
1

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
სამართლის სკოლის
კონსტიტუციური კვლევების ცენტრი

წლიური ანგარიში 2015
ANNUAL REPORT 2015



2

ს ა რ ჩ ე ვ ი :

Cven Sesaxeb: ------------------------------------------------------------------------- 3

direqtoris werili --------------------------------------------------------------- 5

TanamSromlebi --------------------------------------------------------------------- 6

programebi: ------------------------------------------------------------------------- 8

samarTali skolaSi ---------------------------------------------------------------- 9

federalistebis werilebis kiTxvis saRamoebi-------------------------------- 10

qarTuli samarTlis Zeglebis cifrul formatSi gadayvanis programa --11

studenturi olimpiada sakonstitucio samarTalwarmoebaSi ------------- 12

personalur monacemTa dacva --------------------------------------------------- 13

sajaro leqciebi  ------------------------------------------------------------------ 14 

konferenciebi ---------------------------------------------------------------------- 16

publikaciebi(statiebi, mokle mimoxilvebi, blogebi, JurnalebSi 

gamoqveynebuli statiebi) -------------------------------------------------------- 19

media Cven Sesaxeb ------------------------------------------------------------------ 20

sakontaqto informacia ---------------------------------------------------------- 21



3

ჩვენ შესახებ:

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის 

კონსტიტუციური კვლევების ცენტრი შეიქმნა 2012 წელს. ცენტრის 

საქმიანობა ორგანიზებულია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სამართლის სკოლაში მიმდინარე საგანმანათლებლო პროცესის 

მიხედვით და სტუდენტებისთვის დამატებითი საგანმანათლებლო 

შესაძლებლობების განვითარებას ემსახურება. 

ცენტრის საქმიანობის მიზნებია: 

• ქართული კონსტიტუციონალიზმის უახლესი წარსულის კვლევა

• კონსტიტუციონალიზმის ინტერდისციპლინური შესწავლა
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ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციური კვლევების 

ცენტრმა 2015 წელს დაგეგმა და განახორციელა არაერთი საინტერესო აქტივობა, რაც 

მიზნად ისახავდა სტუდენტებისთვის დამატებითი საგანმანათლებლო რესურსების 

შექმნას, მიმდინარე საკანონმდებლო რეფორმების უკეთ შესწავლა-გაანალიზებას, 

მათი კრიტიკული აზროვნების განვითარებას. 
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დირექტორის წერილი

ძვირფასო მეგობრებო,

ილიას  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  სამართლის  სკოლის  კონსტიტუციური 

კვლევების ცენტრმა მორიგი, საინტერესო და აკადემიური ღონისძიებებით 

დატვირთული წელი დაასრულა. ყოველი წლის ბოლოს ვაჯამებთ გასული წლის 

საქმიანობას და მოხარულები ვართ, რომ 2015 წელს შევძელით არაერთი პროექტის 

განხორციელება და ახალი პროექტების წამოწყება. რომ არა სტუდენტების 

ენთუზიაზმი, ძალიან გაგვიჭირდებოდა ჩვენი საქმიანობის ეფექტიანობაზე მსჯელობა, 

ამიტომაც, დიდ მადლობას ვუხდით ყველას, ვინც აქტიურობდა ცენტრის პროექტებში 

და ამით სტიმულსა და ენერგიას გვმატებდა.

გასულ წელს ორგანიზებულ მრავალ ღონისძიებას შორის გამოვარჩევდი თურქ 

კოლეგებთან ერთად გამართულ საერთაშორისო კონფერენციას, გასვლით 

სასწავლო შეკრებას კონსტიტუციასა და უსაფრთხოების საკითხებზე და სტუდენტურ 

კონფერენციას საქართველოს პირველი რესპუბლიკის წინაშე არსებულ 

გამოწვევებზე. აღნიშნულმა ღონისძიებებმა ახალი გამოცდილება შეგვძინა, 

რომელსაც აუცილებლად გამოვიყენებთ სამომავლო აქტივობების დაგეგმვისას. 

ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო საკონსტიტუციო სამართალწარმოების იმიტირებული 

სასამართლო პროცესის ორგანიზებაც, სადაც ასზე მეტი სტუდენტი დარეგისტრირდა 

და საინტერესო პაექრობაში ჩაება. ასეთ ღონისძიებებზე ყოველთვის ძნელია 

გამარჯვებულის გამოვლენა, მაგრამ დარწმუნებულები ვართ, რომ თავი გავართვით 

ამ გამოწვევას და შევძელით წლის საუკეთესო გუნდის შერჩევა. აღნიშნული 

ღონისძიება რეგულარულ ხასიათს შეიძენს და პრიზებიც მრავალფეროვანი იქნება.

