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თორნიკე ზურაბაშვილი* 

მოკლე შინაარსი 

 

საკონსტიტუციო რეფორმის ფარგლებში, მმართველი პარტია - „ქართული ოცნება - 

დემოკრატიული საქართველო“ - პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევის წესის შეცვლას 

აპირებს. საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის მიხედვით, პრეზიდენტს საარჩევნო 

კოლეგია აირჩევს, რომლის შემადგენლობაში 300 ხმოსანი შევა, მათ შორის, 

საქართველოს პარლამენტის და აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების 

უმაღლესი და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოების 

წევრები.  

ამ ინიციატივამ რამდენიმე კითხვა გააჩინა: რატომ ანიჭებს მმართველი პარტია 

პრეზიდენტის არაპირდაპირი წესით არჩევას უპირატესობას? როგორ წარიმართა 

კონსტიტუციური რეფორმის პროცესი? ჰქონდა თუ არა პროცესს ხარვეზები? და თუ კი, 

როგორ შეიძლება ამ ხარვეზების გამოსწორება ცვლილებების ძალაში შესვლამდე? ეს 

ნაშრომი სწორედ ამ კითხვებს ეხმიანება, კონკრეტულად კი, მიმოიხილავს 

პრეზიდენტის არჩევის წესის ცვლილებას და მკითხველს ამ საკითხზე ავტორისეულ 

შეხედულებებს სთავაზობს. ნაშრომი, ასევე, წარმოადგენს რეკომენდაციებს 

კონსტიტუციის პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვის პროცესისთვის. 

*თორნიკე ზურაბაშვილი - პოლიტიკის ანალიტიკოსი და Civil Georgia-ს მთავარი რედაქტორი.  

 

 

 

საპრეზიდენტო არჩევნების დასასრული 
საკონსტიტუციო რეფორმა საქართველოში
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საქართველოს პარლამენტის საყურადღებოდ 

▪ ეთხოვოს საქართველოს პრემიერმინისტრს საკონსტიტუციო ცვლილებების ან მხოლოდ 

პრეზიდენტის არჩევის წესის ცვლილების თაობაზე პლებისციტის დანიშვნა; 

▪ საყოველთაო-სახალხო განხილვებისას, მოხდეს რაც შეიძლება მეტი მოქალაქის ჩართვა 

ქვეყნის რაც შეიძლება მეტ ქალაქსა და სოფელში;  

o საზოგადოების უკეთ ინფორმირების მიზნით, გამოყენებულ იქნას რეგიონული და 

ადგილობრივი მედიასაშუალებები, რათა ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენელთათვის ინფორმაცია ხელმისაწვდომი გახდეს მათ ენებზე; 

o გამოყენებულ იქნას ინოვაციური მიდგომები, მათ შორის ციფრული პლატფორმები 

(მაგალითად, კონსტიტუციის ელექტრონულ ვერსიაზე შენიშვნების გაკეთების 

შესაძლებლობა); 

o დაგეგმილ ცვლილებებთან დაკავშირებით, გაიმართოს სატელევიზიო 

პოლიტიკური დებატები და მასში მონაწილეობის შესაძლებლობა ყველა 

დაინტერესებულ პოლიტიკურ პარტიას მიეცეს. 

▪ საყოველთაო-სახალხო განხილვებისას უზრუნველყოფილ იქნას პრეზიდენტის ან 

პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელთა მონაწილეობა; 

▪ მმართველმა პარტიამ აიღოს ვალდებულება ვენეციის კომისიის როგორც 

„სამართლებლივი“, ისე „პოლიტიკური“ რეკომენდაციების გათვალისწინების შესახებ.  
 

