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წინასიტყვაობა

თანამედროვე  კონსტიტუციონალიზმის   იდ-
ეა თავისთავად მოიაზრებს სამართლებრივი 
საკითხების შესახებ აქტიური და ღია გან-
ხილვის მექანიზმის არსებობას, რომე-
ლიც უზრუნველყოფს, ერთი მხრივ, კრი-
ტიკული, რაციონალურ მსჯელობაზე 
დაფუძ ნებული მიგნებების ძიებას, ასევე, 
მეორე მხრივ, პროფესიულ წრეებსა და 
ფართო საზოგადოებაში სამართლებრივი 
ცნობიერების ამაღლებას. ყოველივე ეს 
განამტკიცებს საზოგადოების ნდობას 

სამართლის დარგის მიმართ და სიცოცხლისუნარიანობას სძენს არსებულ 
კონსტიტუციურ წესრიგს.

„საკონსტიტუციო სამართლის ჟურნალი“ წარმოადგენს საერთაშორისო-
რეფერირებად, ავტორიტეტულ აკადემიურ პლატფორმას, რომელიც ქართველ 
მეცნიერებს, იურიდიული პროფესიის პრაქტიკოსებსა და ახალგაზრდა მკვლე-
ვარებს ანიჭებს შესაძლებლობას, ფართო საზოგადოებას გააცნონ საკუთარი 
ნაშრომები და დაიმკვიდრონ ადგილი კვლევითი საქმიანობის მიმართულებით. 
ამასთანავე, გამოცემა ღირებული წყაროა სტუდენტებისა და იურიდიული 
პროფესიის სფეროს წარმომადგენლებისთვის, მიიღონ ინფორმაცია და 
გაიღრმავონ ცოდნა მიმდინარე, აქტუალური სამართლებრივი საკითხების 
თაობაზე. 

„საკონსტიტუციო სამართლის ჟურნალის“ წინამდებარე გამოცემა აერთიანებს 
ქართველი ავტორების ექვს აკადემიურ ნაშრომს. კერძოდ, ჟურნალში 
თავმოყრილია ქართველი მკვლევარების ნაშრომები შემდეგ საინტერესო 
სამართლებრივ საკითხებზე: საკონსტიტუციო სამართალწარმოების დისციპლინის 
სწავლების თავისებურებები (პროფესორ დიმიტრი გეგენავასა და ასოც. 
პროფესორ პაატა ჯავახიშვილის ავტორობით), საკუთრების უფლების სოციალურ-
სამართლებრივი გააზრება (პროფესორ ანა ფირცხალაშვილის ავტორობით), 
ბრალდებულის პროცესუალური გარანტიების მნიშვნელობა მედია საშუალებების 
მიერ სისხლის სამართლის საქმეების გაშუქებისას (ასოც. პროფესორ გიორგი 
თუმანიშვილის ავტორობით), პროსტიტუციის მარეგულირებელი წესების 
რეფორმირების პერსპექტივა (ასოც. პროფესორ თამარ გეგელიას ავტორობით), 
საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას 
შორის დადებული კონსტიტუციური შეთანხმების სამართლებრივი ანალიზი 
(ასოც. პროფესორ არჩილ მეტრეველის ავტორობით) და კომლის საკუთრების 
რეგულირების პრობლემატიკა საქართველოში (ირაკლი ლეონიძისა და გიორგი 
ჩიკვილაძის ავტორობით).  

