქე გი ორ გი სპარ ტაკ 
ნი კო ლა ძე სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მდეგნი კო ლა ძე სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მდეგ

2018 წლის 7 დე კემ ბერს სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს მე ორე კო ლე გი ამ 
მი იღო გა დაწყვე ტი ლე ბა საქ მე ზე „სა ქარ თვე ლო სა და კა ნა დის მო ქა ლა ქე გი ორ გი სპარ ტაკ ნი-
კო ლა ძე სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მდეგ“ (კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლი №1212).

მო სარ ჩე ლემ სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს მი მარ თა მი სი არ ას რულ წლო-
ვა ნი (მცი რეწ ლო ვა ნი) შვი ლის ინ ტე რე სე ბის და სა ცა ვად. იგი სა და ვოდ ხდი და სა ქარ თვე ლოს 
სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სის ნორ მას, რო მე ლიც მშობ ლებს შო რის და ვის შემ თხვე ვა ში 
სა სა მარ თლოს ან იჭ ებს უფ ლე ბა მო სი ლე ბას, საქ მის სა ბო ლოო გა დაწყვე ტამ დე ერთ-ერთ მშო-
ბელს აუკ რძა ლოს შვი ლის სა ქარ თვე ლოს საზღვრებს გა რეთ გაყ ვა ნა.

მო სარ ჩე ლის პო ზი ცი ით, სა და ვო რე გუ ლი რე ბა და უს აბ უთ ებ ლად ზღუ დავ და არ ას რულ-
წლო ვან პირ თა უფ ლე ბას, თა ვი სუფ ლად და ეტ ოვ ებ ინ ათ სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რია. მი სი მი-
თი თე ბით, აღ ნიშ ნუ ლი რე გუ ლი რე ბის მოქ მე დე ბის პი რო ბებ ში მი სი არ ას რულ წლო ვა ნი შვი ლი 
მოკ ლე ბუ ლი იყო შე საძ ლებ ლო ბას, მი ეღო სო ცი ალ ური ხა სი ათ ის სხვა დას ხვა სარ გე ბე ლი, რი-
სი უფ ლე ბაც მას, რო გორც კა ნა დის მო ქა ლა ქეს კა ნა დის ტე რი ტო რი აზე ყოფ ნის შემ თხვე ვა ში 
წარ მო ეშ ობ ოდა.

მო სარ ჩე ლის გან მარ ტე ბით, სა და ვოდ გამ ხდა რი ნორ მე ბი ვერ აკ მა ყო ფი ლებ და კა ნო-
ნის გან საზღვრუ ლო ბი სა და სა მარ თლებ რი ვი უს აფ რთხო ებ ის კონ სტი ტუ ცი ურ მოთხოვ ნებს, 
რად გან კა ნონ მდებ ლო ბა სა სა მარ თლოს მხო ლოდ ზო გად უფ ლე ბა მო სი ლე ბას ან იჭ ებ და და 
არ არ სე ბობ და მშობ ლი სათ ვის ბავ შვის ქვეყ ნის გა რეთ გაყ ვა ნის აკ რძალ ვის ექ სპლი ცი ტუ-
რი სა კა ნონ მდებ ლო სა ფუძ ვე ლი. შე სა ბა მი სად, სა და ვო რე გუ ლი რე ბით დად გე ნი ლი შეზღუდ-
ვა ეწ ინა აღ მდე გე ბო და სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 22-ე მუხ ლის მე-3 პუნ ქტის ფორ მა ლურ 
მოთხოვ ნას, რომ ლის თა ნახ მა დაც, ქვეყ ნი დან თა ვი სუფ ლად გას ვლის კონ სტი ტუ ცი ური უფ ლე-
ბის შეზღუდ ვა და საშ ვე ბია მხო ლოდ კა ნო ნის შე სა ბა მი სად.

მო პა სუ ხე მხა რემ არ გა იზი არა მო სარ ჩე ლის პო ზი ცია და მი უთ ითა, რომ და ცუ ლი იყო ქვეყ-
ნის ტე რი ტო რი ის თა ვი სუფ ლად და ტო ვე ბის უფ ლე ბის შეზღუდ ვის ფორ მა ლუ რი სა ფუძ ვე ლი, ვი-
ნა იდ ან სა ოჯ ახო საქ მის გან მხილ ვე ლი სა სა მარ თლოს უფ ლე ბა მო სი ლე ბა გან საზღვრუ ლი იყო 
კა ნო ნით. ამ ას თან, სა და ვო რე გუ ლი რე ბის ლე გი ტი მუ რი მი ზა ნი იყო ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის დაც ვა 
და დად გე ნი ლი შეზღუდ ვა ამ მიზ ნის მიღ წე ვის ეფ ექ ტურ და თა ნა ზო მი ერ სა შუ ალ ებ ას წარ მო-
ად გენ და.

სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ გან მარ ტა, რომ, ზო გა დად, კონ სტი ტუ ცი ური 
უფ ლე ბე ბით სარ გებ ლო ბა არ იწყე ბა სრულ წლო ვა ნე ბის ას აკ ის მიღ წე ვას თან ერ თად და არ-
ას რულ წლო ვან პირ თა უფ ლე ბე ბი სრულ წლო ვა ნე ბის მსგავ სად არ ის და ცუ ლი. სა ქარ თვე ლოს 
კონ სტი ტუ ცი ის 22-ე მუხ ლი მი უთ ით ებს, რომ ქვეყ ნის და ტო ვე ბა ყვე ლა ად ამი ან ის უფ ლე ბაა და 
ას აკ თან და კავ ში რე ბით არ ად გენს რა იმე გა მო ნაკ ლისს. შე სა ბა მი სად, ქვეყ ნის ტე რი ტო რი ის 
თა ვი სუფ ლად და ტო ვე ბის კონ სტი ტუ ცი ური უფ ლე ბის სუ ბი ექ ტე ბი არი ან რო გორც სრულ წლო-
ვა ნი, ისე - არ ას რულ წლო ვა ნი პი რე ბი.

სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გან მარ ტე ბით, გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია, 
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რომ არ ას რულ წლო ვა ნი პი რე ბის ფი ზი კუ რი თუ ფსი ქი კუ რი გან ვი თა რე ბის დო ნის შე სა ბა მი-
სად, შე საძ ლოა, გან სხვა ვე ბუ ლი იყ ოს მა თი კონ სტი ტუ ცი ური უფ ლე ბით სარ გებ ლო ბის პი რო-
ბე ბი. ცხოვ რე ბის ამა თუ იმ სფე რო ში გაც ნო ბი ერ ებ ული, ინ ფორ მი რე ბუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბის უნ არი არ ას რულ წლო ვან პი რებს, სრულ წლო ვა ნებ თან შე და რე ბით, მნიშ ვნე ლოვ ნად 
ნაკ ლე ბი აქ ვთ. შე სა ბა მი სად, თა ვად არ ას რულ წლო ვან თა ინ ტე რე სე ბის დაც ვის სა ჭი რო ებ იდ ან 
გა მომ დი ნა რე, შეზღუ დუ ლია მა თი ზო გა დი თა ვი სუფ ლე ბის ფარ გლე ბი.

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ მი უთ ითა, რომ არ ას-
რულ წლო ვან თა მი მართ კონ სტი ტუ ცი ური უფ ლე ბე ბის მოქ მე დე ბის ფარ გლე ბი თა ვად უფ ლე ბის 
ხა სი ათ სა და ურ თი ერ თო ბის თა ვი სე ბუ რე ბებ ზეა და მო კი დე ბუ ლი. ზო გა დად, ის ეთი უფ ლე ბე-
ბის რე ალ იზ ებ ის ას, რომ ლე ბიც პი რის მი ერ ინ ფორ მი რე ბუ ლი, გაც ნო ბი ერ ებ ული ნე ბის არ სე-
ბო ბა სა და გა მოვ ლე ნას უკ ავ შირ დე ბა, არ ას რულ წლოვ ნე ბი სა ჭი რო ებ ენ მშობ ლე ბის ან სხვა 
პი რე ბის მხარ და ჭე რას. გან ხი ლულ შემ თხვე ვა ში, პი რის მი ერ ქვეყ ნის ტე რი ტო რი ის და ტო ვე ბა 
მნიშ ვნე ლო ვან რის კებს უკ ავ შირ დე ბო და. კერ ძოდ, ქვეყ ნის და ტო ვე ბის შემ თხვე ვა ში ად ამი ანი 
შე საძ ლოა, სრუ ლი ად უცხო სო ცი ალ ურ-პო ლი ტი კუ რი გა რე მო ში სი ცოცხლი სა და ჯან მრთე ლო-
ბის ხელ ყო ფის საფ რთხი სა და მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფსი ქო ლო გი ური პრობ ლე მე ბის წი ნა შე აღ მოჩ-
ნდეს. ამ დე ნად, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ მი იჩ ნია, რომ ქვეყ ნის თა ვი სუფ ლად და ტო ვე ბა 
იმ ტი პის უფ ლე ბაა, რო მელ საც არ ას რულ წლოვ ნე ბი და მო უკ იდ ებ ლად ვერ გა ნა ხორ ცი ელ ებ ენ 
და მი სი რე ალ იზ ება არ ას რულ წლო ვა ნი პი რის მშობ ლებ ზეა და მო კი დე ბუ ლი.

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გან მარ ტე ბით, ორ ივე მშო ბე ლი თა ნაბ რად არ ის უფ ლე ბა-
მო სი ლი, მი იღ ოს გა დაწყვე ტი ლე ბე ბი არ ას რულ წლოვ ნის მი ერ ამა თუ იმ უფ ლე ბით სარ გებ-
ლო ბას თან და კავ ში რე ბით. ამ ას თან, იქ იდ ან გა მომ დი ნა რე, რომ ქვეყ ნის და ტო ვე ბა ბავ შვის 
გან ვი თა რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნი არ ჩე ვა ნია, აღ ნიშ ნუ ლი უფ ლე ბით სარ გებ-
ლო ბა მშობ ლებს შო რის შე უთ ან ხმებ ლო ბი სას ვერ გან ხორ ცი ელ დე ბა მხო ლოდ ერ თი მშობ ლის 
გა დაწყვე ტი ლე ბით. ზე მო აღ ნიშ ნუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ქვეყ ნის და ტო ვე ბის სა კითხზე მშობ-
ლებს შო რის შე უთ ან ხმებ ლო ბის შემ თხვე ვა ში, არ ას რულ წლოვ ნის კონ სტი ტუ ცი ური უფ ლე ბით 
სარ გებ ლო ბი სათ ვის, უნ და არ სე ბობ დეს მშობ ლის ნე ბის ჩა ნაც ვლე ბის და ბავ შვის ინ ტე რე სე ბის 
შე სა ბა მი სად გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის სა თა ნა დო მე ქა ნიზ მი. 

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გან მარ ტე ბით, იმ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ გა სა ჩივ რე-
ბუ ლი რე გუ ლი რე ბა არ იყო პა სუ ხის მგებ ლო ბის დამ დგენ ნორ მა, მი სი არ აკ ონ სტი ტუ ცი ურ ობ ის 
სამ ტკი ცებ ლად საკ მა რი სი ვერ იქ ნე ბო და მი თი თე ბა ნორ მის ზო გად ხა სი ათ ზე. ას ეთ შემ თხვე-
ვა ში, მო სარ ჩე ლეს უნ და მი ეთ ით ებ ინა იმ კონ კრე ტულ ნორ მა ტი ულ ში ნა არ სზე, რო მე ლიც, მი სი 
აზ რით, უფ ლე ბის დარ ღვე ვას იწ ვევ და. გან სა ხილ ველ შემ თხვე ვა ში, მშო ბელ თა შე უთ ან ხმებ-
ლო ბი სას არ ას რულ წლო ვა ნი პი რის მი ერ ქვეყ ნის და ტო ვე ბის სა კითხის გა დაწყვე ტა მინ დო ბი-
ლი იყო სა სა მარ თლო ზე, რო მე ლიც შე სა ბა მის გა დაწყვე ტი ლე ბას იღ ებ და ბავ შვის სა უკ ეთ ესო 
ინ ტე რე სე ბის უპ ირ ატ ესი გათ ვა ლის წი ნე ბით, რაც გა მომ დი ნა რე ობს სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ-
ცი იდ ან, სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი დან და სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბი დან. ამ ას-
თან, მო სარ ჩე ლეს არ წარ მო უდ გე ნია მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი, რო მე ლიც მი უთ ით ებ და, რომ სა და ვო 
რე გუ ლი რე ბა სა ერ თო სა სა მარ თლო ებ ის მი ერ გა ნი მარ ტე ბა იმ გვა რად, რომ გა დაწყვე ტი ლე-
ბის მი ღე ბი სას მხედ ვე ლო ბა ში არ მი იღ ებ ოდა ბავ შვის სა უკ ეთ ესო ინ ტე რე სე ბი. ამ დე ნად, სა-
და ვო ნორ მის თა ნახ მად, მშო ბელ თა შო რის შე უთ ან ხმებ ლო ბის შემ თხვე ვა ში, არ ას რულ წლო-
ვა ნის ქვეყ ნის და ტო ვე ბის სა კითხი წყდე ბო და სა სა მარ თლოს მი ერ, მი სი სა უკ ეთ ესო ინ ტე რე-
სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. სა კითხის ამ გვა რად მო წეს რი გე ბა არ ათუ არ ას რულ წლოვ ნის სა ქარ-
თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 22-ე მუხ ლის მე-2 პუნ ქტით და ცულ უფ ლე ბას არ ზღუ დავ და, არ ამ ედ 
ამ უფ ლე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის ათ ვის აუც ილ ებ ელ კონ სტი ტუ ცი ურ მოთხოვ ნას წარ მო ად გენ და. 
ყო ვე ლი ვე ზე მო აღ ნიშ ნუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, №1212 კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლი არ დაკ მა-
ყო ფილ და.
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„შპს გი გან ტი სე ქი ურ ითი“ და „შპს უს აფ რთხო ებ ის კომ პა ნია ტი გო ნი სი“ „შპს გი გან ტი სე ქი ურ ითი“ და „შპს უს აფ რთხო ებ ის კომ პა ნია ტი გო ნი სი“ 
სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტი სა და სა ქარ თვე ლოს ში ნა გან საქ მე თა სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტი სა და სა ქარ თვე ლოს ში ნა გან საქ მე თა 

მი ნის ტრის წი ნა აღ მდეგმი ნის ტრის წი ნა აღ მდეგ

სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ 2018 წლის 14 დე კემ ბერს მი იღო გა დაწყვე-
ტი ლე ბა და ნა წი ლობ რივ და აკ მა ყო ფი ლა „შპს გი გან ტი სე ქი ურ ით ის“ და „შპს უს აფ რთხო ებ ის 
კომ პა ნია ტი გო ნი სის“ კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლი (რე გის ტრა ცი ის №747) სა ქარ თვე ლოს პარ ლა-
მენ ტი სა და სა ქარ თვე ლოს ში ნა გან საქ მე თა მი ნის ტრის წი ნა აღ მდეგ. 

№747 კონ სტი ტუ ცი ურ სარ ჩელ ში მო სარ ჩე ლე მხა რე არ აკ ონ სტი ტუ ცი ურ ად მი იჩ ნევ და კერ-
ძო დაც ვი თი საქ მი ან ობ ის კონ ტროლ თან და კავ ში რე ბულ ნორ მებს. „კერ ძო დაც ვი თი საქ მი ან-
ობ ის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის 24-ე მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქტი ად გენ და, რომ დაც ვი თი 
საქ მი ან ობ ის კონ ტრო ლის გან ხორ ცი ელ ებ აზე უფ ლე ბა მო სი ლი ორ გა ნო იყო სა ქარ თვე ლოს 
ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტროს მმარ თვე ლო ბის სფე რო ში მოქ მე დი სა ჯა რო სა მარ თლის იურ-
იდი ული პი რი – დაც ვის პო ლი ცი ის დე პარ ტა მენ ტი. იმ ავე მუხ ლის მე-2 პუნ ქტით გა ნი საზღვრე-
ბო და დაც ვით საქ მი ან ობ აზე კონ ტრო ლის გან მა ხორ ცი ელ ებ ელი ორ გა ნოს უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, 
შე ემ ოწ მე ბი ნა დაც ვი თი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის საქ მი ან ობ ის შე სა ბა მი სო ბა კა ნონ მდებ ლო ბას თან და 
დარ ღვე ვე ბის აღ მო ჩე ნის შემ თხვე ვა ში მათ თვის და ეკ ის რე ბი ნა შე სა ბა მი სი პა სუ ხის მგებ ლო ბა. 
„სა ჯა რო სა მარ თლის იურ იდი ული პი რის – დაც ვის პო ლი ცი ის დე პარ ტა მენ ტის დე ბუ ლე ბის დამ-
ტკი ცე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს ში ნა გან საქ მე თა მი ნის ტრის №266 ბრძა ნე ბით დამ ტკი ცე ბუ-
ლი სა ჯა რო სა მარ თლის იურ იდი ული პი რის – დაც ვის პო ლი ცი ის დე პარ ტა მენ ტის დე ბუ ლე ბის 
მე-2 მუხ ლის მე-2 პუნ ქტის „ა“ ქვე პუნ ქტით კი დად გე ნი ლი იყო დაც ვის პო ლი ცი ის დე პარ ტა მენ-
ტის ამ ოც ან ები და ხელ შეკ რუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე ფი ზი კურ და იურ იდი ულ პირ თა დაც ვის უფ-
ლე ბა მო სი ლე ბა. 

მო სარ ჩე ლე მხა რე გან მარ ტავ და, რომ სა და ვო ნორ მე ბი დაც ვის პო ლი ცი ის დე პარ ტა მენ-
ტს ან იჭ ებ და უფ ლე ბა მო სი ლე ბას, ერ თი მხრივ, შე ეს რუ ლე ბი ნა კერ ძო დაც ვი თი ორ გა ნი ზა ცი-
ებ ის მა კონ ტრო ლებ ლის ფუნ ქცია, ხო ლო, მე ორე მხრივ, თა ვად გა ნე ხორ ცი ელ ებ ინა დაც ვი თი 
საქ მი ან ობა. მო სარ ჩე ლის მი თი თე ბით, მა კონ ტრო ლე ბე ლი ორ გა ნოს მი ერ ამ ავე ბა ზარ ზე სა მე-
წარ მეო საქ მი ან ობ ის გან ხორ ცი ელ ება კერ ძო დაც ვი თი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის ბა ზარ ზე სა ხელ მწი-
ფოს მხრი დან უხ ეში ჩა რე ვა იყო, რაც შე უძ ლე ბელს ხდი და ამ სფე რო ში თა ვი სუ ფა ლი და კონ-
კუ რენ ტუ ნა რი ანი გა რე მოს არ სე ბო ბას. მო სარ ჩე ლის გან ცხა დე ბით, მე წარ მე სუ ბი ექ ტე ბის თვის 
გა დამ წყვე ტი მნიშ ვნე ლო ბა ჰქონ და კო მერ ცი ული ინ ფორ მა ცი ის კონ ფი დენ ცი ალ ურ ობ ას, სა-
და ვო ნორ მე ბი კი ით ვა ლის წი ნებ და ამ გვა რი ინ ფორ მა ცი ის კონ კუ რენ ტი სათ ვის გა და ცე მის 
შე საძ ლებ ლო ბას. ამ დე ნად, მო სარ ჩე ლე სა და ვო ნორ მებს არ აკ ონ სტი ტუ ცი ურ ად მი იჩ ნევ და 
სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 30-ე მუხ ლის მე-2 პუნ ქტით გა რან ტი რე ბულ თა ვი სუ ფა ლი მე წარ-
მე ობ ისა და კონ კუ რენ ცი ის უფ ლე ბებ თან მი მარ თე ბით.

მო პა სუ ხე მხა რემ არ გა იზი არა მო სარ ჩე ლის პო ზი ცია და აღ ნიშ ნა, რომ სა და ვო ნორ მე ბის 
ლე გი ტი მურ მი ზა ნი იყო კერ ძო დაც ვი თი საქ მი ან ობ ის რე გუ ლი რე ბა, რაც, თა ვის მხრივ, ემ სა-
ხუ რე ბა დაც ვი თი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის ზუს ტად აღ რიცხვას, უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ბო რო ტად გა მო ყე-
ნე ბის პრე ვენ ცი ას და პრო ფე სი ული სტან დარ ტე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას. მო პა სუ ხის გან მარ ტე ბით, 
დაც ვის პო ლი ცი ის დე პარ ტა მენ ტი აღ ჭურ ვი ლი იყო შე სა ბა მი სი ცოდ ნი თა და უნ არ ებ ით, რაც 
უზ რუნ ველ ყოფ და მო ცე მუ ლი ფუნ ქცი ის ეფ ექ ტურ გან ხორ ცი ელ ებ ას. ამ ას თან, მა კონ ტრო ლე-
ბე ლი ორ გა ნოს მი ერ არ აპ რო პორ ცი ული სან ქცი ებ ისა და სუ ბი ექ ტუ რი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის მი-
ღე ბის შემ თხვე ვა ში, შე სა ბა მის მე წარ მე პირს შე საძ ლებ ლო ბა ჰქონ და, მი ემ არ თა სა ერ თო სა-
სა მარ თლო სათ ვის და და ეც ვა სა კუ თა რი უფ ლე ბა.

სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ გან მარ ტა, რომ სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ-
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ცი ის 30-ე მუხ ლის მე-2 პუნ ქტით დად გე ნი ლია სა ხელ მწი ფოს ვალ დე ბუ ლე ბა, შექ მნას თა ნას-
წო რი, სა მარ თლი ანი სა ბაზ რო პი რო ბე ბი ბაზ რის მო ნა წი ლე ეკ ონ ომ იკ ური აგ ენ ტე ბის თვის. 
სა ხელ მწი ფოს მი ერ ბაზ რის რო მე ლი მე სეგ მენ ტში ჩა რე ვამ არ უნ და გა მო იწ ვი ოს ცალ კე ული 
ეკ ონ ომ იკ ური აგ ენ ტის (ან აგ ენ ტთა ჯგუ ფის) პრი ვი ლე გი რე ბულ მდგო მა რე ობ აში ჩა ყე ნე ბა.

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გან მარ ტე ბით, კერ ძო დაც ვი თი საქ მი ან ობა ეფ უძ ნე ბა კერ-
ძო სა მარ თლებ რივ, მხა რე თა ნე ბის ავ ტო ნო მი აზე და ფუძ ნე ბულ ხელ შეკ რუ ლე ბას და ამ გვა რი 
საქ მი ან ობ ის თა ვი სუ ფა ლი კონ კუ რენ ცი ის პი რო ბებ ში გან ხორ ცი ელ ებ ის უფ ლე ბა და ცუ ლია 
სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 30-ე მუხ ლის მე-2 პუნ ქტით. სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ ერ-
თმა ნე თის გან გა მიჯ ნა დაც ვის პო ლი ცი ის დე პარ ტა მენ ტის მი ერ, ერ თი მხრივ, კონ ტრო ლის გან-
ხორ ცი ელ ებ ის ფუნ ქცია, ხო ლო, მე ორე მხრივ, მის თვის მო ცე მუ ლი საქ მი ან ობ ის შე დე გად მო-
პო ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვდო მო ბა. სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გან მარ ტე ბით, 
ეკ ონ ომ იკ ური აგ ენ ტე ბის მი ერ კონ ტრო ლის ფუნ ქცი ის გან ხორ ცი ელ ებ ის ას, სა კუ თა რი მო გე ბის 
გაზ რდის მიზ ნით, იზ რდე ბა უფ ლე ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბის რის კე ბი. თუმ ცა, მო ცე მულ შემ-
თხვე ვა ში, კა ნო ნით ზედ მი წევ ნით ზუს ტად იყო რეგ ლა მენ ტი რე ბუ ლი სა მარ თალ დარ ღვე ვე ბის 
სა ხე ები და პა სუ ხის მგებ ლო ბის ზო მე ბი. შე სა ბა მი სად, ნაკ ლე ბი იყო დაც ვის პო ლი ცი ის დე პარ-
ტა მენ ტის მი ერ სა კუ თა რი მი ხე დუ ლე ბის ფარ გლებ ში გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის სივ რცე. ამ-
ავ დრო ულ ად, კა ნონ მდებ ლო ბის თა ნახ მად, პა სუ ხის მგებ ლო ბის ნე ბის მი ერი ზო მა, რო მელ საც 
დაც ვის პო ლი ცი ის დე პარ ტა მენ ტი და აკ ის რებ და სხვა ეკ ონ ომ იკ ურ აგ ენ ტებს, ექ ვემ დე ბა რე ბო-
და გა სა ჩივ რე ბას და გა და მოწ მე ბას, მათ შო რის, სა სა მარ თლო ში, რაც ქმნი და დე პარ ტა მენ ტის 
მი ერ უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბის თა ვი დან აც ილ ებ ის ეფ ექ ტურ მე ქა ნიზ მს. ამ-
რი გად, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ დაც ვის პო ლი ცი ის დე პარ ტა მენ ტის მი-
ერ სხვა ეკ ონ ომ იკ ური აგ ენ ტე ბის კონ ტრო ლის ფუნ ქცი ის გან ხორ ცი ელ ებ ით, არ იზღუ დე ბო და 
სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 30-ე მუხ ლის მე-2 პუნ ქტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი კონ კუ რენ ცი ის 
თა ვი სუფ ლე ბა.

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ მი უთ ითა, რომ დაც ვის პო ლი ცი ის დე პარ ტა მენ ტს ჰქონ და 
ის ეთ დო კუ მენ ტებ თან წვდო მა, რო მე ლიც შე იც ავ და ინ ფორ მა ცი ას კონ კუ რენ ტი ეკ ონ ომ იკ ური 
აგ ენ ტე ბის მი ერ მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის ტა რი ფე ბის, მა თი და სა ცა ვი ობი ექ ტე ბის, დაც ვის სა შუ-
ალ ებ ებ ის, ხელ შეკ რუ ლე ბის ხან გრძლი ვო ბის შე სა ხებ. სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ დაც ვის 
პო ლი ცი ის დე პარ ტა მენ ტს შე ეძ ლო და სა ხე ლე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის მი ხედ ვით და ეგ ეგ მა სა კუ თა-
რი ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან ობა და გაეუმჯობესებინა სა ბაზ რო მდგო მა რე ობა. ამ დე ნად, სა და ვო 
ნორ მე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი წე სი დაც ვის პო ლი ცი ის დე პარ ტა მენ ტს უქ მნი და უპ ირ ატ ეს სა-
ბაზ რო მდგო მა რე ობ ას და ზღუ დავ და სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 30-ე მუხ ლის მე-2 პუნ ქტით 
გა რან ტი რე ბულ უფ ლე ბას.

სა სა მარ თლომ შეზღუდ ვის თა ნა ზო მი ერ ებ ას თან და კავ ში რე ბით მი უთ ითა, რომ სა და ვო 
რე გუ ლი რე ბის ლე გი ტი მუ რი მი ზა ნი შე იძ ლე ბა იყ ოს კერ ძო დაც ვი თი საქ მი ან ობ ის კონ ტრო-
ლის იმ სა ხელ მწი ფო ორ გა ნოს მი ერ გან ხორ ცი ელ ება, რო მელ საც ყო ველ დღი ური შე ხე ბა აქ ვს 
დაც ვი თი საქ მი ან ობ ის ბა ზარ თან და კარ გად იც ნობს მის სპე ცი ფი კას. თუმ ცა, სა კონ სტი ტუ ციო 
სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ მო ცე მუ ლი შეზღუდ ვა არ არ ის აუც ილ ებ ელი, ვი ნა იდ ან არ გა-
მოვ ლე ნი ლა რა იმე ის ეთი გა რე მო ება, რო მე ლიც სა სა მარ თლოს და ან ახ ვებ და, რომ დაც ვი თი 
საქ მი ან ობ ის გან ხორ ცი ელ ებ აზე ეფ ექ ტუ რი კონ ტრო ლის გან ხორ ცი ელ ება შე უძ ლე ბე ლი იყო 
მა კონ ტრო ლე ბე ლი ორ გა ნოს სხვაგ ვა რად გან საზღვრის შემ თხვე ვა ში. ამ დე ნად, სა ქარ თვე-
ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ მი უთ ითა, რომ დაც ვის პო ლი ცი ის მი ერ ერ თდრო ულ ად 
ორი ფუნ ქცი ის გან ხორ ცი ელ ება არ ათ ან აზ ომი ერია და „კერ ძო დაც ვი თი საქ მი ან ობ ის შე სა ხებ“ 
სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის 24-ე მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქტი და „სა ჯა რო სა მარ თლის იურ იდი ული 
პი რის – დაც ვის პო ლი ცი ის დე პარ ტა მენ ტის დე ბუ ლე ბის დამ ტკი ცე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს 
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ში ნა გან საქ მე თა მი ნის ტრის 2005 წლის 23 მარ ტის №266 ბრძა ნე ბით დამ ტკი ცე ბუ ლი სა ჯა რო 
სა მარ თლის იურ იდი ული პი რის – დაც ვის პო ლი ცი ის დე პარ ტა მენ ტის დე ბუ ლე ბის მე-2 მუხ ლის 
მე-2 პუნ ქტის „ა“ ქვე პუნ ქტი ეწ ინა აღ მდე გე ბა სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 30-ე მუხ ლის მე-2 
პუნ ქტს. სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გა დაწყვე ტი ლე ბით არ აკ ონ სტი ტუ ცი-
ური ნორ მე ბის ძა ლა და კარ გუ ლად ცნო ბა გა და ვად და 2019 წლის 30 ივ ნი სამ დე და მო პა სუ ხე ებს 
მი ეც ათ ვა და, სა კითხის კონ სტი ტუ ცი ის შე სა ბა მი სად მო სა წეს რი გებ ლად.

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ არ აკ ონ სტი ტუ ცი ურ ად არ მი იჩ ნია „კერ ძო დაც ვი თი საქ მი-
ან ობ ის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის 24-ე მუხ ლის მე-2 პუნ ქტი, რო მე ლიც ად გენ და კერ ძო 
დაც ვით საქ მი ან ობ აზე კონ ტრო ლის გან მა ხორ ცი ელ ებ ელი ორ გა ნოს უფ ლე ბა მო სი ლე ბებს. სა-
სა მარ თლოს გან მარ ტე ბით, მო ცე მუ ლი ნორ მა ზო გა დად გან საზღვრავ და მა კონ ტრო ლე ბე ლი 
ორ გა ნოს უფ ლე ბა მო სი ლე ბას, შე ემ ოწ მე ბი ნა დაც ვი თი საქ მი ან ობ ის გან მა ხორ ცი ელ ებ ელი ეკ-
ონ ომ იკ ური აგ ენ ტე ბის საქ მი ან ობ ის კა ნო ნი ერ ება და და ეკ ის რე ბი ნა პა სუ ხის მგებ ლო ბა. აღ ნიშ-
ნუ ლი ნორ მა არ ად გენ და მოთხოვ ნას, რომ კონ ტრო ლის გან მა ხორ ცი ელ ებ ელი ორ გა ნო აუც-
ილ ებ ლად დაც ვის პო ლი ცი ის დე პარ ტა მენ ტი ყო ფი ლი ყო. ამ დე ნად, სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, 
რომ და სა ხე ლე ბუ ლი სა და ვო ნორ მა ამ თვალ საზ რი სით არ ზღუ დავ და სა მე წარ მეო თა ვი სუფ-
ლე ბას და არ ეწ ინა აღ მდე გე ბო და სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 30-ე მუხ ლის მე-2 პუნ ქტს.

სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ები - ხვი ჩა ყირ მი ზაშ ვი ლი, გია ფა ცუ რია და გვან ცა სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ები - ხვი ჩა ყირ მი ზაშ ვი ლი, გია ფა ცუ რია და გვან ცა 
გაგ ნი აშ ვი ლი და „შპს ნი კა ნი“ სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მდეგგაგ ნი აშ ვი ლი და „შპს ნი კა ნი“ სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მდეგ

2018 წლის 14 დე კემ ბერს სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ მი იღო გა დაწყვე-
ტი ლე ბა საქ მე ზე „სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ები - ხვი ჩა ყირ მი ზაშ ვი ლი, გია ფა ცუ რია და გვან ცა 
გაგ ნი აშ ვი ლი და „შპს ნი კა ნი“ სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მდეგ“.

და სა ხე ლე ბულ საქ მე ზე მო სარ ჩე ლე ები სა და ვოდ ხდიდ ნენ სა ქარ თვე ლოს სის ხლის სა მარ-
თლის საპ რო ცე სო კო დექ სის 56-ე მუხ ლის მე-5 ნა წი ლის მე-3 წი ნა და დე ბის და ამ ავე მუხ ლის 
მე-6 ნა წი ლის მე-3 წი ნა და დე ბის კონ სტი ტუ ცი ურ ობ ას სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მე-14 მუხ-
ლთან და 42-ე მუხ ლის პირ ველ პუნ ქტთან მი მარ თე ბით. სა ქარ თვე ლოს სის ხლის სა მარ თლის 
საპ რო ცე სო კო დექ სის 56-ე მუხ ლის მე-5 ნა წი ლი არ ეგ ულ ირ ებ და პრო კუ რო რის მი ერ პი რის 
და ზა რა ლე ბუ ლად ცნო ბის სა კითხს. აღ ნიშ ნუ ლი ნორ მის თა ნახ მად, პი რის და ზა რა ლე ბუ ლად 
ცნო ბის შე სა ხებ გან ცხა დე ბა ზე ზემ დგო მი პრო კუ რო რის უარი სა სა მარ თლო ში სა ჩივ რდე ბო და 
მხო ლოდ გან სა კუთ რე ბით მძი მე და ნა შა ულ ის შემ თხვე ვებ ში. ამ ავე მუხ ლის მე-6 ნა წი ლის მი-
ხედ ვით, თუ პი რის და ზა რა ლე ბუ ლად ცნო ბის შე სა ხებ დად გე ნი ლე ბის გა მო ტა ნის შემ დეგ გა-
ირ კვე ვა, რომ ამ ის სა ფუძ ვე ლი არ არ სე ბობს, პრო კუ რო რი იღ ებს გა დაწყვე ტი ლე ბას ამ დად გე-
ნი ლე ბის გა უქ მე ბის თა ობ აზე. სა და ვო ნორ მის მი ხედ ვით, აღ ნიშ ნუ ლი დად გე ნი ლე ბა სას მარ-
თლო ში სა ჩივ რდე ბო და მხო ლოდ გან სა კუთ რე ბით მძი მე და ნა შა ულ ის საქ მე ებ ზე.

მო სარ ჩე ლე ები მი იჩ ნევ დნენ, რომ სა და ვო ნორ მით დად გე ნი ლი აკ რძალ ვის სა ფუძ ველ-
ზე მათ არ ჰქონ დათ უფ ლე ბა სა სა მარ თლო ში გა ეს აჩ ივ რე ბი ნათ პრო კუ რო რის დად გე ნი ლე ბა 
და ზა რა ლე ბუ ლად ცნო ბა ზე უარ ის თქმის/და ზა რა ლე ბუ ლის სტა ტუ სის გა უქ მე ბის შე სა ხებ, რაც 
ეწ ინა აღ მდე გე ბო და სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქტით გა რან ტი-
რე ბულ სა მარ თლი ანი სა სა მარ თლოს უფ ლე ბას. ამ ას თა ნა ვე, მო სარ ჩე ლე ები მი უთ ით ებ დნენ, 
რომ მათ გან გან სხვა ვე ბით, გან სა კუთ რე ბით მძი მე და ნა შა ულ ის შე დე გად და ზა რა ლე ბულ პი-
რებს შე ეძ ლოთ პრო კუ რო რის დად გე ნი ლე ბის პირ ვე ლი ინ სტან ცი ის სა სა მარ თლო ში გა სა ჩივ-
რე ბა. მო სარ ჩე ლე მხა რის პო ზი ცი ით, ნაკ ლე ბად მძი მე და მძი მე და ნა შა ულ ის კა ტე გო რი ებ ში 
და ზა რა ლე ბულ პი რებს გა აჩ ნდათ იდ ენ ტუ რი ინ ტე რე სი, რო მე ლიც არ იც ვლე ბო და იმ ის მი ხედ-
ვით, თუ რო მე ლი კა ტე გო რი ის და ნა შა ული იქ ნე ბო და მათ წი ნა აღ მდეგ ჩა დე ნი ლი. მა თი აზ რით, 



59

ამ გვა რი წე სი უთ ან ას წო როდ ეპყრო ბო და ნაკ ლე ბად მძი მე და მძი მე და ნა შა ულ ით და ზა რა ლე-
ბულ პი რებს და არ ღვევ და სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მე-14 მუხ ლით აღი არ ებ ულ კა ნო ნის 
წი ნა შე თა ნას წო რო ბის უფ ლე ბას.

მო პა სუ ხემ, სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტმა, არ გა იზი არა მო სარ ჩე ლის პო ზი ცია და მი უთ-
ითა, რომ ნაკ ლე ბად მძი მე და მძი მე და ნა შა ულ ით და ზა რა ლე ბუ ლი პი რე ბი სათ ვის პრო კუ რო-
რის დად გე ნი ლე ბის გა სა ჩივ რე ბის უფ ლე ბის დი ფე რენ ცი რე ბუ ლად შეზღუდ ვით მცირ დე ბო და 
სა სა მარ თლოს მი ერ და ხარ ჯუ ლი რე სურ სი და დრო, რაც, სა ბო ლოო ჯამ ში, ემ სა ხუ რე ბო და სა-
სა მარ თლოს გა დატ ვირ თვი სა გან დაც ვას და ეფ ექ ტი ანი მარ თლმსა ჯუ ლე ბის გან ხორ ცი ელ ებ-
ას. ამ ას თან, მო პა სუ ხის მი თი თე ბით, გა სა ჩივ რე ბუ ლი წე სით და ნა შა ულ თა კა ტე გო რი ებ ის მი-
ხედ ვით დი ფე რენ ცი რე ბა გან პი რო ბე ბუ ლი იყო იმ დაშ ვე ბით, რომ გან სა კუთ რე ბით მძი მე და-
ნა შა ულ ის არ სე ბო ბი სას, ნაკ ლე ბად მძი მე და ნა შა ულ ის შე დე გად მი ყე ნე ბულ შე საძ ლო ზი ან თან 
შე და რე ბით, მა ღა ლია ზი ან ის ხა რის ხი.

სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ მი უთ ითა, რომ და ზა რა ლე ბუ ლის სტა ტუ სი 
სის ხლის სა მარ თლის პრო ცეს ში კა ნონ მდებ ლო ბით გან საზღვრულ მნიშ ვნე ლო ვან უფ ლე ბებ ზე 
წვდო მის წი ნა პი რო ბაა. შე სა ბა მი სად, პირს აქ ვს და ზა რა ლე ბუ ლის სტა ტუს თან და კავ ში რე ბით 
მი ღე ბუ ლი პრო კუ რო რის გა დაწყვე ტი ლე ბის სა სა მარ თლო ში გა სა ჩივ რე ბის მო მე ტე ბუ ლი ინ ტე-
რე სი. აღ ნიშ ნუ ლი ინ ტე რე სის ზემ დგომ პრო კუ რორ თან გა სა ჩივ რე ბის გზით დაც ვის შე საძ ლებ-
ლო ბა სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ არ მი იჩ ნია უფ ლე ბის სა სა მარ თლო ში გა სა ჩივ რე ბის 
მეშ ვე ობ ით დაც ვის ალ ტერ ნა ტი ვად. სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, რომ რამ დე ნა-
დაც ზემ დგომ პრო კუ რორ თან გა სა ჩივ რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა ვერ ჩა ან აც ვლებს უფ ლე ბას, და-
იც ვას სა კუ თა რი უფ ლე ბე ბი ინ სტი ტუ ცი ურ ად და სის ტე მუ რად და მო უკ იდ ებ ელი ორ გა ნოს - სა სა-
მარ თლოს მეშ ვე ობ ით, 

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ გან მარ ტა, რომ გა სა ჩივ რე ბის უფ ლე ბის შეზღუდ ვის გზით 
სა სა მარ თლოს გა დატ ვირ თვი სა გან დაც ვის შე ფა სე ბი სას მხედ ვე ლო ბა ში უნ და იქ ნეს მი ღე ბუ-
ლი საქ მე თა გან ხილ ვის სირ თუ ლე და სიმ რავ ლე, რა თა მაქ სი მა ლუ რად ზუს ტად გა ნი საზღვროს, 
რო გო რია ამ კა ტე გო რი ის საქ მე ებ ით სა სა მარ თლოს გა დატ ვირ თვის საფ რთხე. სა კონ სტი ტუ-
ციო სა სა მარ თლომ მი უთ ითა, რომ კა ნონ მდებ ლო ბის მი ხედ ვით, და ზა რა ლე ბუ ლად ცნო ბის სა-
კითხის გა და საწყვე ტად დგინ დე ბა და ნა შა ულ ის ფაქ ტი სა და პი რის მი მართ მო რა ლუ რი, ფი ზი-
კუ რი თუ ქო ნებ რი ვი ზი ან ის არ სე ბო ბა. აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხის გა დაწყვე ტა, მი სი მნიშ ვნე ლო ბის 
მი უხ ედ ავ ად, რო გორც წე სი, არ გა მო ირ ჩე ვა კომ პლექ სუ რო ბით და ყვე ლა შემ თხვე ვა ში სა და-
ვო არ ხდე ბა. გარ და ამ ისა, არ დას ტურ დე ბო და ამ კა ტე გო რი ის საქ მე ებ ის გან ხილ ვის შე დე გად 
სა სა მარ თლოს მნიშ ვნე ლოვ ნად გა დატ ვირ თვის რის კი.