სამოქალაქო საზოგადოების საყურადღებოდ 

▪ საყოველთაო-სახალხო განხილვებისას, ადგილობრივი აქტივისტებისა და მათი ქსელების 

მეშვეობით, მოხდეს რაც შეიძლება მეტი მოქალაქის ჩართვა;  

▪ მოხდეს საკონსტიტუციო რეფორმის თაობაზე საერთო გზავნილების შემუშავება და 

ძალისხმევის კოორდინირება; 

▪ დახმარება გაეწიოს საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესს, მათ შორის სამოქალაქო 

საზოგადოების ცოდნის გაზიარებით ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა შემოთავაზებული 

ცვლილებების გავლენა ქვეყანაში დემოკრატიის განვითარებაზე. 

 

საერთაშორისო ორგანიზაციების საყურადღებოდ 

▪ მხარდაჭერილ იქნას საყოველთაო-სახალხო განხილვები, მათ შორის ფინანსურადაც; 

▪ დაპირისპირებულ პარტიებს შორის დიალოგისთვის შეიქმნას ნეიტრალური 

პლატფორმა; 
 

დახმარება გაეწიოს საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესს, მათ შორის საერთაშორისო 

გამოცდილების გაზიარებით ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა შემოთავაზებული ცვლილებების 

გავლენა ქვეყნის საარჩევნო, პოლიტიკურ და პოლიტიკის (policy) ვითარებაზე. 

 

ძირითადი დასკვნები და რეკომენდაციები 
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2016 წლის 22 აპრილს, ოთხთვიანი მუშაობის შემდეგ, საკონსტიტუციო რეფორმის კომისიამ 

ახალი კონსტიტუციის პროექტი წარმოადგინა. პროექტის თანახმად, პრეზიდენტი პირდაპირი 

არჩევნების გზით აღარ აირჩევა.i პრეზიდენტს 300-წევრიანი ამომრჩეველთა კოლეგია აირჩევს; 

აქედან 150 პარლამენტის წევრი იქნება, ხოლო დანარჩენ 150-ს ადგილობრივი 

მუნიციპალიტეტებისა და ავტონომიური რესპუბლიკების (აფხაზეთისა და აჭარის) 

წარმომადგენლობითი ორგანოების წევრები შეადგენენ. კანონპროექტის დამტკიცების 

შემთხვევაში, აღნიშნული ცვლილება 2023 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებიდან შევა ძალაში. 

 

ამ ინიციატივამ რამდენიმე კითხვა გააჩინა: რატომ ანიჭებს მმართველი პარტია პრეზიდენტის 

არაპირდაპირი წესით არჩევას უპირატესობას? როგორ წარიმართა კონსიტუციური რეფორმის 

პროცესი? ჰქონდა თუ არა პროცესს ხარვეზები? და თუ კი, როგორ შეიძლება ამ ხარვეზების 

გამოსწორება ცვლილებების ძალაში შესვლამდე? ეს ნაშრომი სწორედ ამ კითხვებს ეხმიანება, 

კონკრეტულად კი, მიმოიხილავს პრეზიდენტის არჩევის წესის ცვლილებას და მკითხველს ამ 

საკითხზე ავტორისეულ შეხედულებებს სთავაზობს. ნაშრომი, ასევე, წარმოადგენს 

რეკომენდაციებს კონსტიტუციის პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვის პროცესისთვის. 

 

 

 

„ქართული ოცნების“ ხელმძღვანელობით მიმდინარე საკონსტიტუციო რეფორმების პროცესის 

ისტორია 2013 წლიდან იწყება, მას შემდეგ, რაც კოალიცია „ქართულმა ოცნებამ“ საპარლამენტო 

არჩევნებში იმდროინდელი მმართველი პარტია - „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ 

დაამარცხა. საკონსტიტუციო რეფორმის კომისიამ, რომელიც 58 წევრისგან შედგებოდა, 

სამწლიანი არსებობის შემდეგ, მუშაობა უშედეგოდ დაასრულა.ii ამის ძირითადი მიზეზი შიდა 

კოალიციური უთანხმოება და ცვლილებების განხორციელებისთვის არასაკმარისი 

საპარლამენტო მხარდაჭერა იყო. შედეგად, „ქართულ ოცნებას“ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე 

უარის თქმა მოუწია. 

ვითარება რადიკალურად შეიცვალა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. ძლიერი 

საპარლამენტო ოპოზიციის გარეშე დარჩენილმა „ქართულმა ოცნებამ“, რომელიც პარლამენტში 

უფრო დიდი უმრავლესობითაა წარმოდგენილი, საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესი განაახლა. 

ამ მიზნისთვის, შეიქმნა 73 წევრისგან შემდგარი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია, 

რომელშიც კონსტიტუციის ექსპერტები, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, 

სახელისუფლებო უწყებები და არასამთავრობო ორგანიზაციები შევიდნენ. კომისია 2016 წლის 15 

დეკემბერს დაფუძნდა და კანონპროექტის შემუშავების ვადა 2017 წლის აპრილამდე 

განისაზღვრა. iii 

შესავალი 

საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესი 
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22 აპრილს, ოთხთვიანი ინტენსიური მუშაობის შემდეგ, კომისიამ კანონპროექტის სამუშაო 

ვერსიას 43 ხმით დაუჭირა მხარი.iv საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, დოკუმენტის 

პარლამენტში წარდგენის შემდეგ, ქვეყნის მასშტაბით ერთთვიანი საყოველთაო-სახალხო 

განხილვა იმართება, რის შემდეგაც კანონპროექტს პარლამენტში ეყრება კენჭი. 

 

 

 

 

პრეზიდენტის ბოიკოტი 

ვენეციის კომისიის თანახმად (ევროპის საბჭოს საკონსულტაციო ორგანო იურიდიულ 

საკითხებში), „ახალი და კარგი კონსტიტუციის მიღება“ უნდა ეფუძნებოდეს საზოგადოების 

ფართო კონსენსუსსაv და სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის, არასამთავრობო ორგანიზაციების, 

სამოქალაქო ჯგუფებისა და აკადემიურ და მედიის სფეროში მოღვაწე ადამიანების 

ჩართულობას.vi 

საკონსტიტუციო რეფორმის მთავარი მიზანი ფართო კონსენსუსის მოპოვებაა: მხოლოდ ამ 

შეთხვევაშია შესაძლებელი, კონსტიტუციის ისეთი ტექსტის შემუშავება, რომელიც ქვეყანას 

გრძელვადიან პერიოდში მოემსახურება. სამწუხაროდ, რეფორმის პროცესში ამგვარი 

კონსენსუსის ნაკლებობა თვალშისაცემი იყო. რეფორმის შემუშავებისას, პარლამენტმა ვერ შეძლო 

დაინტერესებული პოლიტიკური პარტიების პროცესში სრულფასოვნად ჩართვა და, რაც უფრო 

მნიშვნელოვანია, ვერ დაარწმუნა პრეზიდენტი, რომ რეფორმის პროცესი მის წინააღმდეგ 

მიმართული არ იყო. 

კომისიის შემადგენლობით უკმაყოფილო პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ კომისიას ბოიკოტი 

გამოუცხადაvii და საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესი არაერთხელ გააკრიტიკა.viii 

პრეზიდენტმა, ასევე, წამოიწყო კამპანია „კონსტიტუცია ყველასია“, რომელიც კონსტიტუციის 

გადახედვის პროცესში საზოგადოების ჩართვას ისახავდა მიზნად.ix ეს კამპანია პარლამენტისგან 

დამოუკიდებლად მიმდინარეობდა და იმ ფუნქციებს იმეორებდა, რაც პარლამენტის მიერ 

წარმართულ საყოველთაო-სახალხო განხილვებს აქვთ.  

საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის დასასრულს, შვიდმა ოპოზიციურმა პარტიამ კომისია 

დატოვა და მმართველი პარტია ძალაუფლების გახანგრძლივების მცდელობაში დაადანაშაულა. 

პრეზიდენტისა და პარტიების ბოიკოტმა საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესი საგრძნობლად 

დააზარალა და საზოგადოებაში კომისიისადმი ნდობა შეასუსტა. ბოიკოტი უარყოფითად 

აისახება საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებაზეც: ახალი საკონსტიტუციო ტექსტის 

მიღება ფართო პოლიტიკური სპექტრის მონაწილეობის გარეშე, მმართველ პარტიას 

კონსტიტუციის გადასინჯვის ერთ პარტიაზე მორგებული პრაქტიკის გაგრძელების 

შესაძლებლობას აძლევს და, ჯერ კიდევ ჩამოყალიბების პროცესში მყოფ, 

კონსტიტუციონალიზმის პრაქტიკას აზიანებს.  

საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესის კრიტიკული ანალიზი 
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მკაფიო ხედვის არარსებობა 

მმართველმა პარტიამ საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესი დეტალური ხედვის გარეშე დაიწყო. 

მას არ წარმოუდგენია ნათელი სურათი იმის შესახებ, თუ როგორი საპრეზიდენტო ინსტიტუტის 

შექმნას აპირებდა. პარტიის არგუმენტი, რომ რეფორმის პროცესი კლასიკური საპარლამენტო 

სისტემიდან „აცდენას“ გამოასწორებდა და ამ მიზნით, პრეზიდენტის პირდაპირი გზით არჩევის 

წესს გააუქმებდა,x ამომწურავი არაა; „ახალი“ პრეზიდენტის უფლებამოსილებები კვლავ 

გაურკვეველი რჩება. 

დემოკრატიულ პოლიტიკურ სისტემებში პრეზიდენტები განსხვავდებიან; ისინი შესაძლოა 

იყვნენ აქტივისტები, ნეიტრალურები, ცერემონიულები და ა.შ. ყველა ამ საპრეზიდენტო ტიპს 

თავისი განსხვავებული დადებითი და უარყოფითი მხარე აქვს. აქედან გამომდინარე, 

პრეზიდენტის ტიპებს შორის არჩევანი, ქვეყნის ფუნდამენტურ მოთხოვნებზე დაყრდნობით 

უნდა გაკეთდეს, მათ შორის, უნდა მოხდეს ქვეყნის პოლიტიკური, ეკონომიკური და 

უსაფრთხოების ვითარების გათვალისწინება.  

კონსტიტუციის პროექტი პრეზიდენტს კვლავ ქვეყნის მთავარსარდლად მოიხსენიებს, მაგრამ 

აღარ ითვალისწინებს ეროვნული უშიშროების საბჭოს არსებობას (იცვლება ეროვნული 

თავდაცვის საბჭოთი, საომარი მდგომარეობის დროს). ეს ნიშნავს, რომ მმართველი პარტია 

პრეზიდენტის ცერემონიულ თანამდებობად ჩამოყალიბებას გეგმავს. მსგავსი გადაწყვეტილება 

არც გამოკვეთილად პოზიტიურია და არც გამოკვეთილად ნეგატიური. პრეზიდენტის 

თავდაცვის პოლიტიკის შემუშავების პროცესისგან დისტანცირება, აღმასრულებელ 

საქმიანობაში მისი არასასურველი ჩარევის შესაძლებლობას გამორიცხავს, რაც ქვეყნის ზოგად 

დემოკრატიულ განვითარებაზე დადებით გავლენას მოახდენს. ამავდროულად, პრეზიდენტს, 

როგორც მთავარსარდალს, აღარ ექნება ამომრჩევლის პირდაპირი მანდატი და თავდაცვის 

პოლიტიკაში მონაწილეობის უფლება. ამ ფაქტორმა კი, შესაძლოა, პრეზიდენტის, როგორც 

მთავარსარდლის როლი შეასუსტოს და საომარი მდგომარეობის დროს საქართველოს 

თავდაცვისუნარიანობის შემცირება გამოიწვიოს.  

საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესის ანალიზი ცხადყოფს, რომ პრეზიდენტის როლისა და 

უფლებამოსილების ცვლილება, საჯარო კონსენსუსის, პოლიტიკურ პარტიებს შორის 

დისკუსიებისა და ქვეყნის გრძელვადიანი პრიორიტეტების განსაზღვრის გარეშე მოხდა. 

შედეგად, საკონსტიტუციო ცვლილებების საბოლოო მიზნებთან დაკავშირებულმა 

გაურკვევლობამ, განსაკუთრებით პრეზიდენტის არჩევის წესთან მიმართებით, საკონსტიტუციო 

რეფორმის პროცესზე უარყოფითი გავლენა იქონია. 

 

ერთი სისტემა, ორი ინტერპრეტაცია 

საქართველოში მოქმედი მმართველობის მოდელის რაობაზე მიმდინარე დებატები არსებულ 

გაურკვევლობას კიდევ უფრო ამძაფრებს. უთანხმოება ქვეყნის კონსტიტუციურ მოწყობაზე 2012 

წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დაიწყო.xi გამარჯვებული კოალიციის - „ქართული 

ოცნების“ - ერთი მხარე ამბობდა, რომ ქვეყანა საპრეზიდენტო მმართველობიდან 

საპარლამენტოზე გადადიოდა, ხოლო მეორე მხარე ქვეყანას ნახევრადსაპრეზიდენტო სისტემად 
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მიიჩნევდა. ამ უკანასკნელ მოდელში პირდაპირი გზით არჩეული პრეზიდენტი “თანაცხოვრობს” 

პრემიერმინისტრთან და მინისტრთა კაბინეტთან, რომლებიც საკანონმდებლო ორგანოს მიერ 

არიან არჩეულნი და მის მიმართ არიან ანგარიშვალდებულნი. 

მმართველობის ფორმის თაობაზე არსებულმა უთანხმოებამ საკონსტიტუციო რეფორმის 

მიმდინარეობისასაც იჩინა თავი. „ჩვენ ვაპირებთ არსებული საპარლამენტო მმართველობის 

ფორმის შენარჩუნებას... ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საპარლამენტო სისტემა, და ეს საყოველთაოდაც 

არის აღიარებული, ბევრად მეტ გარანტიებს ქმნის დემოკრატიისთვის, პლურალიზმისთვის, 

ვიდრე საპრეზიდენტო ან ნახევრად საპრეზიდენტო სისტემა,“ განაცხადა პარლამენტის 

თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ, 2017 წლის 2 მარტს.xii  

„სად გადაწყვიტა ქართველმა ხალხმა, რომ ჩვენ გვინდა საპარლამენტო მოდელზე გადასვლა. ეს 

კითხვები ხომ ჰაერშია?“, დასძინა გიორგი მარგველაშვილმა ირაკლი კობახიძის საპასუხოდ, 2017 

წლის 23 მარტს.xiii 

ქვეყნის პოლიტიკურ ლიდერებს შორის მმართველობის ფორმაზე არსებულმა უთანხმოებამ, 

ამჟამინდელ და მომავალ კონსტიტუციებში პრეზიდენტის ფუნქციებისა და როლის შესახებ 

შინაარსობრივი განხილვის შესაძლებლობა შეამცირა. მსგავსი კონსენსუსი კი, საკონსტიტუციო 

ცვლილების განსახორციელებლად აუცილებელია: ქვეყნის მმართველობის ფორმის 

ერთგვაროვანი განმარტების გარეშე, პრეზიდენტის უფლებამოსილების საკითხზე მხარეებს 

შორის შეთანხმების ალბათობა საგრძნობლად მცირდება.  

 

წინასწარ განსაზღვრული არჩევანი 

მმართველი პარტიის სურვილი, გააუქმოს პრეზიდენტის პირდაპირი წესით არჩევა, არახალია. 