ამასთანავე, წინამდებარე გამოცემაში მოცემულია საქართველოს საკონსტიტუციო 
სასამართლოს მიერ 2021 და 2022 წლებში გამოტანილი სამი პრეცედენტული 
მნიშვნელობის მქონე გადაწყვეტილების მიმოხილვა. კერძოდ, ჟურნალი 
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წარმოადგენს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2021 წლის 
28 დეკემბრის №3/2/1478 („თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს 
კონსტიტუციური წარდგინება საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო 
კოდექსის მე-3 მუხლის მე-20 ნაწილის მე-2 წინადადების, 25-ე მუხლის მე-2 
ნაწილის მე-3 წინადადების, 48-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების, მე-5 
ნაწილის პირველი წინადადებისა და მე-7 ნაწილის პირველი წინადადების 
კონსტიტუციურობის თაობაზე“), 2022 წლის 24 ივნისის №3/5/1341, 1660 
(„თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს კონსტიტუციური წარდგინებები 
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მე-200 მუხლის მე-6 
ნაწილის პირველი წინადადების კონსტიტუციურობის თაობაზე“) და 2022 წლის 
22 დეკემბრის №3/6/813 („ალექსანდრე მელქაძე საქართველოს პარლამენტის 
წინააღმდეგ“) გადაწყვეტილებების მიმოხილვას.

პირველ საქმეში საკონსტიტუციო სასამართლომ შეაფასა სისხლის სამართლის 
საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი ორი ერთმანეთისაგან განსხვავებული 
საკითხის კონსტიტუციურობა. კერძოდ, სადავო ნორმების ნაწილი ადგენდა 
ბრალდებულის ვალდებულებას, ილაპარაკოს მხოლოდ სიმართლე იმ 
შემთხვევაში თუ სასამართლოში ჩვენების მიცემას გადაწყვეტს, მეორე მხრივ 
კი, სადავო იყო წესი, რომელიც გამორიცხავდა სისხლის სამართლის საქმის 
განმხილველი მოსამართლის მიერ, მხარეების შეთანხმების გარეშე, კითხვის 
დასმის შესაძლებლობას. №3/5/1341,1660 გადაწყვეტილებაში საკონსტიტუციო 
სასამართლომ იმსჯელა დაკავებული ბრალდებულის მიმართ გირაოს გამოყენების 
წესის კონსტიტუციურობის თაობაზე. კერძოდ, სისხლის სამართლის საპროცესო 
კოდექსის სადავო ნორმის მიხედვით, დაკავებული პირის მიმართ აღკვეთის 
ღონისძიების სახით გირაოს შეფარდება გირაოს უზრუნველყოფამდე, ყველა 
შემთხვევაში, იწვევდა ბრალდებულის პატიმრობაში ყოფნას. 2022 წლის 22 
დეკემბრის №3/6/813 გადაწყვეტილებაში საკონსტიტუციო სასამართლომ შეაფასა 
საქართველოს საარჩევნო კოდექსით დადგენილი ნორმის კონსტიტუციურობა, 
რომელიც განსაზღვრავდა ამომრჩეველთა ერთიანი სიის ფორმირების წესს და 
ადგენდა, რომ ამომრჩეველთა ერთიან სიაში ამომრჩევლის მონაცემები შეიტანება 
მისი რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით.

იმედს გამოვთქვამ, „საკონსტიტუციო სამართლის ჟურნალის“ წინამდებარე 
გამოცემა ღირებულ წვლილს შეიტანს სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლებასა 
და კვლევაზე დაფუძნებული დისკუსიის წარმართვის პროცესში. გასულ წელს, 
განახლების შედეგად „საკონსტიტუციო სამართლის ჟურნალის“ სარედაქციო 
საბჭოს შემადგენლობას დაემატა რამდენიმე გამორჩეული ქართველი და 
უცხოელი მეცნიერ-მკვლევარი ევროპიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. 
განახლებული და უფრო წარმომადგენლობითი სარედაქციო საბჭო ქმნის 
გამოცემის განვითარების საინტერესო შესაძლებლობას, რომლის განხორციელება 
ერთმნიშვნელოვნად დადებითი შედეგის მომტანი იქნება როგორც სამართლის 
დარგის მკვლევარების, ასევე იურიდიული პროფესიის სწავლების პროცესისთვის 
საქართველოში. 

პროფესორი მერაბ ტურავამერაბ ტურავა 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე