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ ას ევე არ გა იზი არა მო პა სუ ხის არ გუ მენ ტი, რომ ლის თა-
ნახ მა დაც, და ზა რა ლე ბუ ლის სტა ტუ სის შე სა ხებ პრო კუ რო რის გა დაწყვე ტი ლე ბის გა სა ჩივ რე ბის 
შემ თხვე ვა ში შე იზღუ დე ბო და პრო კუ რო რის დის კრე ცი ული უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ფარ გლე ბი. სა-
კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ მი უთ ითა, რომ და ზა რა ლე ბუ ლის სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბა/გა უქ მე ბა არ 
არ ის პრო კუ რო რის თა ვი სუ ფა ლი მი ხე დუ ლე ბის ფარ გლებ ში გა და საწყვე ტი სა კითხი. კა ნო ნით 
დად გე ნი ლი ობი ექ ტუ რი სა ფუძ ვლე ბის, კრი ტე რი უმ ებ ის არ სე ბო ბი სას პრო კუ რო რი ვალ დე ბუ-
ლია, პი რი ცნოს და ზა რა ლე ბუ ლად ან არ გააუქმოს მის თვის მი ნი ჭე ბუ ლი და ზა რა ლე ბუ ლის 
სტა ტუ სი. ამ გვა რი გა დაწყვე ტი ლე ბის სა სა მარ თლო ში გა სა ჩივ რე ბის შემ თხვე ვა ში სა სა მარ-
თლო ამ ოწ მებს პრო კუ რო რის მი ერ მი ღე ბუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბის კა ნო ნი ერ ებ ას და არ იჭ რე ბა 
მის დის კრე ცი ულ უფ ლე ბა მო სი ლე ბა ში.

სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ არ გა მო რიცხა შე საძ ლებ ლო ბა, რომ სა სა-
მარ თლოს გა დატ ვირ თვი სა და მარ თლმსა ჯუ ლე ბის შე ფერ ხე ბის ხელ შე სა ხე ბი, რე ალ ური საფ-
რთხის შემ თხვე ვა ში გა მარ თლე ბუ ლი იყ ოს და ზა რა ლე ბუ ლის სტა ტუ სის შე სა ხებ პრო კუ რო რის 
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დად გე ნი ლე ბის სა სა მარ თლო ში გა სა ჩივ რე ბის უფ ლე ბის შეზღუდ ვა. ამ ავე დროს, ამ პრო ცეს ში 
აუც ილ ებ ელია, და ზა რა ლე ბუ ლის მი მართ ჩა დე ნი ლი და ნა შა ულ ის სიმ ძი მი სა და და ზა რა ლე ბუ-
ლი სათ ვის მი ყე ნე ბუ ლი ზი ან ის მო ცუ ლო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა. სა სა მარ თლოს გა დატ ვირ თვი სა 
და მარ თლმსა ჯუ ლე ბის შე ფერ ხე ბის ხელ შე სა ხე ბი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბით და დას ტუ რე ბის გა რე შე, 
მხო ლოდ სა სა მარ თლოს გა დატ ვირ თვა ზე ზო გა დი მი თი თე ბის პი რო ბებ ში, გა უმ არ თლებ ლად 
იქ ნა მიჩ ნე ული ბლან კე ტუ რი შეზღუდ ვა, რო მე ლიც არ ით ვა ლის წი ნებ და და ზა რა ლე ბუ ლი სათ-
ვის მი ყე ნე ბუ ლი ზი ან ის ხა რის ხს და და ზა რა ლე ბუ ლი სათ ვის კა ნო ნით მი ნი ჭე ბუ ლი უფ ლე ბე ბით 
სარ გებ ლო ბის მნიშ ვნე ლო ბას.

მო ცე მულ საქ მე ზე სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ სა და ვო ნორ მის კონ სტი ტუ ცი ურ ობა ას-
ევე შე აფ ასა სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მე-14 მუხ ლთან მი მარ თე ბით. სა და ვო ნორ მე ბის მი-
ხედ ვით, პირ თა ჯგუ ფი, რო მელ თა მი მარ თაც ჩა დე ნი ლი იყო ნაკ ლე ბად მძი მე და მძი მე და ნა-
შა ული დი ფე რენ ცი რე ბულ მდგო მა რე ობ აში იმ ყო ფე ბო და გან სა კუთ რე ბით მძი მე და ნა შა ულ ის 
შე დე გად და ზა რა ლე ბულ პი რებ თან მი მარ თე ბით. ამ ას თან, სა და ვო ნორ მა გა სა ჩივ რე ბის შე-
საძ ლებ ლო ბას უკ ავ ში რებ და პი რო ბას, რომ ლის შეც ვლაც არ იყო და მო კი დე ბუ ლი პი რის თა-
ვი სუ ფალ არ ჩე ვან ზე. ამ გვა რი, და ნა შა ულ ის კა ტე გო რი ის მი ხედ ვით, ურ თი ერ თო ბის სხვა დას-
ხვაგ ვა რი მო წეს რი გე ბა მიჩ ნე ულ იქ ნა უთ ან ას წო რო მოპყრო ბად. 

დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი პი რე ბი, ერ თი მხრივ, გან სა კუთ რე ბით მძი მე და ნა შა ულ ის შე დე გად 
შე საძ ლო და ზა რა ლე ბუ ლე ბი და, მე ორე მხრივ, ნაკ ლე ბად მძი მე და მძი მე და ნა შა ულ ის შე დე-
გად შე საძ ლო და ზა რა ლე ბუ ლი პი რე ბი იმ ყო ფე ბოდ ნენ არ სე ბი თად იდ ენ ტურ სა მარ თლებ რივ 
მდგო მა რე ობ აში - ნე ბის მი ერი კა ტე გო რი ის და ნა შა ულ ის შე დე გად პი რებს ად გე ბო დათ ზი ანი, 
რო მე ლიც და ნა შა ულ ის სიმ ძი მის მი უხ ედ ავ ად, შე საძ ლე ბე ლია, იდ ენ ტუ რი ყო ფი ლი ყო. ამ ას-
თან, ხსე ნე ბულ პირ თა კა ტე გო რი ებს აერ თი ან ებ და კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ინ ტე რე სი - 
მი ეღ ოთ და ზა რა ლე ბუ ლის სტა ტუ სი და ეს არ გებ ლათ თან მდე ვი უფ ლე ბე ბით. სა კონ სტი ტუ ციო 
სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნუ ლი დი ფე რენ ცი რე ბა ინ ტენ სი ურ ად მი იჩ ნია, რამ დე ნა დაც მძი მე და ნაკ-
ლე ბად მძი მე კა ტე გო რი ის და ნა შა ულ ით და ზა რა ლე ბულ თათ ვის სტა ტუ სის შე სა ხებ გა დაწყვე-
ტი ლე ბის გა სა ჩივ რე ბის უფ ლე ბის ჩა მორ თმე ვა, შე საძ ლოა, ფაქ ტობ რი ვად, მათ თვის უფ ლე ბის 
მი ნი ჭე ბა ზე უარ ის თქმას გა თა ნაბ რე ბო და.

 სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ დი ფე რენ ცი რე ბის მა ღა ლი ინ ტენ სი ვო-
ბი დან გა მომ დი ნა რე, სა და ვო ნორ მის კონ სტი ტუ ცი ურ ობა თა ნა ზო მი ერ ებ ის პრინ ციპ ზე დაყ-
რდნო ბით შე აფ ასა. სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლთან გან ვი თა რე ბუ ლი მსჯე ლო ბის 
მსგავ სად, სა სა მარ თლომ ამ შემ თხვე ვა შიც მი იჩ ნია, რომ სა და ვო ნორ მით გან საზღვრულ საქ-
მე თა კა ტე გო რი ის სირ თუ ლი სა და სიმ რავ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, არ ყო ფი ლა წარ მოდ გე ნი-
ლი ხელ შე სა ხე ბი და სა ბუ თე ბა, რომ მო სარ ჩე ლე თა მსგავს კა ტე გო რი აში მყო ფი პი რე ბი სათ ვის 
და ზა რა ლე ბუ ლის სტა ტუ სის შე სა ხებ პრო კუ რო რის დად გე ნი ლე ბის გა სა ჩივ რე ბის შე საძ ლებ-
ლო ბის მი ნი ჭე ბა სა სა მარ თლოს გა დატ ვირ თვას გა მო იწ ვევ და. ამ ას თან, სა კონ სტი ტუ ციო სა-
სა მარ თლომ მი უთ ითა, რომ სა და ვო ნორ მე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი დი ფე რენ ცი რე ბა შე ეხ ებ-
ოდა ნე ბის მი ერი მძი მე და ნაკ ლე ბად მძი მე და ნა შა ულ ით და ზა რა ლე ბუ ლი პი რის უფ ლე ბებს და 
მხედ ვე ლო ბა ში არ იღ ებ და და ზა რა ლე ბუ ლის მი მართ დამ დგა რი უფ ლებ რი ვი ზი ან ის მო ცუ ლო-
ბას. 

ყო ვე ლი ვე აღ ნიშ ნუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ მი იჩ ნია, რომ, 
ერ თი მხრივ, პრო კუ რო რის გა დაწყვე ტი ლე ბის სა სა მარ თლო ში გა სა ჩივ რე ბის ინ ტე რე სი და, მე-
ორე მხრივ, ამ ურ თი ერ თო ბა ში დის კრი მი ნა ცი ის აგ ან დაც ვის სა ჭი რო ება აღ ემ ატ ებ ოდა სა და-
ვო ნორ მით და ცულ სი კე თეს - სა სა მარ თლოს გა დატ ვირ თვის პრე ვენ ცი ას. ამ გვა რად, სა და ვო 
ნორ მე ბი არ აკ ონ სტი ტუ ცი ურ ად იქ ნა ცნო ბი ლი სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მე-14 მუხ ლთან 
და 42-ე მუხ ლის პირ ველ პუნ ქტთან მი მარ თე ბით. 
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სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ები - რო ინ მი ქე ლა ძე და გი ორ გი ბურ ჯა ნა ძე სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ები - რო ინ მი ქე ლა ძე და გი ორ გი ბურ ჯა ნა ძე 
სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მდეგსა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მდეგ

2018 წლის 14 დე კემ ბერს სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს მე ორე კო ლე გი ამ 
მი იღო გა დაწყვე ტი ლე ბა საქ მე ზე „სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ები - რო ინ მი ქე ლა ძე და გი ორ გი 
ბურ ჯა ნა ძე სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მდეგ“ (№1234 და №1235 კონ სტი ტუ ცი ური სარ-
ჩე ლე ბი).

მო სარ ჩე ლე მხა რე სა და ვოდ ხდი და 2009 წლის 9 ოქ ტომ ბრის სა ქარ თვე ლოს სის ხლის სა-
მარ თლის საპ რო ცე სო კო დექ სის 332-ე მუხ ლის მე-4 ნა წი ლის (2016 წლის 20 თე ბერ ვლი დან 
2018 წლის პირ ველ იან ვრამ დე მოქ მე დი რე დაქ ცია) კონ სტი ტუ ცი ურ ობ ას სა ქარ თვე ლოს კონ-
სტი ტუ ცი ის მე-14 მუხ ლთან და 42-ე მუხ ლის პირ ველ და მე-6 პუნ ქტებ თან მი მარ თე ბით და 1998 
წლის 20 თე ბერ ვლის სა ქარ თვე ლოს სის ხლის სა მარ თლის საპ რო ცე სო კო დექ სის 94-ე მუხ ლის 
პირ ვე ლი ნა წი ლის სიტყვე ბის: „მოწ მე ვალ დე ბუ ლია გა მოცხად დეს გა მომ ძი ებ ლის, პრო კუ რო-
რის, ... გა მო ძა ხე ბით; სწო რად აც ნო ბოს ყვე ლა ფე რი, რაც საქ მის გა მო იც ის და უპ ას უხ ოს დას-
მულ შე კითხვებს“, მე-2 ნა წი ლის პირ ვე ლი წი ნა და დე ბის და მე-2 წი ნა და დე ბის იმ ნორ მა ტი ული 
ში ნა არ სის, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს პრო კუ რო რის ან გა მომ ძი ებ ლის მი ერ გა მო ძა ხე ბუ ლი 
მოწ მი სათ ვის გა მო უცხა დებ ლო ბის გა მო ფუ ლა დი სახ დე ლის და კის რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას და 
309-ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის კონ სტი ტუ ცი ურ ობ ას სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ-
ლის პირ ველ და მე-6 პუნ ქტებ თან მი მარ თე ბით.

სა და ვო ნორ მე ბის თა ნახ მად, სის ხლის სა მარ თლის კო დექ სის 323-ე–3232, 325-ე–329-ე მუხ-
ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი და ნა შა ულ ებ ის (ტე რო რიზ მთან და კავ ში რე ბუ ლი და ნა შა ულ ები) 
გა მო ძი ებ ის ას მოწ მე იკ ითხე ბო და სა ქარ თვე ლოს 1998 წლის 20 თე ბერ ვლის სის ხლის სა მარ-
თლის საპ რო ცე სო კო დექ სით დად გე ნი ლი წე სით, და ნარ ჩენ და ნა შა ულ ებ თან მი მარ თე ბით კი - 
2009 წლის 9 ოქ ტომ ბრის სის ხლის სა მარ თლის საპ რო ცე სო კო დექ სის შე სა ბა მი სად. 1998 წლის 
სის ხლის სა მარ თლის საპ რო ცე სო კო დექ სი ით ვა ლის წი ნებ და მოწ მის ვალ დე ბუ ლე ბას, გა მომ-
ძი ებ ლი სა და პრო კუ რო რის გა მო ძა ხე ბით გა მოცხა დე ბუ ლი ყო სა გა მო ძი ებო უწყე ბა ში და მი ეცა 
ჩვე ნე ბა. 2009 წლის სის ხლის სა მარ თლის საპ რო ცე სო კო დექ სი მოწ მის მი ერ ჩვე ნე ბის მი ცე მის 
ვალ დე ბუ ლე ბას ად გენ და მხო ლოდ მა გის ტრატ მო სა მარ თლეს თან. ამ ავე დროს, ახ ალი საპ რო-
ცე სო კო დექ სი ით ვა ლის წი ნებ და დაც ვის მხა რის მი ერ მოწ მის არ სე ბით სხდო მამ დე და კითხვის 
შე საძ ლებ ლო ბას, იმ შემ თხვე ვა ში თუ მი სი არ სე ბით სხდო მა ზე გა მოცხა დე ბა სა თუო იყო.

მო სარ ჩე ლე რო ინ მი ქე ლა ძის პო ზი ცი ით, სხვა დას ხვა კა ტე გო რი ის და ნა შა ულ ის გა მო ძი ებ-
ის ას მოწ მის და კითხვის გან სხვა ვე ბუ ლი წე სე ბის გა მო ყე ნე ბა იწ ვევ და პირ თა დი ფე რენ ცი რე-
ბულ მდგო მა რე ობ აში ჩა ყე ნე ბას. ბრალ დე ბუ ლე ბი, რო მელ თა წი ნა აღ მდეგ მიმ დი ნა რე საქ მის 
გა მო ძი ებ ის ას აც მოწ მის და კითხვა ხდე ბო და არა სა გა მო ძი ებო ორ გა ნო ში, არ ამ ედ - მა გის-
ტრატ მო სა მარ თლეს თან იმ ყო ფე ბოდ ნენ უკ ეთ ეს სა მარ თლებ რივ მდგო მა რე ობ აში სხვა ბრალ-
დე ბუ ლებ თან მი მარ თე ბით. მო სარ ჩე ლე გი ორ გი ბურ ჯა ნა ძის მტკი ცე ბით, დი ფე რენ ცი რე ბა 
ხორ ცი ელ დე ბო და მოწ მე ებს შო რის და სა და ვო ნორ მა ში მი თი თე ბულ და ნა შა ულ თან და კავ ში-
რე ბით სა გა მო ძი ებო ორ გა ნო ში და კითხუ ლი მოწ მე ები სარ გებ ლობ დნენ დაც ვის ნაკ ლე ბი გა-
რან ტი ით, მა გის ტრა ტი მო სა მარ თლის წი ნა შე და კითხულ მოწ მე ებ თან შე და რე ბით. ხსე ნე ბუ ლის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, მო სარ ჩე ლე ები მი უთ ით ებ დნენ, რომ სა და ვო ნორ მე ბი ეწ ინა აღ მდე გე ბო და 
სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მე-14 მუხ ლით და ცულ თა ნას წო რო ბის უფ ლე ბას.

მო პა სუ ხე მხა რის, სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის გან მარ ტე ბით, ახ ალი საპ რო ცე სო კო დექ-
სის ფარ გლებ ში სრუ ლად შე იც ვა ლა სა გა მო ძი ებო ორ გა ნო ებ ის მოწ მეს თან ურ თი ერ თო ბის წე-
სი და პი რის მი ერ ჩვე ნე ბის მი ცე მა ნე ბა ყოფ ლო ბი თი გახ და. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, არ სე ბობ-
და რის კი, რომ გარ და მა ვალ პე რი ოდ ში და ბა ლი სა მო ქა ლა ქო თვით შეგ ნე ბი სა და სა მარ თალ-



62

დამ ცავ სის ტე მას თან მო ქა ლა ქე თა თა ნამ შრომ ლო ბის კულ ტუ რის ნაკ ლე ბო ბის გა მო პი რე ბი 
არ ით ან ამ შრომ ლებ დნენ გა მო ძი ებ ას თან და საფ რთხე შე ექ მნე ბო და ეფ ექ ტი ანი გა მო ძი ებ ის 
წარ მო ებ ასა და მარ თლმსა ჯუ ლე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ას. შე სა ბა მი სად, აუც ილ ებ ლად იქ ნა მიჩ-
ნე ული, გარ და მა ვალ პე რი ოდ ში, კა ნონ მდე ბელს და ეზღვია არ სე ბუ ლი რის კე ბი და იმ და ნა შა-
ულ თა გა მო ძი ებ ის ას, რო მელ თა მი მარ თაც არ სე ბობ და მო მე ტე ბუ ლი სა ჭი რო ება, სა გა მო ძი ებო 
ორ გა ნო ებს ჰქო ნო დათ მოწ მის სა ვალ დე ბუ ლო და კითხვის ბერ კე ტი.

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ მი უთ ითა, რომ სის ხლის სა მარ თლის პრო ცეს ში ტე რო რიზ-
მთან და კავ ში რე ბულ და ნა შა ულ ში ბრალ დე ბულ პი რებს გა აჩ ნდათ შე სა ბა მი სი საპ რო ცე სო გა-
რან ტი ებ ითა და უფ ლე ბე ბით სარ გებ ლო ბის მი ნი მუმ ის ეთ ივე ინ ტე რე სი, რო გო რიც აქ ვთ სხვა, 
ნე ბის მი ერ და ნა შა ულ ში ბრალ დე ბუ ლებს. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, სა და ვო სა მარ თლებ რი ვი ურ-
თი ერ თო ბის მიზ ნე ბი სათ ვის სხვა დას ხვა და ნა შა ულ ში ბრალ დე ბუ ლი პი რე ბი არ სე ბი თად თა-
ნას წო რი სუ ბი ექ ტე ბი იყ ვნენ.

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გან მარ ტე ბით, ბრალ დე ბულ თა დი ფე რენ ცი რე ბა გა მო იხ-
ატ ებ ოდა იმ აში, რომ ტე რო რიზ მთან და კავ ში რე ბულ და ნა შა ულ ში ბრალ დე ბულ პირ თა წი ნა-
აღ მდეგ მიმ დი ნა რე გა მო ძი ებ ის ას მოწ მის სა ვალ დე ბუ ლოდ და კითხვა ხდე ბო და სა გა მო ძი ებო 
ორ გა ნო ში და გა მომ ძი ებ ელს/პრო კუ რორს უფ რო მარ ტი ვად შე ეძ ლოთ კონ კრე ტუ ლი მტკი ცე-
ბუ ლე ბის - მოწ მის ჩვე ნე ბის მო პო ვე ბა. ამ ას თა ნა ვე, აღ ნიშ ნულ და ნა შა ულ ებ ში ბრალ დე ბუ ლი 
პი რე ბი ვერ სარ გებ ლობ დნენ 2009 წლის 9 ოქ ტომ ბრის სის ხლის სა მარ თლის საპ რო ცე სო კო-
დექ სით დად გე ნი ლი რი გი საპ რო ცე სო შე საძ ლებ ლო ბე ბით (მა გა ლი თად, და სა ხე ლე ბუ ლი კო-
დექ სის 114-ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის შე სა ბა მი სად მოწ მის მა გის ტრატ მო სა მარ თლეს თან 
და კითხვა). 

სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, რომ დი ფე რენ ცი რე ბა ხდე ბო და 
იმ ის მი ხედ ვით, თუ რო მე ლი და ნა შა ული ჩა იდ ინა პირ მა. შე სა ბა მი სად, სა ხე ზე არ იყო დი ფე-
რენ ცი რე ბის კლა სი კუ რი ნი შა ნი. ამ ას თან, ბრალ დე ბულ თა დი ფე რენ ცი რე ბა არ იყო ინ ტენ სი-
ური ხა სი ათ ის. აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, სა და ვო ნორ მე ბი დი ფე რენ ცი რე ბის რა ცი ონ ალ-
ური ტეს ტის გა მო ყე ნე ბით შე ფას და. და სა ხე ლე ბუ ლი ტეს ტის ფარ გლებ ში სა კონ სტი ტუ ციო სა-
სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ ზო გი ერ თი და ნა შა ულ ის გა მო ძი ებ ის პრო ცეს ში გა მომ ძი ებ ლის/
პრო კუ რო რის მი ერ მოწ მის დრო ებ ით ძვე ლი წე სით და კითხვა უზ რუნ ველ ყოფ და გარ და მა ვალ 
ეტ აპ ზე გა მო ძი ებ ის ეფ ექ ტუ რად გან ხორ ცი ელ ებ ის ხელ შეშ ლის თა ვი დან აც ილ ებ ას. ამ ას თა ნა-
ვე, კა ნონ მდებ ლის გა დაწყვე ტა, რომ ტე რო რიზ მთან და კავ ში რე ბულ და ნა შა ულ თა გა მო ძი ებ-
ის ას გა მომ ძი ებ ელს/პრო კუ რორს უნ და ჰქო ნო და მოწ მის სა გა მო ძი ებო ორ გა ნო ში და კითხვის 
შე საძ ლებ ლო ბა და მოწ მე ვალ დე ბუ ლი ყო ფი ლი ყო გა მოცხა დე ბუ ლი ყო და ჩვე ნე ბა მი ეცა, რა-
ცი ონ ალ ურ კავ შირ ში იყო და სა ხე ლე ბუ ლი ლე გი ტი მუ რი მიზ ნე ბის მიღ წე ვას თან და ამ კუთხით, 
სა და ვო ნორ მე ბი არ არ ღვევ და კა ნო ნის წი ნა შე თა ნას წო რო ბის უფ ლე ბას.

ამ ას თა ნა ვე, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ გა უმ არ თლებ ლად ჩათ ვა ლა ბრალ დე ბულ თა 
გარ კვე ული კა ტე გო რი ის მი მართ და წე სე ბუ ლი შეზღუდ ვა, ეს არ გებ ლათ 2009 წლის 9 ოქ ტომ-
ბრის სის ხლის სა მარ თლის საპ რო ცე სო კო დექ სით დად გე ნი ლი გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი უფ ლებ რი-
ვი რე ჟი მით, მათ შო რის, მო ეთხო ვათ მოწ მის გა მო ძი ებ ის ეტ აპ ზე და კითხვა მა გის ტრა ტი მო-
სა მარ თლის წი ნა შე ამ ავე კო დექ სის 114-ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლით დად გე ნი ლი წე სით, თუ 
მოწ მის არ სე ბით სხდო მა ზე გა მოცხა დე ბა სა თუო იყო.

აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ-
ცი ის მე-14 მუხ ლთან მი მარ თე ბით არ აკ ონ სტი ტუ ცი ურ ად ცნო სა და ვო ნორ მის ის ნორ მა ტი ული 
ში ნა არ სი, რომ ლის თა ნახ მა დაც, ტე რო რიზ მთან და კავ ში რე ბულ და ნა შა ულ თა გა მო ძი ებ ის ას 
დაც ვის მხა რის მოწ მის და კითხვა ხდე ბო და 1998 წლის 20 თე ბერ ვლის სის ხლის სა მარ თლის 
საპ რო ცე სო კო დექ სით და და სა ხე ლე ბულ და ნა შა ულ ში ბრალ დე ბუ ლი პი რე ბი ვერ სარ გებ ლობ-
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დნენ 2009 წლის 9 ოქ ტომ ბრის კო დექ სით მი ნი ჭე ბუ ლი უფ ლე ბე ბით მოწ მის და კითხვის კონ ტექ-
სტში.

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ მოწ მე თა დი ფე რენ ცი რე ბას თან მი მარ თე ბით გან მარ ტა, 
რომ ნე ბის მი ერ მოწ მეს, იმ ის და მი უხ ედ ავ ად, თუ რო მელ და ნა შა ულ თან და კავ ში რე ბით ხდე ბა 
მი სი და კითხვა, ჰქონ და ერ თნა ირი ინ ტე რე სი, და ცუ ლი ყო ფი ლი ყო მი სი უფ ლე ბე ბი და არ მომ-
ხდა რი ყო მის თვის რა იმე ტი პის პა სუ ხის მგებ ლო ბის და კის რე ბა. შე სა ბა მი სად, შე სა და რე ბე ლი 
პი რე ბი იყ ვნენ არ სე ბი თად თა ნას წო რი, თუმ ცა, მათ შო რის არ სე ბუ ლი დი ფე რენ ცი რე ბა გა მარ-
თლე ბუ ლი იყო გა მო ძი ებ ის ეფ ექ ტუ რად წარ მო ებ ისა და მარ თლმსა ჯუ ლე ბის აღ სრუ ლე ბის მიზ-
ნით და არ ირ ღვე ოდა სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მე-14 მუხ ლის მოთხოვ ნე ბი.

მო სარ ჩე ლე მხა რე ას ევე მი უთ ით ებ და, რომ სა და ვო ნორ მე ბი ეწ ინა აღ მდე გე ბო და მხა რე-
თა თა ნას წო რო ბი სა და შე ჯიბ რე ბი თო ბის პრინ ციპს, რამ დე ნა დაც, ერ თი მხრივ, დაც ვის მხა რეს 
არ შე ეძ ლო დას წრე ბო და სა გა მო ძი ებო ორ გა ნო ში მოწ მის და კითხვას და ჯვა რე დი ნად და ეკ-
ითხა იგი, ხო ლო, მე ორე მხრივ, გა სა ჩივ რე ბუ ლი რე გუ ლა ცია სა გა მო ძი ებო ეტ აპ ზე მოწ მის სა-
ვალ დე ბუ ლოდ და კითხვის უფ ლე ბას მხო ლოდ ბრალ დე ბის მხა რეს ან იჭ ებ და.

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ ერ თმა ნე თი სა გან გა მიჯ ნა სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 
42-ე მუხ ლის პირ ვე ლი და მე-6 პუნ ქტე ბით და ცუ ლი სფე რო ები და მი უთ ითა, რომ სა ქარ თვე ლოს 
კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქტი სა მარ თლი ანი სა სა მარ თლოს უფ ლე ბის მა რეგ-
ლა მენ ტი რე ბე ლი ზო გა დი კონ სტი ტუ ცი ური დე ბუ ლე ბაა და იც ავს სა მარ თლი ანი სა სა მარ თლოს 
ყვე ლა იმ უფ ლებ რივ კომ პო ნენ ტს, რო მე ლიც სა ხელ დე ბით არ არ ის მო ცე მუ ლი ამ ავე მუხ ლის 
სხვა პუნ ქტებ ში. ამ ას თა ნა ვე, სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლის მე-6 პუნ ქტი კონ კრე-
ტუ ლად აღი არ ებს დაც ვის მხა რის უფ ლე ბას, და კითხოს სა კუ თა რი მოწ მე ბრალ დე ბის მხა რის 
მოწ მე თა თა ნას წო რად. შე სა ბა მი სად, მოწ მე თა და კითხვის კონ ტექ სტში მხა რე თა თა ნას წო რო-
ბა სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლის მე-6 პუნ ქტით არ ის და ცუ ლი. ამ ას თა ნა ვე, სა-
კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ გან მარ ტა, რომ მო წი ნა აღ მდე გე მხა რის მოწ მის ჯვა რე დი ნი და-
კითხვის უფ ლე ბა შე ჯიბ რე ბი თო ბის ნა წი ლია და მი სი შეზღუდ ვა სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 
42-ე მუხ ლის პირ ველ პუნ ქტთან მი მარ თე ბით არ ის შე ფა სე ბა დი.

მოწ მის ჯვა რე დინ და კითხვას თან მი მარ თე ბით სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ გან მარ ტა, 
რომ სის ხლის სა მარ თლის საპ რო ცე სო კო დექ სის ფარ გლებ ში იმ ის ათ ვის, რომ სა გა მო ძი ებო 
ეტ აპ ზე მი ცე მუ ლი ჩვე ნე ბა მტკი ცე ბუ ლე ბა - მოწ მის ჩვე ნე ბა გახ დეს, აუც ილ ებ ელია ამ პი რის 
არ სე ბი თი გან ხილ ვის სხდო მა ზე და კითხვა. შე სა ბა მი სად, დაც ვის მხა რეს სწო რედ ამ ეტ აპ ზე 
ჰქონ და ბრალ დე ბის მხა რის მოწ მის სა სა მარ თლოს (მო სა მარ თლის, ნა ფი ცი მსა ჯუ ლე ბის) წი-
ნა შე ჯვა რე დი ნად და კითხვის შე საძ ლებ ლო ბა. სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ მი იჩ ნია, რომ 
ჯვა რე დი ნი და კითხვის უფ ლე ბა, ძი რი თა დად, სწო რედ არ სე ბით სხდო მა ზე რე ალ იზ ებ ადი უფ-
ლე ბაა და დაც ვის მხა რეს აღ ჭუ რავს შე საძ ლებ ლო ბით, გა მოთ ქვას აზ რი მის წი ნა აღ მდეგ მი ცე-
მულ ჩვე ნე ბა ზე და ეჭ ვქვეშ და აყ ენ ოს მი სი სან დო ობა. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, სა კონ სტი ტუ ციო 
სა სა მარ თლომ მი იჩ ნია, რომ სა და ვო ნორ მა, რო მე ლიც არ ით ვა ლის წი ნებ და ბრალ დე ბუ ლის 
უფ ლე ბას სა გა მო ძი ებო ეტ აპ ზე ჯვა რე დი ნად და ეკ ითხა მოწ მე, არ ზღუ დავ და მხა რე თა შე ჯიბ-
რე ბი თო ბის პრინ ციპს, რამ დე ნა დაც დაც ვის მხა რეს ჰქონ და შე საძ ლებ ლო ბა სის ხლის სა მარ-
თლის პრო ცე სის ყვე ლა ზე კრი ტი კულ და მნიშ ვნე ლო ვან ეტ აპ ზე, არ სე ბით სხდო მა ზე, ჯვა რე-
დი ნად და ეკ ითხა მოწ მე და ამ გზით გა ექ არ წყლე ბი ნა მო წი ნა აღ მდე გე მხა რის მტკი ცე ბუ ლე ბა. 

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ მი უთ ითა, რომ გა მო ძი ებ ის ეტ აპ ზე მოწ მის და კითხვა მნიშ-
ვნე ლოვ ნად ეხ მა რე ბა მხა რეს არ სე ბი თი სხდო მის თვის პო ზი ცი ის მომ ზა დე ბა ში. სა და ვო მო-
წეს რი გე ბის პი რო ბებ ში ბრალ დე ბის მხა რეს ჰქონ და შე საძ ლებ ლო ბა, წი ნას წარ გა იგ ოს, რა ინ-
ფორ მა ცი ას ფლობს და სა კითხი პი რი და რა ჩვე ნე ბის მი ცე მა შე ეძ ლო მას არ სე ბით სხდო მა ზე. 
ამ ის სა პი რის პი როდ, დაც ვის მხა რე მოკ ლე ბუ ლი იყო ამ გვარ შე საძ ლებ ლო ბას და იმ პი რის გან 
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ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა, რო მე ლიც ნე ბა ყოფ ლო ბით არ თა ნამ შრომ ლობ და, შე ეძ ლო მხო ლოდ 
მი სი არ სე ბით სხდო მა ზე და კითხვის გზით. სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ მი იჩ ნია, რომ მსგავ-
სი სა კა ნონ მდებ ლო მო წეს რი გე ბის პი რო ბებ ში, დაც ვის მხა რეს უწ ევ და არ სე ბით სხდო მა ზე ის-
ეთი მტკი ცე ბუ ლე ბის წარ დგე ნა, რომ ლის გა მო ძი ებ ის ეტ აპ ზე გა მოკ ვლე ვის შე საძ ლებ ლო ბაც 
არ მის ცე მია. შე სა ბა მი სად, დაც ვის მხა რე ობი ექ ტუ რად ვერ გან საზღვრავ და, რა ინ ფორ მა ცი ას 
მო აწ ვდი და პი რი სა სა მარ თლოს და იყო თუ არა ეს ინ ფორ მა ცია მი სი პო ზი ცი ის გა მამ ყა რე ბე-
ლი. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ გა იზი არა მო სარ ჩე ლე მხა რის პო-
ზი ცია, რომ გა მო ძი ებ ის ეტ აპ ზე მოწ მის სა ვალ დე ბუ ლოდ და კითხვის უფ ლე ბის მხო ლოდ ბრალ-
დე ბის მხა რი სათ ვის მი ნი ჭე ბა ზღუ დავ და მოწ მე თა ერ თსა და იმ ავე პი რო ბებ ში გა მო ძა ხე ბი სა 
და და კითხვის უფ ლე ბას.

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ გან მარ ტა, რომ დაც ვის მხა რი სათ ვის სა გა მო ძი ებო ეტ აპ ზე 
მოწ მის და კითხვის უფ ლე ბის მი ნი ჭე ბა ვერ შე აფ ერ ხებ და გა მო ძი ებ ის ეფ ექ ტუ რად წარ მო ებ ას 
და არ იქ ონი ებ და უარ ყო ფით გავ ლე ნას სა გა მო ძი ებო ორ გა ნო თა საქ მი ან ობ აზე. სა კონ სტი ტუ-
ციო სა სა მარ თლომ მი უთ ითა, რომ, შე საძ ლოა, სა გა მო ძი ებო ეტ აპ ზე დაც ვის მხა რემ მოწ მის 
სა ვალ დე ბუ ლოდ და კითხვა სა კუ თა რი რე სურ სით ვერ გა ნა ხორ ცი ელ ოს და ამ პრო ცეს ში სა-
სა მარ თლოს ან სხვა ორ გა ნოს ჩარ თვა გახ დეს სა ჭი რო. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, ამ უფ ლე ბის 
შეზღუდ ვის მი ზა ნი, შე საძ ლოა, სა სა მარ თლოს გა დატ ვირ თვის გან დაც ვა იყ ოს. სა კონ სტი ტუ ციო 
სა სა მარ თლომ მი იჩ ნია, რომ გან ხი ლულ შემ თხვე ვა ში არ იკ ვე თე ბო და სა სა მარ თლოს გან სა-
კუთ რე ბუ ლად გა დატ ვირ თვის თა ვის თა ვა დი რის კე ბი. ამ ას თა ნა ვე, მოწ მის და კითხვის პრო ცეს-
ში მხა რე თა თა ნას წო რო ბა და ბრალ დე ბუ ლის უფ ლე ბა თა სრულ ყო ფი ლი რე ალ იზ აცია იმ დე-
ნად ღი რე ბუ ლი კონ სტი ტუ ცი ური სი კე თეა, რომ მი სი სა და ვო ნორ მით დად გე ნი ლი ფორ მით, 
ბლან კე ტუ რად შეზღუდ ვა ვერ გა მარ თლდე ბო და სა სა მარ თლოს გა დატ ვირ თვის გან დაც ვის 
მიზ ნით.

ყო ვე ლი ვე ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ-
თლომ და ად გი ნა, რომ სა გა მო ძი ებო ეტ აპ ზე მოწ მე თა სა ვალ დე ბუ ლოდ და კითხვის უფ ლე ბის 
მხო ლოდ ბრალ დე ბის მხა რი სათ ვის მი ნი ჭე ბა ეწ ინა აღ მდე გე ბო და სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ-
ცი ის 42-ე მუხ ლის მე-6 პუნ ქტს. ამ ავე დროს, სა და ვო ნორ მე ბი ემ სა ხუ რე ბო და მნიშ ვნე ლო ვან 
ლე გი ტი მურ მიზ ნებს და მათ და უყ ოვ ნებ ლივ ძა ლა და კარ გუ ლად გა მოცხა დე ბას, შე საძ ლოა, 
გარ კვე ული რის კი შე ექ მნა გა მო ძი ებ ის ეფ ექ ტი ან ად წარ მო ებ ის ათ ვის. ხსე ნე ბუ ლის გათ ვა ლის-
წი ნე ბით, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ 1998 წლის 20 თე ბერ ვლის სის ხლის სა მარ თლის საპ-
რო ცე სო კო დექ სის სა და ვო ნორ მე ბის ძა ლა და კარ გუ ლად ცნო ბა გა და ავ ადა 2019 წლის 30 ივ-
ნი სამ დე.
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2. 2. სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბი და სხვა აქ ტი ვო ბე ბისა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბი და სხვა აქ ტი ვო ბე ბი

2018 წლის გან მავ ლო ბა ში სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო აქ ტი ურ ად საქ მი-
ან ობ და სა ერ თა შო რი სო ას პა რეზ ზე და გა ნა ხორ ცი ელა მთე ლი რი გი ღო ნის ძი ებ ები. 

2.1. 2.1. ბალ ტი ის პი რე თის და შა ვი ზღვის რე გი ონ ებ ის ქვეყ ნე ბის კონ სტი ტუ ცი ური ბალ ტი ის პი რე თის და შა ვი ზღვის რე გი ონ ებ ის ქვეყ ნე ბის კონ სტი ტუ ცი ური 
მარ თლმსა ჯუ ლე ბის ას ოცი აცია მარ თლმსა ჯუ ლე ბის ას ოცი აცია 

სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო 2018 წლის იან ვრი დან ერ თი წლის ვა დით 
თავ მჯდო მა რე ობ და შა ვი ზღვის და ბალ ტი ის პი რე თის რე გი ონ ებ ის ქვეყ ნე ბის კონ სტი ტუ ცი ური 
მარ თლმსა ჯუ ლე ბის ას ოცი აცი ას (BBCJ). სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ ას-
ოცი აცი ის თავ მჯდო მა რე ობა უკ რა ინ ის სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გან გად მო იბ არა.

2.1.1. 2.1.1. ინ ფორ მა ცია ბალ ტი ის პი რე თის და შა ვი ზღვის რე გი ონ ებ ის ქვეყ ნე ბის ინ ფორ მა ცია ბალ ტი ის პი რე თის და შა ვი ზღვის რე გი ონ ებ ის ქვეყ ნე ბის 
კონ სტი ტუ ცი ური მარ თლმსა ჯუ ლე ბის ას ოცი აცი ის შე სა ხებკონ სტი ტუ ცი ური მარ თლმსა ჯუ ლე ბის ას ოცი აცი ის შე სა ხებ

„ბალ ტი ის პი რე თი სა და შა ვი ზღვის რე გი ონ ებ ის ქვეყ ნე ბის კონ სტი ტუ ცი ური მარ თლმსა-
ჯუ ლე ბის ას ოცი აცი ის“ მი ზა ნია ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა და ძი რი თად  თა ვი სუფ ლე ბა თა დაც ვის 
ხელ შეწყო ბა, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო ებ ის და მო უკ იდ ებ ლო ბის მხარ და ჭე რა, კა ნო ნის 
უზ ენა ეს ობ ის პრინ ცი პე ბის იმ პლე მენ ტა ცია და ას ოცი აცი ის წევ რებს შო რის გა მოც დი ლე ბის 
გაც ვლის უზ რუნ ველ ყო ფა.

ბალ ტი ის პი რე თი სა და შა ვი ზღვი სა რე გი ონ ის ქვეყ ნე ბის კონ სტი ტუ ცი ური მარ თლმსა ჯუ ლე-
ბის ას ოცი აცი ის დეკ ლა რა ცი ას ხე ლი მო ეწ ერა ქ. ვილ ნი უს ში 2015 წლის 26 ოქ ტომ ბერს უკ რა-
ინ ის, სა ქარ თვე ლოს, ლი ეტ უვ ის რეს პუბ ლი კის და მოლ დო ვას რეს პუბ ლი კის სა კონ სტი ტუ ციო 
სა სა მარ თლო ებ ის თავ მჯდო მა რე ებ ის მი ერ. დეკ ლა რა ცი ის თა ნახ მად, წევ რი ქვეყ ნე ბის სა-
კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო ები აცხა დე ბენ მათ სურ ვილს, გა აძ ლი ერ ონ კონ სტი ტუ ცი ური მარ-
თლმსა ჯუ ლე ბა თა ვი ანთ ქვეყ ნებ ში; ხე ლი შე უწყონ დი ალ ოგს კონ სტი ტუ ცი ურ მარ თლმსა ჯუ ლე-
ბას თან და კავ ში რე ბულ სა კითხებ ზე; ეფ ექ ტუ რად გა მო იყ ენ ონ თა ვი ან თი პა სუ ხის მგებ ლო ბა და 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი კონ სტი ტუ ცი ური მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სფე რო ში ორ მხრი ვი თა ნამ შრომ ლო-
ბის ზრდი სა და გაღ რმა ვე ბის მიზ ნით.

ას ოცი აცი ის ორ გა ნო ებია გე ნე რა ლუ რი ას ამ ბლეა და გე ნე რა ლუ რი სამ დივ ნო, რო მელ თა 
მეშ ვე ობ ით აც ას ოცი აცია ახ ორ ცი ელ ებს თა ვის საქ მი ან ობ ას. ას ოცი აცი ის მიზ ნე ბი და ფუნ ქცი-
ები, მი სი სტრუქ ტუ რა, მას ში გა წევ რი ან ება და ფი ნან სუ რი ას პექ ტე ბი გა ნი საზღვრე ბა წეს დე ბით. 
ას ოცი აცი ის თავ მჯდო მა რე ობა, რო ტა ცი ის წე სით, ან ბა ნუ რი თან მიმ დევ რო ბით ერ თი წლის ვა-
დით გა და დის ას ოცი აცი ის წევრ სა ხელ მწი ფო ზე.

2.1.2. 2.1.2. ბალ ტი ის პი რე თის და შა ვი ზღვის რე გი ონ ებ ის ქვეყ ნე ბის კონ სტი ტუ ცი ური ბალ ტი ის პი რე თის და შა ვი ზღვის რე გი ონ ებ ის ქვეყ ნე ბის კონ სტი ტუ ცი ური 
მარ თლმსა ჯუ ლე ბის ას ოცი აცი ის სა მუ შაო შეხ ვედ რამარ თლმსა ჯუ ლე ბის ას ოცი აცი ის სა მუ შაო შეხ ვედ რა

ას ოცი აცი ის თავ მჯდო მა რე ობ ის ფარ გლებ ში პირ ვე ლი სა მუ შაო შეხ ვედ რა 3-4 აპ რილს 
თბი ლის ში, სას ტუმ რო „ვი ნო ტელ ში“ შედ გა. აღ ნიშ ნულ შეხ ვედ რა ში მო ნა წი ლე ობ დნენ სა ქარ-
თვე ლოს, ლი ეტ უვ ის რეს პუბ ლი კის, მოლ დო ვას რეს პუბ ლი კის და უკ რა ინ ის სა კონ სტი ტუ ციო 
სა სა მარ თლო ებ ის თავ მჯდო მა რე ები და მო სა მარ თლე ები. შეხ ვედ რა ზე ხე ლი მო ეწ ერა ბალ ტი-
ის პი რე თის და შა ვი ზღვის რე გი ონ ებ ის ქვეყ ნე ბის კონ სტი ტუ ცი ური მარ თლმსა ჯუ ლე ბის ას ოცი-
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აცი ის (BBCJ) გან ცხა დე ბას წევრ ქვეყ ნებ ში ოკ უპ ირ ებ ულ ტე რი ტო რი ებ ზე აგ რე სი ისა და ად ამი-
ან ის უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვის დაგ მო ბი სა და სა მარ თლებ რი ვი რე აგ ირ ებ ის შე სა ხებ.

გან ცხა დე ბის თა ნახ მად, ას ოცი აცი ის წევ რი სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო ები (სა ქარ თვე-
ლო, ლი ეტ უვ ის რეს პუბ ლი კა, მოლ დო ვას რეს პუბ ლი კა და უკ რა ინა) მი ეს ალ მე ბი ან და მტკი ცედ 
უჭ ერ ენ მხარს სა ქარ თვე ლოს, მოლ დო ვას რეს პუბ ლი კი სა და უკ რა ინ ის ხე ლი სუფ ლე ბის ძა ლის-
ხმე ვას რუ სე თის ფე დე რა ცი ის მხრი დან სა ქარ თვე ლოს, უკ რა ინ ის და მოლ დო ვას რეს პუბ ლი კის 
მი მართ აგ რე სი ის, ტე რი ტო რი ული მთლი ან ობ ის და სუ ვე რე ნი ტე ტის დარ ღვე ვის, ას ევე ოკ უპ-
ირ ებ ულ ტე რი ტო რი ებ ზე ად ამი ან ის უფ ლე ბე ბის უხ ეში დარ ღვე ვის დაგ მო ბის ფაქ ტს და სა მარ-
თლებ რივ რე აგ ირ ებ ას ზე მოთ ჩა მოთ ვლილ და ნა შა ულ ებ ებ ზე. შე სა ბა მი სად, ას ოცი აცი ის წევ-
რი სა სა მარ თლო ები მო უწ ოდ ებ ენ კონ სტი ტუ ცი ური მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სხვა ინ სტი ტუ ტებს, არ 
დარ ჩნენ გულ გრი ლი აგ რე სი ისა და სხვა სა ერ თა შო რი სო და ნა შა ულ ებ ის მი მართ. გან სა კუთ-
რე ბით აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ გან ცხა დე ბის ტექ სტში ყუ რადღე ბა გა მახ ვილ და „რუ სე თის ფე დე-
რა ცი ის მი ერ ოკ უპ ირ ებ ულ აფხა ზეთ სა და ცხინ ვა ლის რე გი ონ ში ად ამი ან ის უფ ლე ბე ბის უხ ეში 
დარ ღვე ვი სა და „ოთხო ზო რია-ტა ტუ ნაშ ვი ლის სი ის“ შე სა ხებ სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის 2018 
წლის 21 მარ ტის რე ზო ლუ ცი აზე.

შეხ ვედ რა ზე მო ნა წი ლე ებ მა გა ნი ხი ლეს ას ოცი აცი ის მე-3 კონ გრეს თან და კავ ში რე ბუ ლი სა-
კითხე ბი. ას ევე, მი ღე ბულ იქ ნა გა დაწყვე ტი ლე ბა პო ლო ნე თის რეს პუბ ლი კის სა კონ სტი ტუ ციო 
ტრი ბუ ნა ლის ას ოცი აცი აში გა წევ რი ან ებ ის თა ობ აზე.

2.1.3. 2.1.3. ბალ ტი ის პი რე თის და შა ვი ზღვის რე გი ონ ებ ის ქვეყ ნე ბის კონ სტი ტუ ცი ური ბალ ტი ის პი რე თის და შა ვი ზღვის რე გი ონ ებ ის ქვეყ ნე ბის კონ სტი ტუ ცი ური 
მარ თლმსა ჯუ ლე ბის ას ოცი აცი ის კონ გრე სიმარ თლმსა ჯუ ლე ბის ას ოცი აცი ის კონ გრე სი

სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ 2018 წლის 15-17 მა ისს, ქ. თბი ლის ში „ბალ-
ტი ის პი რე თი სა და შა ვი ზღვის რე გი ონ ებ ის ქვეყ ნე ბის კონ სტი ტუ ცი ური მარ თლმსა ჯუ ლე ბის ას-
ოცი აცი ის“ (BBCJ) მე-3 კონ გრესს უმ ას პინ ძლა. ღო ნის ძი ებ ის ფარ გლებ ში, თბი ლისს სტუმ რობ-
დნენ „ბალ ტი ის პი რე თი სა და შა ვი ზღვის რე გი ონ ებ ის ქვეყ ნე ბის კონ სტი ტუ ცი ური მარ თლმსა-
ჯუ ლე ბის ას ოცი აცი ის“ წევ რი სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო ებ ის თავ მჯდო მა რე ები და მო სა-
მარ თლე ები, ევ რო პის საბ ჭოს ვე ნე ცი ის კო მი სი ის წარ მო მად გენ ლე ბი და სხვა მა ღა ლი რან გის 
დე ლე გა ტე ბი. 

კონ გრე სის სა ზე იმო გახ სნას ეს წრე ბოდ ნენ და მო ნა წი ლე ებს მი სა სალ მე ბე ლი სიტყვით 
მი მარ თეს სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტმა გი ორ გი მარ გვე ლაშ ვილ მა, სა ქარ თვე ლოს პრე მი ერ-
მი ნის ტრმა გი ორ გი კვი რი კაშ ვილ მა, სა ქარ თვე ლოს უზ ენა ესი სა სა მარ თლოს თავ მჯდო მა რემ 
ნი ნო გვე ნე ტა ძემ, ევ რო პის საბ ჭოს ვე ნე ცი ის კო მი სი ის ვი ცე-პრე ზი დენ ტმა ჰერ დის თორ გე ირ-
სდო ტირ მა და ევ რო კავ ში რის დე ლე გა ცი ის ხელ მძღვა ნე ლის მო ად გი ლემ სა ქარ თვე ლო ში კარ-
ლო ნა ტა ლემ.

ას ოცი აცი ის მე-3 კონ გრე სის თე მას იყო „სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო ებ ის რო ლი ევ რო-
პუ ლი ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცეს ში”. კონ გრე სის წი ნა შე მოხ სე ნე ბე ბით წარ დგნენ ას ოცი აცი ის წევ რი 
სა სა მარ თლო ებ ის თავ მჯდო მა რე ები და მო სა მარ თლე ები. მნიშ ვნე ლო ვა ნია აღ ინ იშ ნოს, რომ 
ას ოცი აცი ის III კონ გრეს ზე მი ღე ბუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბით 2019 წლის იან ვრი დან ბალ ტი ის პი რე-
თის და შა ვი ზღვის რე გი ონ ებ ის ქვეყ ნე ბის კონ სტი ტუ ცი ური მარ თლმსა ჯუ ლე ბის ას ოცი აცი ის 
თავ მჯდო მა რე ობ ას ლი ეტ უვ ის რეს პუბ ლი კის სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო გა უწ ევს.  
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2.2. 2.2. ევ რო პის სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო ებ ის კონ ფე რენ ციაევ რო პის სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო ებ ის კონ ფე რენ ცია

2017-2020 წლებ ში ევ რო პის სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო ებ ის კონ ფე რენ ცი ას თავ მჯდო-
მა რე ობს ჩე ხე თის რეს პუბ ლი კის სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო. სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ-
ციო სა სა მარ თლოს თავ მჯდო მა რემ ზა ზა თა ვა ძემ 13-14 ივ ნისს მო ნა წი ლე ობა მი იღო ევ რო პის 
სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო ებ ის XVIII კონ გრე სის თავ მჯდო მა რე ებ ის მო სამ ზა დე ბელ შეხ-
ვედ რა ში. აღ ნიშ ნუ ლი ღო ნის ძი ებ ის ფარ გლებ ში გა იმ არ თა ჩე ხე თის რეს პუბ ლი კის სა კონ სტი-
ტუ ციო სა სა მარ თლოს 25 წლის იუბ ილ ის ად მი მიძ ღვნი ლი სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცია თე მა-
ზე - „ჩვე ნი სა თა ვე ები - ჰანს კელ ზე ნის სა მარ თლებ რი ვი მემ კვიდ რე ები“. 

ნი შან დობ ლი ვია, რომ 2014-2017 წლებ ში ევ რო პის სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო ებ ის კონ-
გრესს სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო თავ მჯდო მა რე ობ და და კონ გრე სის თავ-
მჯდო მა რე ობა ჩე ხე თის რეს პუბ ლი კის სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ სა ქარ თვე ლოს სა კონ-
სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გან 2017 წლის ზაფხუ ლის და საწყის ში გა და იბ არა.

ევ რო პის სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო ებ ის კონ ფე რენ ცია 1971 წელს და არ სდა და მას-
ში გა ერ თი ან ებ ულია ევ რო პის 41 სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო და რე ლე ვან ტუ რი ინ სტი ტუ-
ტი. კონ ფე რენ ცი ის მი ზა ნია, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო ებ ის რე გუ ლა რუ ლი ურ თი ერ თო ბის 
სა ფუძ ველ ზე, ხე ლი შე უწყოს წევრ სა სა მარ თლო ებს შო რის ინ ფორ მა ცი ის და გა მოც დი ლე ბის 
გა ზი არ ებ ას კონ სტი ტუ ცი ური მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სა კითხებ ზე. ას ევე, მი სი ამ ოც ანაა გა ზარ დოს 
სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო ებ ის და მო უკ იდ ებ ლო ბა, რო გორც დე მოკ რა ტი ის და კა ნო ნის უზ-
ენა ეს ობ ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რი, რა თა უზ რუნ ველ ყონ ად ამი ან ის უფ ლე ბე ბის დაც ვა. 

ევ რო პის სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო ებ ის კონ ფე რენ ცი ის სტრუქ ტუ რა და კომ პე ტენ ცია 
რე გუ ლირ დე ბა მი სი  სტა ტუ ტით და რეგ ლა მენ ტით. სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ-
თლო აღ ნიშ ნუ ლი კონ ფე რენ ცი ის წევ რია 2000 წლი დან. 

2.3. 2.3. სა სა მარ თლოს თავ მჯდო მა რის/წევ რე ბის 2018 წელს გან ხორ ცი ელ ებ ული სა სა მარ თლოს თავ მჯდო მა რის/წევ რე ბის 2018 წელს გან ხორ ცი ელ ებ ული 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ვი ზი ტე ბი: მნიშ ვნე ლო ვა ნი ვი ზი ტე ბი: 

სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო კონ ფე რენ ცი ებ ის/ორ მხრი ვი შეხ ვედ რე ბის 
ფარ გლებ ში ას ევე მჭიდ როდ ურ თი ერ თობს უცხო ქვეყ ნე ბის სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო ებ-
თან და სა ერ თა შო რი სო ინ სტი ტუ ტებ თან. 

 26 იან ვა რი - სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს თავ მჯდო მა რე ზა ზა თა ვა ძე 
ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლოს თავ მჯდო მა რის გუ იდო რა იმ ონ დის მიწ ვე ვით 
სა მუ შაო ვი ზი ტით სტრას ბურ გში იმ ყო ფე ბო და, სა დაც მო ნა წი ლე ობა მი იღო ად ამი ან ის უფ ლე-
ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლოს სა მუ შაო წლის გახ სნას თან და კავ ში რე ბულ ღო ნის ძი ებ ებ ში. 

სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს თავ მჯდო მა რე ვი ზი ტის ფარ გლებ ში შეხ-
ვდა ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლოს მო სა მარ თლე ებს და ვე ნე ცი ის კო მი სი ის 
პრე ზი დენტ ჯა ნი ბუ კი კი ოს.

 9-10 აპ რი ლი - სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს თავ მჯდო მა რე ზა ზა თა-
ვა ძემ გა ერ ოს ნარ კო ტი კე ბი სა და და ნა შა ულ ის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის ოფ ის ის (UNODC) მიწ-
ვე ვით მო ნა წი ლე ობა მი იღო ქა ლაქ ვე ნა ში გა მარ თუ ლი „გლო ბა ლუ რი სა სა მარ თლო კავ ში რი“ 
(Global Judicial Integrity Network) პრო ექ ტის გახ სნა ში. ღო ნის ძი ებ ას ეს წრე ბოდ ნენ გა ერ ოს წევ რი 
160 ქვეყ ნის სა კონ სტი ტუ ციო, უზ ენა ესი სა სა მარ თლო ებ ის თავ მჯდო მა რე ები და წევ რე ბი, ას ევე, 
რე ლე ვან ტუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი.
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აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ 2016 წელს გა ერ ოს ნარ კო ტი კე ბი სა და და ნა შა ულ ის წი ნა აღ მდეგ ბრძო-
ლის ოფ ის მა (UNODC) კა ნო ნი ერ ებ ის კულ ტუ რის პო პუ ლა რი ზა ცი ის მიზ ნით, დააარსა დო ჰას 
დეკ ლა რა ცი ის გლო ბა ლუ რი პროგ რა მა, რო მე ლიც მო იც ავს „გლო ბა ლურ სა სა მარ თლო კავ-
შირს“ (Global Judicial Integrity Network). მი სი მი ზა ნია გა ერ ოს კო რუფ ცი ის წი ნა აღ მდეგ კონ ვენ ცი-
ის მე-11 მუხ ლის შე სა ბა მი სად, მხა რი და უჭ ირ ოს სა სა მარ თლო სის ტე მას გლო ბა ლურ დო ნე ზე 
მი უკ ერ ძო ებ ლო ბის გაძ ლი ერ ებ ასა და კო რუფ ცი ის პრე ვენ ცი აში.

 19-20 აპ რი ლი - სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს თავ მჯდო მა რის მო ად-
გი ლე ები თე იმ ურ აზ ტუ ღუ ში და მე რაბ ტუ რა ვა, ყირ გი ზე თის რეს პუბ ლი კის უზ ენა ესი სა სა მარ-
თლოს სა კონ სტი ტუ ციო პა ლა ტის მიწ ვე ვით იმ ყო ფე ბოდ ნენ ქა ლაქ ბიშ კეკ ში, სა დაც მო ნა წი ლე-
ობა მი იღ ეს ყირ გი ზე თის რეს პუბ ლი კის კონ სტი ტუ ცი ის 25 წლის თა ვი სად მი მიძ ღვნილ სა ერ თა-
შო რი სო კონ ფე რენ ცი აში „კონ სტი ტუ ცი ის უზ ენა ეს ობა და მი სი მოქ მე დე ბა: კონ სტი ტუ ცი ის სა-
მარ თლებ რი ვი დაც ვის სა კითხე ბი“.

 25-26 აპ რი ლი - სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს წევ რებ მა ირ ინე იმ ერ-
ლიშ ვილ მა და მა ნა ნა კო ბა ხი ძემ  ქა ლაქ ან კა რა ში მო ნა წი ლე ობა მი იღ ეს თურ ქე თის რეს პუბ-
ლი კის სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს 56 წლის იუბ ილ ის თან და კავ ში რე ბულ სა ერ თა შო რი სო 
კონ ფე რენ ცი აში, რო მე ლიც  ინ დი ვი დუ ალ ური კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლის  მე ქა ნიზ მის  ხუთ-
წლი ანი  გა მოც დი ლე ბის შე ფა სე ბას მი ეძ ღვნა. ღო ნის ძი ებ აში მო ნა წი ლე ობ დნენ ევ რო პი სა და 
აზი ის სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო ებ ის წევ რე ბი და რე ლე ვან ტუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის წარ მო მად-
გენ ლე ბი, ას ევე ვე ნე ცი ის კო მი სი ის პრე ზი დენ ტი ჯა ნი ბუ კი კიო

24-25 მაისი - საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი გიორგი კვერენჩხი-
ლაძე ქალაქ რიგაში იმყოფებოდა, სადაც  ლატვიის საკონსტიტუციო სასამართლოს მიწვევით  
მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო კონფერენციაში თემაზე „საკონსტიტუციო სასამართ-
ლოები და სასამართლო აქტივიზმი დემოკრატიულ სახელმწიფოში“. კონფერენცია ეძღვნებო-
და ლატვიის რესპუბლიკის 100 წლის იუბილეს.  ღონისძიებას ესწრებოდნენ ევროპის საბჭოს 
ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს და   ევრო-
პის საკონსტიტუციო სასამართლოების  თავმჯდომარეები და წევრები.

 18-22 ივ ნი სი - სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს თავ მჯდო მა რე ზა ზა თა ვა-
ძე კონ სტი ტუ ცი ური სა მარ თლის სა ერ თა შო რი სო ას ოცი აცი ის (IACL) მიწ ვე ვით გა ემ გზავ რა ქა ლაქ 
სე ულ ში და მო ნა წი ლე ობა მი იღო  კონ სტი ტუ ცი ური სა მარ თლის მე-10 მსოფ ლიო კონ გრეს ში.

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ კონ სტი ტუ ცი ური სა მარ თლის მე-10 მსოფ ლიო კონ გრე სის მხარ დამ ჭე-
რე ბი არი ან კო რე ის რეს პუბ ლი კის იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტრო, უზ ენა ესი სა სა მარ თლო და სა კონ-
სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო. კონ გრეს ში მო ნა წი ლე ობ დნენ სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო ებ ის და 
რე ლე ვან ტუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი მსოფ ლი ოს მას შტა ბით. კონ გრე სი მიზ ნად 
ის ახ ავ და სა კონ სტი ტუ ციო მარ თლმსა ჯუ ლე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბის გან ხილ ვა სა 
და გლო ბა ლუ რი გა მოწ ვე ვე ბის შე სა ხებ ერ თობ ლი ვი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბას. ვი ზი ტის 
ფარ გლებ ში სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს თავ მჯდო მა რე შეხ ვდა კო რე ის 
რეს პუბ ლი კის სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს თავ მჯდო მა რეს და წევ რებს.

 27 ივ ნი სი - სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს თავ მჯო მა რემ ზა ზა თა ვა ძემ 
უკ რა ინ ის სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს მიწ ვე ვით მო ნა წი ლე ობა მი იღო სე მი ნარ ში „კონ სტი-
ტუ ცი ური ფა სე ულ ობ ები და ად ამი ან ის უფ ლე ბე ბი: 21-ე სა უკ უნ ის გა მოწ ვე ვე ბი“. სე მი ნა რი ეძ-
ღვნე ბო და უკ რა ინ ის კონ სტი ტუ ცი ის 22 წლის იუბ ილ ეს. ზა ზა თა ვა ძე, რო გორც „ბალ ტი ის პი რე-
თის და შა ვი ზღვი სა რე გი ონ ებ ის ქვეყ ნე ბის კონ სტი ტუ ცი ური მარ თლმსა ჯუ ლე ბის ას ოცი აცი ის“ 
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თავ მჯდო მა რე,  დამ სწრე სა ზო გა დო ებ ის წი ნა შე მოხ სე ნე ბით წარ სდგა. მან ისა უბ რა სა ქარ თვე-
ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს როლ ზე დე მოკ რა ტი ული ფა სე ულ ობ ებ ისა და ფუნ და მენ-
ტუ რი უფ ლე ბე ბის დაც ვა ში.

 6-8 ივ ლი სი - სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს თავ მჯდო მა რე ზა ზა თა ვა ძე 
და თავ მჯდო მა რის მო ად გი ლე თე იმ ურ აზ ტუ ღუ ში ოფ იცი ალ ური ვი ზი ტით იმ ყო ფე ბოდ ნენ ქ. ბა-
ქო ში, სა დაც და ეს წრნენ აზ ერ ბა იჯ ან ის რეს პუბ ლი კის სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს 20 წლის 
იუბ ილ ის ად მი მიძ ღვნილ სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი ას „კა ნო ნის უზ ენა ეს ობა და სა კონ სტი-
ტუ ციო მარ თლმსა ჯუ ლე ბა: ღი რე ბუ ლე ბე ბი და პრი ორ იტ ეტ ები“.

 4-25 აგ ვის ტო - სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს თავ მჯდო მა რე ზა ზა თა-
ვა ძე და თავ მჯდო მა რის მო ად გი ლე თე იმ ურ აზ ტუ ღუ ში სა მუ შაო ვი ზი ტით ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბულ 
შტა ტებ ში იმ ყო ფე ბოდ ნენ. ვი ზი ტის ფარ გლებ ში დე ლე გა ცი ის წევ რე ბი გა ეც ნენ ფა რუ ლი მი ყუ-
რა დე ბი სა და პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის სის ტე მას აშშ-ს ფე დე რა ლურ, შტა ტე ბი სა და 
ად გი ლობ რივ დო ნე ებ ზე. გა მარ თუ ლი შეხ ვედ რე ბის ფარ გლებ ში მხა რე ებ მა გა ნი ხი ლეს აშშ-
ში მოქ მე დი ფა რუ ლი მი ყუ რა დე ბი სა და პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის მომ წეს რი გე ბე ლი 
კა ნონ მდებ ლო ბა; სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო ებ ის მი ერ ფა რუ ლი მი ყუ რა დე ბის გან ხორ ცი-
ელ ებ ის სა უკ ეთ ესო პრაქ ტი კა; სა ხელ მწი ფო უწყე ბებ სა და კერ ძო ორ გა ნი ზა ცი ებს შო რის ში-
და და გა რე ინ ფორ მა ცი ის გა ზი არ ებ ის მა რე გუ ლი რე ბე ლი კა ნონ მდებ ლო ბა და პრო ტო კო ლი; 
გან სხვა ვე ბა მი ყუ რა დე ბა სა და დაზ ვერ ვას შო რის; სას ჯე ლაღ სრუ ლე ბის, გა ნათ ლე ბი სა და სა-
ბან კო სექ ტო რებ ში პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის არ ას ან ქცი რე ბუ ლი გა მო ყე ნე ბი სა და გავ რცე-
ლე ბის პრე ვენ ცი ის პრო ტო კო ლი. დე ლე გა ცი ის წევ რებ მა შეხ ვედ რე ბი გა მარ თეს ვა შინ გტონ-
ში, ლიტლ-როკ ში, ატ ლან ტა სა და ბოს ტონ ში. ვი ზი ტი გან ხორ ცი ელ და ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბუ ლი 
შტა ტე ბის სა ხელ მწი ფო დე პარ ტა მენ ტის „სა ერ თა შო რი სო ვი ზი ტორ თა ლი დე რო ბის პროგ რა მის 
(IVLP)“ ფარ გლებ ში.

  3-5 სექ ტემ ბე რი - სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს დე ლე გა ცია სა სა მარ-
თლოს თავ მჯდო მა რის მო ად გი ლის თე იმ ურ აზ ტუ ღუ ში სა და სა სა მარ თლოს წევ რის ირ ინე იმ-
ერ ლიშ ვი ლის შე მად გენ ლო ბით კო რე ის რეს პუბ ლი კას სტუმ რობ და. დე ლე გა ცი ის წევ რებ მა მო-
ნა წი ლე ობა მი იღ ეს კო რე ის რეს პუბ ლი კის სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს 30 წლის თა ვი სად მი 
მიძ ღვნილ ღო ნის ძი ებ ებ ში და სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი აში. 

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ვი ზი ტის ფარ გლებ ში გა ფორ მდა ურ თი ერ თთა ნამ შრომ ლო ბის მე მო-
რან დუ მი სა ქარ თვე ლო სა და კო რე ის რეს პუბ ლი კის სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო ებს შო რის. 
ურ თი ერ თთა ნამ შრომ ლო ბის მე მო რან დუმს ხე ლი მო აწ ერ ეს სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო 
სა სა მარ თლოს სა ხე ლით სა სა მარ თლოს თავ მჯდო მა რის მო ად გი ლემ თე იმ ურ აზ ტუ ღუშ მა, ხო-
ლო კო რე ის რეს პუბ ლი კის სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს სა ხე ლით სა სა მარ თლოს თავ მჯდო-
მა რემ ლი ჩინ სუნ მა.

ურ თი ერ თთა ნამ შრომ ლო ბის მე მო რან დუ მი ით ვა ლის წი ნებს სა კონ სტი ტუ ციო კონ ტრო ლის 
სფე რო ში გა მოც დი ლე ბის გა ზი არ ებ ას, სა მეც ნი ერო-კვლე ვით სფე რო ში თა ნამ შრომ ლო ბას და 
ორ მხრი ვი ვი ზი ტე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ას.

 7-8 ოქ ტომ ბე რი - სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს თავ მჯდო მა რე ზა ზა 
თა ვა ძე პო ლო ნე თის სა კონ სტი ტუ ციო ტრი ბუ ნა ლის მიწ ვე ვით ქა ლაქ ვარ შა ვა ში იმ ყო ფე ბო და. 
ზა ზა თა ვა ძემ მო ნა წი ლე ობა მი იღო „ბალ ტი ის პი რე თი სა და შა ვი ზღვის რე გი ონ ებ ის ქვეყ ნე ბის 
კონ სტი ტუ ცი ური მარ თლმსა ჯუ ლე ბის ას ოცი აცი ის“ (BBCJ) წევ რი ქვეყ ნე ბის სა კონ სტი ტუ ციო სა-
სა მარ თლო ებ ის თავ მჯდო მა რე ებს შო რის გა მარ თულ დის კუ სი აში. დის კუ სია შე ეხ ებ ოდა სა კონ-
სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო ებ ის როლს თა ნა მედ რო ვე დე მოკ რა ტი ულ სა ხელ მწი ფო ში. მას მო დე-
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რა ცი ას უწ ევ და ცნო ბი ლი ჟურ ნა ლის ტი და მი მომ ხილ ვე ლი ბრო ნის ლავ ვილ დშტა ინი. ღო ნის-
ძი ებ ას ეს წრე ბოდ ნენ სხვა მა ღა ლი სა ხელ მწი ფო თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბი, მათ შო რის, პო ლო-
ნე თის პრე მი ერ-მი ნის ტრი მა ტე უშ მო რა ვი ეც კი. სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს 
თავ მჯდო მა რე ზა ზა თა ვა ძე ვი ზი ტის ფარ გლებ ში შეხ ვდა პო ლო ნე თის პრე მი ერ-მი ნის ტრს. შეხ-
ვედ რა ზე ისა უბ რეს ორ ქვე ყა ნას შო რის არ სე ბულ ურ თი ერ თო ბებ სა და ქარ თულ მარ თლმსა ჯუ-
ლე ბა ზე. 

  24-25 ოქ ტომ ბე რი - სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს თავ მჯდო მა რე ზა ზა თა ვა ძე, სა სა-
მარ თლოს წევ რე ბი მა ნა ნა კო ბა ხი ძე და ევა გო ცი რი ძე სა მუ შაო ვი ზი ტით იმ ყო ფე ბოდ ნენ ქ. 
ვილ ნი უს ში, სა დაც „ბალ ტი ის პი რე თი სა და შა ვი ზღვის რე გი ონ ებ ის ქვეყ ნე ბის კონ სტი ტუ ცი-
ური მარ თლმსა ჯუ ლე ბის ას ოცი აცი ის“ წევ რი სა სა მარ თლო ებ ის თავ მჯდო მა რე ებ ის მო ნა წი ლე-
ობ ით გა იმ არ თა ვილ ნი უს ის ფო რუ მი. ზა ზა თა ვა ძემ ფო რუ მის მო ნა წი ლე ებს მი სა სალ მე ბე ლი 
სიტყვით მი მარ თა და სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო ებ ის და მო უკ იდ ებ ლო ბის სა კითხზე ან გა-
რი ში წა რად გი ნა.  ფო რუ მი გახ სნა ლი ეტ უვ ის რეს პუბ ლი კის სა გა რეო საქ მე თა მი ნის ტრმა.

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ 2018 წელს ლი ეტ უვ ის სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს      და არ სე ბი დან 
25 წე ლი შე უს რულ და. ვი ზი ტის ფარ გლებ ში, ლი ეტ უვ ის რეს პუბ ლი კის სე იმ ში გა იმ არ თა კონ ფე-
რენ ცია, სა დაც ზა ზა თა ვა ძე სიტყვით გა მო ვი და და ისა უბ რა თე მა ზე „კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე-
ლის რო ლი ად ამი ან ის უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბე ბის დაც ვა ში“.

   2-3 ნო ემ ბე რი - სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს წევ რი ირ ინე იმ ერ-
ლიშ ვი ლი სა მუ შაო ვი ზი ტით იმ ყო ფე ბო და ქა ლაქ ერ ევ ან ში. მან მო ნა წი ლე ობა მი იღო სა ერ-
თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი აში „კონ სტი ტუ ცი ონ ალ იზ მის ახ ალი ათ ას წლე ული“. კონ ფე რენ ცი ის 
მო ნა წი ლე ებ მა გა ნი ხი ლეს შემ დე გი სა კითხე ბი: სა ერ თა შო რი სო თა ნა მედ რო ვე ტენ დენ ცი ები 
სა კონ სტი ტუ ციო სა მარ თალ წარ მო ებ ის ფორ მი რე ბი სა და გან ვი თა რე ბის თვის; სა სა მარ თლოს 
ხე ლი სუფ ლე ბის რო ლი ხე ლი სუფ ლე ბის შტო თა შო რის: ახ ალი გა მოწ ვე ვე ბი და გა დაწყვე ტი-
ლე ბე ბი; სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის გავ ლე ნა კონ სტი ტუ ცი ონ ალ იზ მის გან ვი თა რე ბა-
ზე, კა ნო ნი სა და ად ამი ან ის უფ ლე ბე ბის უზ ენა ეს ობ აზე; ეფ ექ ტუ რი მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სის ტე მა 
და მო ნი ტო რინ გი.

10-12 დე კემ ბე რი - სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს თავ მჯდო მა რე ზა ზა თა-
ვა ძე სა მუ შაო ვი ზი ტით იმ ყო ფე ბო და  ქ. ვი ურ ცბურ გში. ზა ზა თა ვა ძე ვი ზი ტის ფარ გლებ ში  ვი ურ-
ცბურ გის უნ ივ ერ სი ტე ტის სა მარ თლის სკო ლის სტუ დენ ტებს შეხ ვდა და სა ქარ თვე ლოს სა კონ-
სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი და საქ მი ან ობა გა აც ნო. ამ ავე ვი ზი ტის ფარ-
გლებ ში ხე ლი მო ეწ ერა ურ თი ერ თთა ნამ შრომ ლო ბის მე მო რან დუმს სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი-
ტუ ციო სა სა მარ თლო სა და ვი ურ ცბურ გის უნ ივ ერ სი ტე ტის იურ იდი ული ფა კულ ტეტს შო რის.

ურ თი ერ თთა ნამ შრომ ლო ბის მე მო რან დუ მი ით ვა ლის წი ნებს კონ სტი ტუ ცი ურ და ად ამი ან-
ის უფ ლე ბა თა სა მარ თალ ში ცოდ ნი სა და გა მოც დი ლე ბის გა ზი არ ებ ას სა ქარ თვე ლოს სა კონ-
სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო სა და ვი ურ ცბურ გის უნ ივ ერ სი ტე ტის სა მარ თლის სკო ლას შო რის. ამ 
თვალ საზ რი სით, იგ ეგ მე ბა მჭიდ რო თა ნამ შრომ ლო ბა სა გან მა ნათ ლებ ლო და სა გა მომ ცემ ლო 
საქ მი ან ობ ის მი მარ თუ ლე ბით, ას ევე, ერ თობ ლი ვი კონ ფე რენ ცი ებ ის, ტრე ნინ გე ბის, სა ჯა რო 
ლექ ცი ებ ისა და სხვა ღო ნის ძი ებ ებ ის გან ხორ ცი ელ ება.

17-18 დეკემბერი  - საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ    “ბალტიისპირეთისა და 
შავი ზღვის რეგიონების ქვეყნების კონსტიტუციური მართლმსაჯულების ასოციაციის“  თავმ-
ჯდომარეობის ფარგლებში მოლდოვას რესპუბლიკის საკონსტიტუციო სასამართლოს დელა-
გაციას  უმასპინძლა. სტუმრებს  საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე 
თეიმურაზ ტუღუში შეხვდა. დელეგაციის წევრებს  გამოცდილება  გაუზიარეს  საქართველოს 
საკონსტიტუციო სასამართლოს სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და კვლევების დეპარ-



71

ტამენტის იურისტებმა.   სამი დღის განმალობაში მოლდოველი კოლეგები საქართველოს სა-
კონსტიტუციო სასამართლოში საქმის განხილვის პროცესს, საკონსტიტუციო სასამართლოს 
უფლებამოსილებებსა და პრაქტიკას გაეცნენ. ასევე, გაიმართა  მსჯელობა საკონსტიტუციო 
სამართალწარმოების როლზე საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემაში.  მოლდოვას დე-
ლეგაცია   საქართველოში სასწავლო ვიზიტით იმყოფებოდა.

2.4. 2.4. დო ნორ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან თა ნამ შრომ ლო ბადო ნორ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან თა ნამ შრომ ლო ბა

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო აქ ტი ურ ად თა ნამ შრომ ლობს სა ერ თა შო რი სო და დო ნორ 
ორ გა ნი ზა ცი ებ თან. აღ სა ნიშ ნა ვია, ევ რო კავ ში რის სა სა მარ თლოს მხარ და ჭე რის პრო ექ ტი, 
რომ ლის ფარ გლებ შიც სა სა მარ თლო წარ მა ტე ბით ახ ორ ცი ელ ებს ღო ნის ძი ებ ებს ინ სტი ტუ ცი-
ური გაძ ლი ერ ებ ისა და კონ სტი ტუ ცი ური მარ თლმსა ჯუ ლე ბის ეფ ექ ტუ რო ბის ზრდის კუთხით.

2018 წლის გან მავ ლო ბა ში ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი პრო ექ ტის ფარ გლებ ში გან ხორ ცი ელ და შემ-
დე გი აქ ტი ვო ბე ბი: 

 5-7 თე ბერ ვალს სას ტუმ რო „მარ კო პო ლო გუ და ურ ში“ გა იმ არ თა სა ქარ თვე ლოს სა კონ-
სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გას ვლი თი სა მუ შაო შეხ ვედ რა თე მა ზე - ინ სტი ტუ ცი ური გან ვი თა რე ბა, 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ებ ის ჩარ თუ ლო ბა და ეფ ექ ტუ რი წარ მო მად გენ ლო ბა. ღო ნის ძი ებ ას ეს-
წრე ბოდ ნენ სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს მო სა მარ თლე ები, სა სა მარ თლოს თა ნამ შრომ ლე-
ბი, არ ას ამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ ის, სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის და სა ხალ ხო დამ ცვე ლის 
აპ არ ატ ის წარ მო მად გენ ლე ბი.

შეხ ვედ რა ზე მო ნა წი ლე ებს მი ეს ალ მნენ და სიტყვით მი მარ თეს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ-
თლოს თავ მჯდო მა რემ, ზა ზა თა ვა ძემ, სა ქარ თვე ლო ში ევ რო კავ ში რის წარ მო მად გენ ლო ბის 
მარ თლმსა ჯუ ლე ბის პროგ რა მის მე ნე ჯერ მა პი ტერ დე ნის მა  და გერ მა ნი ის სა ერ თა შო რი სო 
თა ნამ შრომ ლო ბის სა ზო გა დო ებ ის (GIZ) სა მარ თლის პროგ რა მის სა ქარ თვე ლოს გუნ დის ხელ-
მძღვა ნელ მა შალ ვა პა პუ აშ ვილ მა.

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს თავ მჯდო მა რის მო ად გი ლემ თე იმ ურ აზ ტუ ღუშ მა მოწ ვე ულ 
სტუმ რებს გა აც ნო სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს 2017 წლის მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა დაწყვე ტი ლე-
ბე ბი. შეხ ვედ რის ფარ გლებ ში გა იმ არ თა კითხვა/პა სუ ხი და დის კუ სია სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო-
ებ ის წარ მო მად გენ ლე ბის მო ნა წი ლე ობ ით.

სამ დღი ან სა მუ შაო შეხ ვედ რა ზე სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს სა მარ თლებ რი ვი უზ რუნ-
ველ ყო ფი სა და კვლე ვე ბის დე პარ ტა მენ ტის იურ ის ტებ მა წარ მო ად გი ნეს პრე ზენ ტა ცი ები შემ-
დეგ თე მებ ზე: სა მარ თლებ რი ვი უზ რუნ ველ ყო ფი სა და კვლე ვე ბის დე პარ ტა მენ ტის ახ ალი დე-
ბუ ლე ბა; სა სა მარ თლო ში საქ მის წარ მო ებ ის ელ ექ ტრო ნუ ლი პროგ რა მის კონ ცეფ ცია; პერ სო ნა-
ლუ რი მო ნა ცე მე ბის დაც ვის სტან დარ ტე ბი სა კონ სტი ტუ ციო სა მარ თალ წარ მო ებ ის პრო ცეს ში; 
კონ სტი ტუ ცი ური ცვლი ლე ბე ბი და მა თი გავ ლე ნა სა კონ სტი ტუ ციო სა მარ თალ წარ მო ებ აზე სა-
ქარ თვე ლო ში და სა კონ სტი ტუ ციო სა მარ თალ წარ მო ებ ის მომ წეს რი გე ბე ლი კა ნონ მდებ ლო ბის 
გა მოწ ვე ვე ბი.

 24-27 აგ ვის ტოს ევ რო კავ ში რის „სა სა მარ თლოს მხარ და ჭე რის პრო ექ ტის“ ფარ გლებ ში 
სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს სა მარ თლებ რი ვი უზ რუნ ველ ყო ფი სა და კვლე-
ვე ბის დე პარ ტა მენ ტის თა ნამ შრომ ლე ბის თვის გა იმ არ თა გას ვლი თი სა მუ შაო შეხ ვედ რა სას-
ტუმ რო ში „ბორ ჯო მი ლი კა ნი“. შეხ ვედ რის მი ზა ნი იყო სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ-
თლოს საქ მი ან ობ ის მა რე გუ ლი რე ბელ ნორ მა ტი ული აქ ტებ ში ხარ ვე ზე ბის იდ ენ ტი ფი ცი რე ბა და 
მა თი გა დაჭ რის გზე ბის მო ძი ება.
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 21 ნო ემ ბერს - თბი ლი სის თა ვი სუ ფა ლი უნ ივ ერ სი ტე ტის ად ამი ან ის უფ ლე ბე ბის ერ ოვ-
ნუ ლი ინ სტი ტუ ტის და სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს თა ნამ შრომ ლო ბით სას-
ტუმ რო „იოტ აში“ გა იმ არ თა სა ჯა რო დის კუ სია 2018 წლის 19 ოქ ტომ ბრის გა დაწყვე ტი ლე ბა ზე 
„სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე და ვით მა ლა ნია სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მდეგ“. გა-
დაწყვე ტი ლე ბა  შე ეხ ება ად მი ნის ტრა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღვე ვა თა საქ მე ებ ზე მი ღე ბუ ლი გა-
დაწყვე ტი ლე ბე ბის სა აპ ელ აციო სა სა მარ თლო ში გა სა ჩივ რე ბის უფ ლე ბის შეზღუდ ვას. 

დის კუ სი ას უძ ღვე ბოდ ნენ სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს თავ მჯდო მა რის 
მო ად გი ლე თე იმ ურ აზ ტუ ღუ ში, სა ქარ თვე ლოს ახ ალ გაზ რდა იურ ის ტთა ას ოცი აცი ის იურ ის ტი 
ნო ნა ქურ დო ვა ნი ძე, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს სა მარ თლებ რი ვი უზ რუნ ველ ყო ფი სა და 
კვლე ვე ბის დე პარ ტა მენ ტის უფ რო სის მო ად გი ლე ლე ვან მა ის ურ აძე, თბი ლი სის თა ვი სუ ფა ლი 
უნ ივ ერ სი ტე ტის ას ოც ირ ებ ული პრო ფე სო რი და ად ამი ან ის უფ ლე ბე ბის ერ ოვ ნუ ლი ინ სტი ტუ-
ტის მკვლე ვა რი და ვით ზე დე ლაშ ვი ლი. მომ ხსე ნებ ლებ მა გა ნი ხი ლეს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ-
თლოს გა დაწყვე ტი ლე ბა ში წარ მოდ გე ნი ლი არ გუ მენ ტე ბი და ად მი ნის ტრა ცი ულ სა მარ თალ-
დარ ღვე ვა თა კო დექ სის ხარ ვე ზე ბი. შეხ ვედ რის ბო ლოს გა იმ არ თა დის კუ სია.

2.5. 2.5. სა ზაფხუ ლო სკო ლა კონ სტი ტუ ცი ურ და ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა სა მარ თალ ში სა ზაფხუ ლო სკო ლა კონ სტი ტუ ცი ურ და ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა სა მარ თალ ში 

სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო, თა ვი სი უშუ ალო საქ მი ან ობ ის პა რა ლე ლუ-
რად, აქ ტი ურ ად მო ნა წი ლე ობს სა ზო გა დო ებ ის სა მარ თლებ რი ვი ცნო ბი ერ ებ ის ამ აღ ლე ბის 
პრო ცეს ში. ამ მხრივ, აღ სა ნიშ ნა ვია, კონ სტი ტუ ცი ური და ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა სა მარ თლის სა-
ზაფხუ ლო სკო ლა, რო მე ლიც პირ ვე ლად 2008 წელს ჩა ტარ და. მას შემ დეგ, სა ზაფხუ ლო სკო ლა 
ყო ველ წლი ურ ად ტარ დე ბა და მიზ ნად ის ახ ავს მო მა ვა ლი იურ ის ტე ბის პრო ფე სი ული ცოდ ნის 
ამ აღ ლე ბას კონ სტი ტუ ცი ურ და ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა სა მარ თალ ში.

2018 წლის სა ზაფხუ ლო სკო ლა გა იმ არ თა ბა თუმ ში, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო ში  23 ივ-
ლი სი დან 2 აგ ვის ტომ დე. სა ზაფხუ ლო სკო ლის მო ნა წი ლე ებ მა ორი კვი რის გან მავ ლო ბა ში მო-
ის მი ნეს ლექ ცი ები სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს პრაქ ტი კა სა და სა მარ თალ-
წარ მო ებ ის პრო ცე დუ რებ ზე, ნარ კო ტი კუ ლი და ნა შა ულ ებ ის კონ სტი ტუ ცი ურ სა მარ თლებ რი ვი 
სტან დარ ტე ბის შე სა ხებ სა ქარ თვე ლო ში, ნარ კო პო ლი ტი კის სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლებ რივ 
ას პექ ტებ ზე, ნარ კო და მო კი დე ბუ ლე ბი სა და სა ჯა რო პო ლი ტი კის სა კითხებ ზე, ას ევე, ამ ერ იკ ის 
შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის, გერ მა ნი ის ფე დე რა ცი ული რეს პუბ ლი კი სა და ევ რო პის კავ ში რის სა-
კონ სტი ტუ ციო სა მარ თალ ზე. სა ზაფხუ ლო სკო ლის ფარ გლებ ში გა იმ არ თა იმ იტ ირ ებ ული სა სა-
მარ თლო პრო ცე სე ბი.

 სა ზაფხუ ლო სკო ლა ში ლექ ცი ებს უძ ღვე ბოდ ნენ სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა-
მარ თლოს მო სა მარ თლე ები; ას ევე მოწ ვე ული პრო ფე სო რე ბი: იან კო მა რე კი - კო პენ ჰა გე ნის 
უნ ივ ერ სი ტე ტის ევ რო კავ ში რის სა მარ თლის პრო ფე სო რი; რო ბერტ შა პი რო - ემ ორ ის უნ ივ ერ-
სი ტე ტის სა მარ თლის სკო ლის პრო ფე სო რი; რი ჩარდ ვოგ ლე რი - სა სექ სის უნ ივ ერ სი ტე ტის სის-
ხლის სა მარ თლის პრო ფე სო რი; ჰანს კრომ ბა გი - სა სექ სის უნ ივ ერ სი ტე ტის ფსი ქო ლო გი ისა და 
კრი მი ნო ლო გი ის კვლე ვის ცენ ტრის პრო ფე სო რი; ენ დრიუ კო პელ მე ნი - ნორ ზვეს ტერ ნის უნ ივ-
ერ სი ტე ტის სა მარ თლის სკო ლის პრო ფე სო რი; ეკ ჰარდ პა ხე - ვი ურ ცბურ გის იული უს მაქ სი მი-
ლი ან ის უნ ივ ერ სი ტე ტის იურ იდი ული ფა კულ ტე ტის დე კა ნი.

სა ზაფხუ ლო სკო ლა ში მო ნა წი ლე ობ ის თვის, კონ კურ სის შე დე გად შე ირ ჩა სა ქარ თვე ლოს 
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უმ აღ ლე სი სას წავ ლებ ლე ბის სა მარ თალ მცოდ ნე ობ ის ფა კულ ტე ტის ბა კა ლავ რი ატ ის და მა გის-
ტრა ტუ რის 27 სა უკ ეთ ესო სტუ დენ ტი. მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ სკო ლის გა მორ ჩე ულ მო ნა წი ლე-
ებს აქ ვთ შე საძ ლებ ლო ბა, გა ნაგ რძონ სა კუ თა რი საქ მი ან ობა სა სა მარ თლო ში სტა ჟი რე ბის და 
შემ დგომ ში და საქ მე ბის გზით. სა ზაფხუ ლო სკო ლის წარ მა ტე ბის ერთ-ერ თი გან მსაზღვრე ლი 
ფაქ ტო რია, რომ სა ზაფხუ ლო მი სი კურ სდამ თავ რე ბუ ლე ბი წამ ყვან თა ნამ დე ბო ბებს იკ ავ ებ ენ 
რო გორც სა ჯა რო, ისე კერ ძო სექ ტორ ში.  

2018 წლის სა ზაფხუ ლო სკო ლა გა იმ არ თა ევ რო კავ ში რის სა სა მარ თლოს მხარ და ჭე რის 
პრო ექ ტის, USAID-ის მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი პროგ რა მის „კა ნო ნის უზ ენა ეს ობ ის მხარ და ჭე რა სა-
ქარ თვე ლო ში“ (EWMI/PROLoG) ფი ნან სუ რი მო ნა წი ლე ობ ით და გრი გოლ რო ბა ქი ძის სა ხე ლო-
ბის უნ ივ ერ სი ტეტ თან თა ნამ შრომ ლო ბით. 

3. 3. კონ სტი ტუ ცი ური კა ნო ნი ერ ებ ის გან მტკი ცე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი კონ სტი ტუ ცი ური კა ნო ნი ერ ებ ის გან მტკი ცე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
მი მარ თუ ლე ბე ბიმი მარ თუ ლე ბე ბი

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო სათ ვის 2018 წე ლი საკ მა ოდ ნა ყო ფი ერი იყო. გა სუ ლი წლის 
გან მავ ლო ბა ში სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო ში და რე გის ტრირ და 93 კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე-
ლი და 2 კონ სტი ტუ ცი ური წარ დგი ნე ბა. სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ მის წარ მო ებ აში არ სე-
ბულ 64 კონ სტი ტუ ცი ურ სარ ჩელ ზე და ას რუ ლა სა მარ თალ წარ მო ება. 

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ 2018 წელს სა სა მარ თლომ მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბი მი იღო 
სის ხლის სა მარ თლის პრო ცე სის მო ნა წი ლე ებ ისა და მსჯავ რდე ბუ ლე ბის უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი-
სუფ ლე ბე ბის დაც ვის უზ რუნ ველ სა ყო ფად. სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გა დაწყვე ტი ლე ბებ-
ში გა ნი მარ ტა სის ხლის სა მარ თლის პრო ცეს ში მხა რე თა თა ნას წო რო ბი სა და შე ჯიბ რე ბი თო ბის 
პრინ ცი პე ბი, თა ვი სუფ ლე ბის აღ კვე თის და წე სე ბუ ლე ბა ში მო თავ სე ბუ ლი მსჯავ რდე ბუ ლი/ბრალ-
დე ბუ ლი პი რე ბის პი რა დი ცხოვ რე ბის ხელ შე უხ ებ ლო ბის, აგ რეთ ვე პა ტი ვი სა და ღირ სე ბის შემ-
ლახ ვე ლი მოპყრო ბი სა გან დაც ვის უფ ლე ბე ბი და პი რის უფ ლე ბა, სა სა მარ თლო ში გა ას აჩ ივ-
როს და ზა რა ლე ბუ ლის სტა ტუს თან და კავ ში რე ბით მი ღე ბუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბი.

გა სულ წელს მი ღე ბუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბით29 მნიშ ვნე ლოვ ნად გა უმ ჯო ბეს და სის ხლის 
სა მარ თლის პრო ცეს ში ბრალ დე ბუ ლის სა მარ თლებ რი ვი მდგო მა რე ობა. არ აკ ონ სტი ტუ ცი ურ-
ად გა მოცხად და რე გუ ლა ცია, რო მე ლიც სა გა მო ძი ებო სტა დი აზე მხო ლოდ ბრალ დე ბის მხა რეს 
ან იჭ ებ და მოწ მის სა ვალ დე ბუ ლოდ და კითხვის შე საძ ლებ ლო ბას. ას ევე არ აკ ონ სტი ტუ ცი ურ ად 
იქ ნა ცნო ბი ლი წე სი, რომ ლის პი რო ბებ შიც დაც ვის მხა რის შუ ამ დგომ ლო ბით მო პო ვე ბუ ლი 
მტკი ცე ბუ ლე ბის პირ ვე ლა დი გა მოკ ვლე ვის უფ ლე ბა ყო ველ ჯერ ზე ჰქონ და ბრალ დე ბის მხა-
რეს, მა ში ნაც კი, თუ ობი ექ ტი ვარ გი სი იყო მხო ლოდ ერ თჯე რა დი გა მოკ ვლე ვი სათ ვის, ას ევე არ 
არ სე ბობ და რე გუ ლა ცია, რო მე ლიც სა მარ თლებ რივ ჩარ ჩო ში მო აქ ცევ და ბრალ დე ბის მხა რის 
მი ერ მტკი ცე ბუ ლე ბის პირ ვე ლა დი გა მოკ ვლე ვის პრო ცესს.

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ მნიშ ვნე ლო ვა ნი სტან დარ ტე ბი და ად გი ნა პა ტიმ რო ბი სა და 
თა ვი სუფ ლე ბის აღ კვე თის და წე სე ბუ ლე ბებ ში მო თავ სე ბუ ლი პი რე ბის უფ ლე ბებ თან და კავ ში-
რე ბით. სა სა მარ თლომ შე აფ ასა პა ტიმ რო ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბის აღ კვე თის და წე სე ბუ ლე ბა ში 
ბრალ დე ბულ თა/მსჯავ რდე ბულ თა სრუ ლი პი რა დი შე მოწ მე ბის (გა შიშ ვლე ბის) სა ფუძ ვლე ბი სა 
და პრო ცე დუ რის კონ სტი ტუ ცი ურ ობა30 და აღ ნიშ ნა, რომ ღო ნის ძი ება, რო მე ლიც პირს ავ ალ-
დე ბუ ლებს სხვა პირ თა თან დას წრე ბით გა შიშ ვლე ბას, იწ ვევს დის კომ ფორ ტსა და სირ ცხვი ლის 

29  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წლის 14 დეკემბრის №2/13/1234,1235 გადაწყვეტილება საქმეზე 
„საქართველოს მოქალაქეები - როინ მიქელაძე და გიორგი ბურჯანაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ და 
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წლის 14 დეკემბრის №1/4/809 გადაწყვეტილება საქმეზე „საქართ-
ველოს მოქალაქე ტიტიკო ჩორგოლიანი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“.
30  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წლის 26 ივლისს №2/4/665,683 გადაწყვეტილება საქმეზე „სა-
ქართველოს მოქალაქე ნანა ფარჩუკაშვილი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის წინააღ-
მდეგ“.
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შეგ რძნე ბას. ამ გვა რი ღო ნის ძი ებ ის გან ხორ ცი ელ ება და უშ ვე ბე ლია მი ნი მა ლუ რი საფ რთხის 
აღ კვე თის მიზ ნით. შე სა ბა მი სად, აუც ილ ებ ელია, მკაც რად იყ ოს რეგ ლა მენ ტი რე ბუ ლი ას ეთი 
ღო ნის ძი ებ ის გან ხორ ცი ელ ებ ის წე სი და სა ფუძ ვლე ბი.

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ მნიშ ვნე ლო ვა ნი გან მარ ტე ბა გა აკ ეთა სის ხლის სა მარ-
თლის საქ მე ში და ზა რა ლე ბუ ლის სტა ტუ სის მო პო ვე ბის სა კითხთან მი მარ თე ბით31 და არ აკ ონ-
სტი ტუ ცი ურ ად მი იჩ ნია რე გუ ლა ცია, რო მე ლიც მხო ლოდ გან სა კუთ რე ბით მძი მე და ნა შა ულ ის 
შე დე გად შე საძ ლო და ზა რა ლე ბულ პირს ან იჭ ებ და და ზა რა ლე ბუ ლის სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბა ზე 
უარ ის თქმის შე სა ხებ პრო კუ რო რის გა დაწყვე ტი ლე ბის სა სა მარ თლო ში გა სა ჩივ რე ბის უფ ლე-
ბას. სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ გან მარ ტა, რომ და ზა რა ლე ბულს აქ ვს მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა-
მარ თლებ რი ვი ინ ტე რე სი, ის არ გებ ლოს მის თვის კა ნონ მდებ ლო ბით მი ნი ჭე ბუ ლი უფ ლე ბე ბით. 
და სა ხე ლე ბუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბის შე დე გად, ნაკ ლე ბად მძი მე და მძი მე და ნა შა ულ ით შე საძ-
ლო და ზა რა ლე ბუ ლი პი რე ბი შეძ ლე ბენ და ზა რა ლე ბუ ლის სტა ტუ სის შე სა ხებ პრო კუ რო რის გა-
დაწყვე ტი ლე ბის სა სა მარ თლო ში გა სა ჩივ რე ბას.

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ ასევე მნიშვნელოვანი განმარტება გააკე-
თა პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილებების სააპელაციო სა-
სამართლოში გასაჩივრების უფლების შესახებ. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 
მიერ დადგენილი სტანდარტის მიხედვით, საქართველოს კონსტიტუციის 42-ე მუხლის პირვე-
ლი პუნქტით გარანტირებული სამართლიანი სასამართლოს უფლება მოითხოვს, რომ პასუხის-
მგებლობის დაკისრების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში 
უნდა საჩივრდებოდეს იმ შემთხვევაში თუ (ა) პასუხისმგებლობა დაკისრებულია მძიმე სამარ-
თალდარღვევისათვის ან/და (ბ) პირველი ინსტანციის სასამართლოების პრაქტიკა ამ საკითხ-
ზე არაერთგვაროვანია. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად 
ცნო საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის ნორმები, რომლე-
ბიც ბლანკეტურად გამორიცხავდა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის საქმეზე მიღებუ-
ლი გადაწყვეტილების სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრების შესაძლებლობას. 32

2018 წელს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ არ აკ ონ სტი ტუ ცი ურ ად ცნო ად მი ნის ტრა ცი ული 
პა სუ ხის მგებ ლო ბა ნარ კო ტი კუ ლი სა შუ ალ ება - მა რი ხუ ან ას პი რა დი მოხ მა რე ბი სათ ვის იმ პი-
რო ბებ ში, რო დე საც მოხ მა რე ბის კონ კრე ტუ ლი ფაქ ტი არ უქ მნის საფ რთხეს მე სა მე პი რებს ან 
სა ჯა რო ინ ტე რე სებს.33 სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო აქ ტი ურ ად იყო ჩარ თუ ლი სხვა დას ხვა სა-
ჯა რო დის კუ სი ებ სა და სხვა ფორ მა ტის გან ხილ ვებ ში, რა თა სწო რად მომ ხდა რი ყო მი ღე ბუ ლი 
გა დაწყვე ტი ლე ბი სა და მას ში ას ახ ული კონ სტი ტუ ცი ური სტან დარ ტე ბის გა აზ რე ბა. აღ სა ნიშ ნა-
ვია, რომ აღ ნიშ ნუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბა ფარ თოდ შუქ დე ბო და ად გი ლობ რი ვი თუ სა ერ თა შო რი-
სო მე დი ით და მო ექ ცა არა ერ თი ავ ტო რი ტე ტუ ლი მე დი ის ყუ რადღე ბის ცენ ტრში.

სა კონ სტი ტუ ციო სა მარ თალ წარ მო ებ ის პრო ცეს ში გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია ის გა-
დაწყვე ტი ლე ბე ბი, რომ ლებ შიც პირ ვე ლად გა ნი მარ ტე ბა ესა თუ ის კონ სტი ტუ ცი ური უფ ლე ბა და 
დგინ დე ბა ახ ალი სტან დარ ტე ბი. გა სულ წელს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ პირ ვე ლად იმ-
სჯე ლა კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ობ ის დაც ვის უფ ლე ბა ზე და ამ სფე რო ში სა ხელ მწი ფოს ვალ დე-
ბუ ლე ბებ ზე.34 სა ხელ მწი ფოს კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ობა მი სი თვით მყო ფა დო ბის, ის ტო რი ისა 
და კულ ტუ რის გა მო ხა ტუ ლე ბაა და მას უდ იდ ესი სა ზო გა დო ებ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვს. სა კონ-

31  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წლის 14 დეკემბრის 2/12/1229,1242,1247,1299 გადაწყვეტილება 
საქმეზე „საქართველოს მოქალაქეები - ხვიჩა ყირმიზაშვილი, გია ფაცურია და გვანცა გაგნიაშვილი და „შპს ნიკანი“ 
საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“.
32  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წლის 19 ოქტომბრის N2/7/779 გადაწყვეტილება საქმეზე „სა-
ქართველოს მოქალაქე დავით მალანია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“
33  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წლის 30 ივლისს №1/3/1282 გადაწყვეტილება საქმეზე „საქარ-
თველოს მოქალაქეები - ზურაბ ჯაფარიძე და ვახტანგ მეგრელიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“.
34  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წლის 27 ივლისს №2/6/1216 გადაწყვეტილება საქმეზე „საქარ-
თველოს მოქალაქეები - მარინე მიზანდარი, გიორგი ჩიტიძე და ანა ჯიქურიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმ-
დეგ“.
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სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ გან მარ ტა, რომ სა ხელ მწი ფოს აქ ვს პო ზი ტი ური ვალ დე ბუ ლე ბა, მის 
ხელთ არ სე ბუ ლი რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბით მაქ სი მა ლუ რად აიც ილ ოს თა ვი დან კულ ტუ რუ ლი 
მემ კვიდ რე ობ ის ათ ვის ზი ან ის მი ყე ნე ბა და და იც ვას იგი კერ ძო პი რე ბის მი ერ და ზი ან ებ ის აგ-
ან. სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გა დაწყვე ტი ლე ბა ში ას ახ ული კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ობ-
ის დაც ვის სტან დარ ტე ბი მნიშ ვნე ლოვ ნად შე უწყობს ხელს სა ქარ თვე ლო ში კულ ტუ რუ ლი მემ-
კვიდ რე ობ ის ძეგ ლე ბის, მა თი უნ იკ ალ ურ ობ ის შე ნარ ჩუ ნე ბას და და ზი ან ებ ის აგ ან დაც ვას, რაც 
კულ ტუ რუ ლი გა რე მო თი სრულ ყო ფი ლად სარ გებ ლო ბის უფ ლე ბის რე ალ იზ აცი ის უპ ირ ვე ლე სი 
წი ნა პი რო ბაა.