„ქართული ოცნების“ პოზიცია პირველად 2014 წელს გახმოვანდა, როდესაც პარტიის ლიდერები 

და მინისტრები პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს დაუპირისპირდნენ. მაშინ, „ქართული 

ოცნების“ წარმომადგენლებმა პრეზიდენტის ქმედებები მწვავედ გააკრიტიკეს და პრეზიდენტის 

პირდაპირი წესით არჩევის შეცვლაზე ალაპარაკდნენ. 

პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ, რომელიც საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესს 

ხელმძღვანელობს, კომისიის მუშაობის პროცესში და მის შექმნამდეც, არაერთხელ განაცხადა, 

რომ „ქართული ოცნება“ პრეზიდენტის პირდაპირი წესით არჩევის გაუქმებას ემხრობოდა.  

იმან, რომ მმართველმა პარტიამ პრეზიდენტის არაპირდაპირი წესით არჩევის თაობაზე ცალსახა 

და წინასწარი არჩევანი გააკეთა, საკონსტიტუციო რეფორმის კომისიაში საკითხის განხილვას 

აზრი დაუკარგა და ისეთი შთაბეჭდილება დატოვა, თითქოს მთელი ეს პროცესი „ქართული 

ოცნების“ დიდი ხნის სურვილის ლეგიტიმაციას ემსახურებოდა.xiv  

პროცესმა ასევე გაამძაფრა ეჭვები, რომ რეფორმა გიორგი მარგველაშვილის 

უფლებამოსილებების შემცირებას ისახავდა მიზნად - მისი და „ქართული ოცნების“ 

დაპირისპირების გამო. პარტიის გადაწყვეტილებამ, რომლითაც პრეზიდენტის არაპირდაპირი 

წესით არჩევა მხოლოდ 2023 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის შევა ძალაში, ეს ეჭვი 

ნაწილობრივ გააქარწყლა, თუმცა არა საბოლოოდ. 
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ვენეციის კომისიის თანხმობა 

22 აპრილს, საკონსტიტუციო რეფორმის კომისიის ბოლო სხდომაზე, პარლამენტის 

თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ „ყველა შენიშვნა, რომელიც იქნება 

გამოთქმული ვენეციის კომისიის მხრიდან, ყველა სამართლებრივი შენიშვნა იქნება ბოლომდე 

გაზიარებული და ასახული პროექტში“. კობახიძის თქმით, „ეს არის ის ვალდებულება, რომელიც 

ჩვენ ავიღეთ და ამ სიტყვას, ბუნებრივია არ გადავალთ... დაველოდებით ვენეციის კომისიის 

დასკვნას და ამის საფუძველზე უკვე პარლამენტი საბოლოოდ მიიღებს გადაწყვეტილებას 

კონსტიტუციის გადასინჯვის თაობაზე“. 

„ქართული ოცნების“ მიერ აღებული ვალდებულება საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესს და 

ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას წაადგება, მაგრამ ეს ვალდებულება შესაძლოა 

პრეზიდენტის არჩევის წესზე არ გავრცელდეს, რადგან პრეზიდენტის არჩევა უფრო 

„პოლიტიკური“ თემაა, ვიდრე - „სამართლებლივი“. ამიტომ, დიდი ალბათობით, ვენეციის 

კომისია პრეზიდენტის არაპირიდაპირი წესით არჩევის შესახებ მკაფიო შეფასებას არ გააკეთებს. 

იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ვენეციის კომისია მსგავს შეფასებას გააკეთებს, პარლამენტს არანაირი 

ფორმალური ვალდებულება არ ექნება, „არასამართლებლივ“ რეკომენდაციას მიჰყვეს. 

 

ლეგიტიმაციის მოპოვების გზები 

როგორც წესი, საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესი, ევროპის ქვეყნების უმეტესობაში, 

მთლიანად პარლამენტის მიერ ხორციელდება. თუმცა, არსებობს რამდენიმე ქვეყანა, სადაც 

საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის, სავალდებულოა ან ნებაყოფლობითია რეფერენდუმიც. 