2018 წე ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო ეკ ონ ომ იკ ური თა ვი სუფ ლე ბის კონ სტი ტუ ცი ური გა რან ტი-
ებ თან მი მარ თე ბით გა კე თე ბუ ლი გან მარ ტე ბე ბის თვალ საზ რი სი თაც. სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ-
თლომ ახ ალი მიდ გო მე ბი ჩა მო აყ ალ იბა კონ კუ რენ ცი ის თა ვი სუფ ლე ბას თან მი მარ თე ბით.35 სა-
კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ გან მარ ტა, რომ ნე ბის მი ერი გა უმ არ თლე ბე ლი ჩა რე ვა კონ კუ რენ-
ცი აში და რო მე ლი მე ეკ ონ ომ იკ ური აგ ენ ტი სათ ვის უპ ირ ატ ეს ობ ის მი ნი ჭე ბა საფ რთხეს უქ მნის 
თა ნას წო რი, სა მარ თლი ანი სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ ის ჩა მო ყა ლი ბე ბას. სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ-
თლომ ჩა მო აყ ალ იბა მნიშ ვნე ლო ვა ნი უფ ლებ რი ვი სტან დარ ტე ბი ის ეთ შემ თხვე ვა ში, რო დე საც 
რო მე ლი მე ეკ ონ ომ იკ ური აგ ენ ტი კონ ტროლს უწ ევს ამ ავე სფე რო ში მოქ მე დი სხვა ეკ ონ ომ-
იკ ური აგ ენ ტე ბის საქ მი ან ობ ას და აქ ვს წვდო მა მათ კო მერ ცი ულ ინ ფორ მა ცი აზე. აღ ნიშ ნუ ლი 
სტან დარ ტე ბი ხელს შე უწყობს თა ვი სუ ფა ლი ბაზ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბა სა და კონ კუ რენ ცი ის გან ვი-
თა რე ბას, უზ რუნ ველ ყოფს სა მე წარ მეო საქ მი ან ობ ის შე უფ ერ ხებ ლად გან ხორ ცი ელ ებ ას.

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს თან მიმ დევ რუ ლი და გან ჭვრე ტა დი პრაქ ტი კის არ სე ბო ბა 
სა მარ თლებ რი ვი გან საზღვრუ ლო ბი სა და სტა ბი ლუ რო ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა ფუძ ვე ლია. ამ ას-
თა ნა ვე, სა კონ სტი ტუ ციო სა მარ თალ წარ მო ებ ის პრო ცეს ში, შე საძ ლოა, წარ მო იშ ვას შემ თხვე ვა, 
რო დე საც შე იც ვა ლა ის სა მარ თლებ რი ვი თუ ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ებ ები, რო მელ საც ემ ყა რე-
ბო და სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გა დაწყვე ტი ლე ბა და მას ში მო ცე მუ ლი კონ სტი ტუ ცი ის 
გან მარ ტე ბა ვე ღარ აკ მა ყო ფი ლებს სა ზო გა დო ებ რი ვი ურ თი ერ თო ბე ბის ამა თუ იმ სფე როს გან-
ვი თა რე ბის მოთხოვ ნებს. აუც ილ ებ ელია, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს პრაქ ტი კა არ იყ ოს 
ზედ მე ტად ხის ტი და მუდ მი ვად პა სუ ხობ დეს სა ზო გა დო ებ ისა და სა მარ თლის გან ვი თა რე ბის დი-
ნა მი კურ პრო ცესს. 

გა სულ წელს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ შეც ვა ლა პრაქ ტი კა სა ხელ მწი ფო და წე სე ბუ-
ლე ბებ ში არ სე ბუ ლი ოფ იცი ალ ური დო კუ მენ ტე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის უფ ლე ბას თან მი მარ თე-
ბით.36 სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კით, აღ ნიშ ნუ ლი უფ ლე ბა არ მო იც-
ავ და სხვა პი რის ჯან მრთე ლო ბას თან, მის ფი ნან სებ თან ან სხვა კერ ძო სა კითხებ თან და კავ ში-
რე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის მო პო ვე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ მი უთ ითა, 
რომ სა ხელ მწი ფო და წე სე ბუ ლე ბებ ში და ცულ დო კუ მენ ტებ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის უფ ლე ბა, მათ 
შო რის, იც ავს ის ეთი ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბა საც, რო მე ლიც უკ ავ შირ დე ბა სხვა 
პი რის ჯან მრთე ლო ბას, ფი ნან სებს ან სხვა კერ ძო სა კითხებს. ამ უფ ლებ რივ კომ პო ნენ ტს უპ ირ-
ის პირ დე ბა კერ ძო პი რის უფ ლე ბა, არ ავ ის თვის გახ დეს ხელ მი საწ ვდო მი მის შე სა ხებ ინ ფორ-
მა ცია. სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ გან მარ ტა, რომ ამ ორ შე პი რის პი რე ბულ უფ ლებ რივ 
სი კე თეს შო რის კონ კუ რენ ცი ის პი რო ბებ ში, სა კითხი უნ და გა დაწყდეს ყო ველ ინ დი ვი დუ ალ ურ 
შემ თხვე ვა ში, თა ნა ზო მი ერ ებ ის პრინ ცი პის გა მო ყე ნე ბით. სა ხელ მწი ფო და წე სე ბუ ლე ბებ ში და-
ცულ ინ ფორ მა ცი აზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის უფ ლე ბი დან, რა იმე ტი პის ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის 
უფ ლე ბის a priori გა მო რიცხვა, ვერ პა სუ ხობ და კონ სტი ტუ ცი ის მოთხოვ ნებს. ამ თვალ საზ რი სით, 
35  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წლის 14 დეკემბრის №2/11/747 გადაწყვეტილება საქმეზე „შპს 
გიგანტი სექიურითი“ და „შპს უსაფრთხოების კომპანია ტიგონისი“ საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს 
შინაგან საქმეთა მინისტრის წინააღმდეგ“
36  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წლის 14 დეკემბრის №3/1/752 გადაწყვეტილება საქმეზე „ა(ა)იპ 
„მწვანე ალტერნატივა“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ 
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და სა ხე ლე ბუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბის შე დე გად მნიშ ვნე ლოვ ნად გა იზ არ და ინ ფორ მა ცი აზე წვდო-
მის უფ ლე ბის ში ნა არ სი და მი სი დაც ვის სტან დარ ტე ბი.

გა სუ ლი წლის გან მავ ლო ბა ში სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს მსჯე ლო ბის სა გა ნი კი დევ 
ერ თხელ გახ და უცხო ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე ებ ის უფ ლე ბა, შე იძ ინ ონ სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო და ნიშ-
ნუ ლე ბის მი წის ნაკ ვე თი.37 სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს აღ ნიშ ნულ სა კითხზე უკ ვე ჰქონ და 
მი ღე ბუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბა, რომ ლის თა ნახ მა დაც სა სა მარ თლომ არ აკ ონ სტი ტუ ცი ურ ად მი-
იჩ ნია სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წის ნაკ ვეთ ზე უცხო ელ თა სა კუთ რე ბის უფ ლე-
ბის მო პო ვე ბის აკ რძალ ვა. სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ მი უთ ითა, რომ სა ხე ზე იყო ნორ მა, 
რო მე ლიც ში ნა არ სობ რი ვად შე იც ავ და არ აკ ონ სტი ტუ ცი ურ ად ცნო ბი ლი ნორ მის ან ალ ოგი ურ 
მო წეს რი გე ბას. აღ ნიშ ნულ საქ მე ზე სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ ვერ და ინ ახა პრაქ ტი კის 
შეც ვლის სა ჭი რო ება, კი დევ ერ თხელ და იც ვა სა კუ თა რი პრე ცე დენ ტი და არ სე ბი თი გან ხილ ვის 
გა რე შე ძა ლა და კარ გუ ლად ცნო უცხო ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე თა მი ერ სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო და-
ნიშ ნუ ლე ბის მი წის ნაკ ვეთ ზე სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის შე ძე ნის აკ რძალ ვა.

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ 2018 წლის 16 დე კემ ბერს ძა ლა ში შე ვი და ცვლი ლე ბე ბი სა ქარ თვე ლოს 
კონ სტი ტუ ცი აში. აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტი უდ ავ ოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნი მოვ ლე ნაა სა კონ სტი ტუ ციო სა-
მარ თალ წარ მო ებ ის ათ ვის. სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს საქ მი ან ობა, იმ თა-
ვით ვე, შეზღუ დუ ლია სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ით და მას ში გა მო ხა ტუ ლი ღი რე ბუ ლე ბა თა 
წეს რი გით. კონ სტი ტუ ცი აში გან ხორ ცი ელ ებ ული ცვლი ლე ბე ბის შე დე გად გან სხვა ვე ბუ ლად ჩა-
მო ყა ლიბ და კონ სტი ტუ ცი ური დე ბუ ლე ბე ბი, რაც შე იძ ლე ბა წარ მო შობ დეს მა თი გან სხვა ვე ბუ-
ლად გან მარ ტე ბი სა და გა მო ყე ნე ბის სა ჭი რო ებ ას. აღ ნიშ ნუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მნიშ ვნე-
ლო ვა ნია, კონ სტი ტუ ცი აში გან ხორ ცი ელ ებ ული ცვლი ლე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე, შე ნარ ჩუ ნე-
ბულ იქ ნეს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს მი ერ მყა რად ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი პრაქ ტი კა ად ამი-
ან ის ძი რი თად უფ ლე ბებ თან მი მარ თე ბით. 

სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი აში გან ხორ ცი ელ ებ ული ცვლი ლე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე, სა-
ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს საქ მი ან ობა და მი სი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი წეს-
რიგ დე ბა ორ გა ნუ ლი კა ნო ნით. ხსე ნე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბის ამ ოქ მე დე ბამ დე, სა კონ სტი ტუ ციო 
სა სა მარ თლოს საქ მი ან ობა რე გუ ლირ დე ბო და „სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს 
შე სა ხებ“ ორ გა ნუ ლი კა ნო ნი თა და „სა კონ სტი ტუ ციო სა მარ თალ წარ მო ებ ის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე-
ლოს კა ნო ნით. სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს საქ მი ან ობ ის მა რე გუ ლი რე ბელ კა ნონ მდებ-
ლო ბა ში გან ხორ ცი ელ ებ ული ცვლი ლე ბე ბის კვალ დაკ ვალ და სა ხე ლე ბუ ლი ორი კა ნო ნი გა ერ-
თი ან და. გან ხორ ცი ელ ებ ული ცვლი ლე ბე ბის შე დე გად შე იქ მნა გარ კვე ული სა მარ თლებ რი ვი 
ხარ ვე ზე ბი, მო წეს რი გე ბის დუბ ლი რე ბა და სხვა. აუც ილ ებ ელია, სა კონ სტი ტუ ციო სა მარ თალ-
წარ მო ებ ის მომ წეს რი გე ბე ლი სა კა ნონ მდებ ლო ბა ზა იძ ლე ოდ ეს ეფ ექ ტუ რი კონ სტი ტუ ცი ური 
კონ ტრო ლის, ად ამი ან ის ძი რი თა დი უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბე ბის ად ეკ ვა ტუ რად დაც ვის 
შე საძ ლებ ლო ბას. ამ რი გად, მნიშ ვნე ლო ვა ნია, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო სა და სა კა ნონ-
მდებ ლო ორ გა ნოს შო რის მჭიდ რო თა ნამ შრომ ლო ბით უახ ლო ეს მო მა ვალ ში აღ მო იფხვრას 
არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბი და კა ნონ მდებ ლო ბა და იხ ვე წოს იმ გვა რად, რომ სა კონ სტი ტუ ციო სა სა-
მარ თლომ შეძ ლოს სა კუ თა რი კონ სტი ტუ ცი ური ფუნ ქცი ის შე უფ ერ ხებ ლად, კი დევ უფ რო ეფ ექ-
ტუ რად გან ხორ ცი ელ ება. 

ვფიქ რობთ, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს საქ მი ან ობ ისა და მის წი ნა შე არ სე ბუ ლი გა-
მოწ ვე ვე ბის შე სა ხებ ხე ლი სუფ ლე ბის შტო ებ ისა და სა ზო გა დო ებ ის ინ ფორ მი რე ბა მნიშ ვნე ლო-
ვან როლს შე ას რუ ლებს სა ქარ თვე ლო ში კონ სტი ტუ ცი ის უზ ენა ეს ობ ის დაც ვი სა და გან მტკი ცე-
ბის შე უქ ცე ვად პრო ცეს ში. კონ სტი ტუ ცი ის უზ ენა ეს ობ ის დაც ვა მრა ვალ მხრი ვი პრო ცე სია. ამ 

37  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წლის 7 დეკემბრის №3/10/1267,1268 განჩინება საქმეზე „საბერ-
ძნეთის რესპუბლიკის მოქალაქეები - პროკოპი სავვიდი და დიანა შამანიდი საქართველოს პარლამენტის წინააღმ-
დეგ“.



77

პრო ცე სის ეფ ექ ტუ რო ბის თვის აუც ილ ებ ელია, რომ მას ში მუდ მი ვად მო ნა წი ლე ობ დეს ხე ლი-
სუფ ლე ბის თი თოეული შტო და სა ზო გა დო ება. სა ზო გა დო ებ ის აქ ტი ური და სწო რი ჩარ თუ ლო ბა 
მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ამ არ ტი ვებს კონ სტი ტუ ცი ური წეს რი გი სა და კონ სტი ტუ ცი ით გან მტკი ცე ბუ ლი 
ღი რე ბუ ლე ბე ბის დაც ვას.

 
4. 4. სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს საქ მი ან ობ ის სტა ტის ტი-სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს საქ მი ან ობ ის სტა ტის ტი-
კუ რი მი მო ხილ ვაკუ რი მი მო ხილ ვა

სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს საქ მი ან ობ ის, სა კონ სტი ტუ ციო სა მარ-
თალ წარ მო ებ ის ძი რი თად მა ხა სი ათ ებ ლე ბი სა და ქვე ყა ნა ში კონ სტი ტუ ცი ური კა ნო ნი ერ ებ ის 
თა ობ აზე მნიშ ვნე ლო ვან მო ნა ცე მებს იძ ლე ვა სტა ტის ტი კუ რი ინ ფორ მა ცია. ქვე მოთ გრა ფი კუ-
ლი ფორ მით არ ის წარ მოდ გე ნი ლი სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს 2018 წლის სტა ტის ტი კის 
შე მა ჯა მე ბე ლი მო ნა ცე მე ბი, რომ ლე ბიც ას ახ ავს სა სა მარ თლოს მი ერ ამ წელს გა წე ული საქ მი-
ან ობ ის ძი რი თად მი მარ თუ ლე ბებს. ამ ას თან, მო ნა ცე მე ბის აღ ქმა დო ბის სი მარ ტი ვი სა და მე ტი 
სიცხა დის თვის, გვსურს, გა ვა კე თოთ რამ დე ნი მე გან მარ ტე ბა.

„საქ მე“, „სარ ჩე ლი“ და „აქ ტი“ - სტა ტის ტი კის გარ კვე ული ნა წი ლი შე ეხ ება დას რუ ლე ბულ 
სარ ჩე ლებს და დას რუ ლე ბულ საქ მე ებს. სა კონ სტი ტუ ციო სა მარ თალ წარ მო ებ ის ას სხვა დას ხვა 
კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლი შე იძ ლე ბა გა ერ თი ან დეს ერთ საქ მედ. სხვაგ ვა რად, „საქ მე“ შე იძ ლე-
ბა შედ გე ბო დეს რამ დე ნი მე კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლის გან. სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო აქ-
ტი მი ემ არ თე ბა სა სა მარ თლოს მი ერ მი ღე ბულ ყვე ლა ტი პის აქ ტს - სა ოქ მო ჩა ნა წერს, გან ჩი ნე-
ბას და გა დაწყვე ტი ლე ბას, თუ სხვაგ ვა რად არ არ ის მი თი თე ბუ ლი. 

კომ პე ტენ ცი ები - N6 გრა ფი კუ ლი გა მო სა ხუ ლე ბა ას ახ ავს მო ნა ცე მებს დას რუ ლე ბუ ლი საქ-
მე ებ ის შე სა ხებ კომ პე ტენ ცი ებ ის მი ხედ ვით. სა სა მარ თლოს კომ პე ტენ ცი ებს გან საზღვრავს სა-
ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცია და სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს საქ მი ან ობ ის 
მომ წეს რი გე ბე ლი კა ნონ მდებ ლო ბა. გრა ფი კულ გა მო სა ხუ ლე ბა ზე კომ პე ტენ ცი ის იდ ენ ტი ფი ცი-
რე ბის ფორ მად გა მო ყე ნე ბუ ლია „სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს შე სა ხებ“ სა-
ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის მე-19 მუხ ლი. მა გა ლი თად, გრა ფი კულ გა მო სა ხუ ლე ბა ზე მი-
თი თე ბუ ლი კომ პე ტენ ცია 19.1.ე. გუ ლის ხმობს და სა ხე ლე ბუ ლი კა ნო ნის მე-19 მუხ ლის პირ ვე ლი 
პუნ ქტის „ე“ ქვე პუნ ქტით გათ ვა ლის წი ნე ბულ კომ პე ტენ ცი ას.

დამ ძლე ვი - გრა ფი კუ ლი გა მო სა ხუ ლე ბა, რო მელ შიც გა მო ყე ნე ბუ ლია ტერ მი ნი „დამ ძლე-
ვი“, გუ ლის ხმობს „სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს ორ-
გა ნუ ლი კა ნო ნის 25-ე მუხ ლის 41 პუნ ქტით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხვე ვას. კერ ძოდ, რო დე საც 
სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ გან მწეს რი გე ბელ სხდო მა ზე და ად გი ნა, რომ სა და ვო ნორ მა-
ტი ული აქ ტი ან მი სი ნა წი ლი შე იც ავ და იმ ავე ში ნა არ სის ნორ მებს, რომ ლე ბიც სა კონ სტი ტუ ციო 
სა სა მარ თლომ უკ ვე ცნო არ აკ ონ სტი ტუ ცი ურ ად და გა მო იტ ანა გან ჩი ნე ბა საქ მის არ სე ბი თად 
გან სა ხილ ვე ლად მი უღ ებ ლო ბი სა და სა და ვო აქ ტის ან მი სი ნა წი ლის ძა ლა და კარ გუ ლად ცნო-
ბის შე სა ხებ.
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1. 2018 წელს რე გის ტრი რე ბუ ლი კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლე ბი სა 
და წარ დგი ნე ბე ბის რა ოდ ენ ობა.

2. 2011-2018 წლებ ში რე გის ტრი რე ბუ ლი კონ სტი ტუ ცი ური სარ ჩე ლე ბი და წარ დგი ნე ბე ბი.
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3. სარ ჩე ლე ბის/საქ მე ებ ის რა ოდ ენ ობა, რომ ლებ ზეც სა მარ თალ წარ მო ება დას რულ და 2018 წელს.

4. სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს მი ერ 2018 წელს მი ღე ბუ ლი აქ ტე ბი.
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5. სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს მი ერ 2018 წელს დას რუ ლე ბულ საქ მე თა შე მა ჯა მე ბე ლი აქ ტე ბი.

6. საქ მის არ სე ბი თი გან ხილ ვის თა ობ აზე მი ღე ბუ ლი სა ოქ მო ჩა ნა წე რე ბი და მა თი შე დე გე ბი.
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7. სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს მი ერ მი ღე ბუ ლი გან ჩი ნე ბე ბი კო ლე გი ის/პლე ნუ მის მი ხედ ვით.

8. სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს მი ერ მი ღე ბუ ლი გან ჩი ნე ბე ბი და 
მა თი სა მარ თლებ რი ვი სა ფუძ ვლე ბი კო ლე გი ის/პლე ნუ მის მი ხედ ვით. 
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9. სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს წევ რთა მი ერ გა მოთ ქმულ გან სხვა ვე ბულ 
და თან მხვედრ აზ რთა რა ოდ ენ ობა.

10. მო სარ ჩე ლე მხა რე სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს მი ერ 2018 წელს მი ღე ბულ აქ ტებ ში.
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11. მო პა სუ ხე მხა რე სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს მი ერ 2018 წელს მი ღე ბულ აქ ტებ ში.

12. სა და ვო ნორ მა ტი ული აქ ტე ბი სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს მი ერ 2018 წელს 
მი ღე ბულ გან ჩი ნე ბებ ში, სა ოქ მო ჩა ნა წე რებ სა და გა დაწყვე ტი ლე ბებ ში.

საქართველოს კანონი ორგანული კანონი კანონქვემდებარე აქტი

69

14 18
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13. კონ სტი ტუ ცი ური დე ბუ ლე ბე ბი, რომ ლებ თა ნაც მო სარ ჩე ლე მხა რე მო ითხოვ და 
სა და ვო ნორ მის კონ სტი ტუ ცი ურ ობ ის შე მოწ მე ბას (სა სა მარ თლოს აქ ტე ბის მი ხედ ვით).

მე-14 მუხლი
26%

მე-16 მუხლი
8%

მე-17 მუხლი
7%

21-ე მუხლი
19%

30-ე მუხლი
11%

42-ე მუხლი
22%

24-ე და 41-ე 
მუხლები

7%

14. სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს მი ერ მი ღე ბუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის 
შე დე გე ბი კო ლე გი ის/პლე ნუ მის მი ხედ ვით.
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15. სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს მი ერ არ აკ ონ სტი ტუ ცი ურ ად ცნო ბი ლი ნორ მის 
ძა ლა და კარ გუ ლად გა მოცხა დე ბის გა და ვა დე ბა.