მაგალითისთვის, საფრანგეთში, ირლანდიაში, რუმინეთსა და შვეიცარიაში, რეფერენდუმი 

ნებისმიერი საკონსტიტუციო ცვლილების მისაღებადაა სავალდებულო, ხოლო ავსტრიაში, 

ესტონეთში, ლიხტენშტეინში, სლოვენიასა და შვედეთში, რეფერენდუმის ჩატარების 

აუცილებლობას პარლამენტი განსაზღვრავს.xv  

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს კანონმდებლობა საკონსტიტუციო ცვლილებების 

მისაღებად მსგავს ვალდებულებას არ აწესებს, კანონმდებლობა მნიშვნელოვან საკითხებზე 

რეფერენდუმის ან პლებისციტის ჩატარების შესაძლებლობას უშვებს.  

ასე რომ, სასურველია მმართველმა პარტიამ რეფერენდუმის ან პლებისციტის ჩატარების 

შესაძლებლობა განიხილოს და ამგვარად, კონსტიტუციის სრული პროექტი ან თუნდაც, 

პრეზიდენტის არჩევის საკითხი ამომრჩეველთა სამსჯავროზე გამოიტანოს. მმართველი პარტიის 

ეს ნაბიჯი ცალსახად მისასალმებელი იქნება და რეფორმის პროცესის მიმართ საზოგადოებრივი 

ნდობის გაზრდას შეუწყობს ხელს. ეს გადაწყვეტილება დადებითად აისახება ქვეყნის 

დემოკრატიულ განვითარებაზეც: კონსტიტუციის ტექსტის ფართო საზოგადოებრივი 

მონაწილეობით მიღება, მომავალი რეფორმის პროცესებისთვის პოზიტიური პრეცედენტი იქნება 

და ქვეყანაში კონსტიტუციონალიზმის პრინციპის განმტკიცებას შეუწყობს ხელს.  

მეორე მხრივ, კონსტიტუციის ტექსტის ფართო საზოგადოებრივი და პოლიტიკური 

ჩართულობის გარეშე მიღებით, მმართველი პარტია კონსტიტუციის გადასინჯვის ერთ 
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პარტიაზე მორგებულ საზიანო პრაქტიკას გააგრძელებს და, ჯერ კიდევ ჩამოყალიბების პროცესში 

მყოფ, კონსტიტუციონალიზმის ტრადიციას შეასუსტებს, რაც, თავის მხრივ, უარყოფითად 

აისახება ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების პერსპექტივაზე. 

ამ მხრივ, ორი საკითხის გათვალისწინებაა მნიშვნელოვანი: „ქართული ოცნების“ 2016 წლის 

საარჩევნო პროგრამა პირდაპირი გზით პრეზიდენტის არჩევის წესის შეცვლის შესახებ არაფერს 

ამბობს.xvi ასე რომ, მმართველ პარტიას, საკონსტიტუციო უმრავლესობის მიუხედავად, გეგმის 

განსახორციელებლად ამომრჩეველთა მანდატი აკლია. ეს კი, პირდაპირ ეწინააღმდეგება 

საპარლამენტო დემოკრატიის ცნებას და პრაქტიკას: ევროპულ დემოკრატიებში, მტკივნეული 

რეფორმების გატარებისთვის საჭირო მანდატის მოსაპოვებლად, მთავრობები ან ვადამდელ 

არჩევნებს ნიშნავენ ან რეფერენდუმს/პლებისციტს ატარებენ. 

გასათვალისწინებელია ისიც, რომ დაგეგმილი ცვლილება ამომრჩეველთა უფლებას ზღუდავს; 

პრეზიდენტის არაპირდაპირი წესით არჩევით, პარტია ამომრჩეველს პრეზიდენტის არჩევის 

უფლებას ართმევს. მსგავსი ცვლილება კი, ამომრჩეველთა მკაფიო თანხმობას საჭიროებს, 

რომელიც მხოლოდ იმ შემთხვევაში მოიპოვება, თუკი თავად ამომრჩეველს დავუსვამთ კითხვას, 

სურთ თუ არა პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევის წესის ცვლილება. 

 

 

 

საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესის ანალიზი ცხადყოფს, რომ პროცესი ხარვეზების ფონზე 

წარიმართა. საკონსტიტუციო კომისიამ ვერ შეძლო ყველა დაინტერესებული მხარის ჩართვა და, 

რაც უფრო მნიშვნელოვანია, ვერ გააქარწყლა ეჭვები იმის შესახებ, რომ ეს რეფორმა პრეზიდენტ 

გიორგი მარგველაშვილის საწინააღმდეგოდ იყო მიმართული. მეტიც, მმართველმა პარტიამ 

საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესი დეტალური ხედვის გარეშე წამოიწყო. პოლიტიკურ 

ლიდერებს შორის, კონსტიტუციური მოწყობის შესახებ, კონსენსუსის ნაკლებობამ კიდევ უფრო 

შეასუსტა ეს პროცესი. 

თუ „ქართულ ოცნებას“ არსებული პრობლემების გადაჭრა და პროცესის სისრულეში მოსაყვანად 

საჭირო დემოკრატიული მანდატის მოპოვება სურს, მაშინ ის ვალდებულია, მჭიდროდ 

ითანამშრომლოს სხვა პოლიტიკურ მხარეებთან, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან და 

საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. საზოგადოების ჩართულობის გაზრდის მიზნით, „ქართულმა 

ოცნებამ“ ძალისხმევა არ უნდა დაიშუროს, მათ შორის, უნდა განიხილოს პლებისციტის 

ჩატარების შესაძლებლობაც.  

 

 

 

დასკვნა 
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xi სივილ ჯორჯია. "ქართული ოცნების" დეპუტატების თქმით, თებერვალში საკონსტიტუციო და 

საარჩევნო რეფორმების ჯგუფების შექმნა იგეგმება. 21იანვარი, 2013. ხელმისაწვდომია: 

http://civil.ge/geo/article.php?id=26463  

xii სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია. ირაკლი კობახიძემ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის 

სამუშაო ჯგუფების წევრებს კონსტიტუციაში განსახორციელებელ ცვლილებებზე მმართველი გუნდის 

ხელმძღვანელობის საერთო ხედვა გააცნო. 2 მარტი, 2017. ხელმისაწვდომია: 

http://constitution.parliament.ge/news-02/03  
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xiii ტელეკომპანია მაესტრო. 20:22 საათი, 23 მარტი, 2017. 

xiv სივილ ჯორჯია. პარლამენტის თავმჯდომარე საკონსტიტუციო ცვლილებებზე საუბრობს. 21 მარტი, 

2017. ხელმისაწვდომია: http://civil.ge/geo/article.php?id=31126  

xv Venice Commission Report on Constitutional Amendment, December 11-12, 2009. ხელმისაწვდომია: 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2010)001-e  

xvi 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინასაარჩევნო პროგრამა, ქართული ოცნება - დემოკრატიული 

საქართველო. ხელმისაწვდომია: http://41.ge/program  
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საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი 

არის არაკომერციული, არაპარტიული, კვლევითი 

და ანალიტიკური ორგანიზაცია. საქართველოს 

პოლიტიკის ინსტიტუტი ცდილობს 

საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტების 

ორგანიზაციული საფუძვლების გაძლიერებას და 

ეფექტური მმართველობის პრინციპების 

განვითარებას პოლიტიკური კვლევისა და 

ადვოკატირების გზით. 

 

 

 

 

პუბლიკაცია მომზადდა „ნაციონალური ფონდი დემოკრატიისთვის“ 

(NED) მხარდაჭერით. აქ გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ავტორებს 

და შესაძლოა, არ  ემთხვეოდეს „ნაციონალური ფონდი 

დემოკრატიისთვის“ და „საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის“ 

შეხედულებებს. 

 

 