ტრადიციულად, გაწეული შრომისთვის მადლობას ვუხდი ცენტრის ყველა 

თანამშრომელს. მათი მონდომებისა და აქტიურობის შედეგია სტუდენტების 

ინტერესი ცენტრის მიმართ და ის მრავალი ღონისძიება, რომელსაც ერთად ვუწევთ 

ორგანიზებას. სამართლის სკოლის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის საქმიანობა 

შეუძლებელი იქნებოდა უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის თანამშრომლებისა და 

სხვადასხვა ფაკულტეტის წევრების გარეშე, რომლებიც გვეხმარებოდნენ ამა თუ იმ 

ღონისძიების ორგანიზებაში. დიდი მადლობა მათ მეგობრული და კოლეგიალური 

დამოკიდებულებისათვის!

იმედს ვიტოვებთ, რომ მომავალშიც ვითანამშრომლებთ და შევძლებთ სასწავლო 

პროცესის გამდიდრებას ახალი და საინტერესო პროგრამებით.

პატივისცემით, 

გიორგი მელაძე

სამართლის სკოლის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის დირექტორი 
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გიორგი მელაძე - სამართლის სკოლის 

კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის 

დირექტორი 2013 წლიდან, ილიას 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის 

სკოლის ასოცირებული პროფესორი.

მისი კვლევის სფეროებია: სახელმწიფოსა 

და ეკლესიის ურთიერთობა, შედარებითი 

კონსტიტუციური სამართალი და ადამიანის 

სამოქალაქო უფლებები. გიორგი მელაძეს 

აქვს ადგილობრივ და საერთაშორისო 

ორგანიზაციებთან მუშაობის ფართო 

გამოცდილება.

კარლო გოდოლაძე - ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის 

კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის 

მკვლევარი, სამართლის სკოლის ლექ-

ტორი, საქართველოს სახელმწიფო სა-

კონსტიტუციო კომისიის საქართველოს 

პარლამენტის, პრეზიდენტისა და მთავ-

რობის საკითხთა სამუშაო ჯგუფის 

მრჩეველი.

მისი კვლევის სფეროებია: ქართული 

კონსტიტუციონალიზმი, შედარებითი კონ-

სტიტუციური კვლევები ინტერდისციპლინურ 

ჭრილში, რესპუბლიკანიზმი და პარლა-

მენტარიზმი - დოქტრინა და თანამედროვე 

ტენდენციები, სამართლის თეორია და 

საჯარო სამართლის საფუძვლები. 

კარლო გოდოლაძე 2015 წლის 

სექტემბრიდან არის საერთაშორისო 

იდეის (International Idea) გლობალური 

კონსტიტუციური რეფორმის ქსელის Con-

stitutionNet (Supporting Constitution Builders 

Globally) წევრი. 2015 წლის ნოემბერში მან 

მოიპოვა ევროპული აკადემიის (EURAC re-

search) სასწავლო გრანტი ფედერალიზმსა 

და თანამედროვე მმართველობაზე.

გიორგი მუმლაძე - ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების 

ცენტრის მკვლევარი, სამართლის სკოლის 

ლექტორი.

მისი კვლევის სფეროა საჯარო სამართალი, 

კერძოდ: მუნიციპალური სამართალი, 

არჩევნები, სახელმწიფო მოწყობა და 

მმართველობა. 

გიორგი მუმლაძე ჩართულია საარქივო 

კვლევაში საქართველოს პირველი 

რესპუბლიკის (1918-1921 წწ.) შესახებ, 

ასევე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 

მიმდინარე იმიტირებულ სასამართლო 

პროცესებში.

თანამშრომლები:
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ალიკა კუპრავა - ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების 

ცენტრის მკვლევარი, სამართლის სკოლის 

ლექტორი.

მისი კვლევის სფეროა საჯარო სამართალი, 

კერძოდ: სახელმწიფოს ტერიტორიული 

მოწყობა და მმართველობის ფორმები.

ალიკა კუპრავა იკვლევს უზენაესი და 

საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქ-

ტიკას გამოხატვის თავისუფლების საქმე-

ებზე, ჩართულია ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში მიმდინარე იმიტირებულ 

სასამართლო პროცესებში. 

გიორგი ნონიაშვილი - ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების 

ცენტრის მკვლევარი, სამართლის სკოლის 

ლექტორი.

მისი კვლევის სფეროებია: საჯარო 

სამართალი, უმცირესობების უფლებები, 

რელიგიური გაერთიანებების უფლებრივი 

მდგომარეობა, სახელმწიფოს უსაფრ-

თხოების პოლიტიკა.

გიორგი  ნონიაშვილის  სამუშაო  გამოც-

დილება ბოლო სამი წლის განმავ-

ლობაში უკავშირდება ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტს, ააიპ „ადამიანის უფლებების 

სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრსა“ 

და ააიპ „იდენტობას”. 

გურამ ჩაფიჩაძე - ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების 

ცენტრის მკვლევარი. მისი კვლევის სფერო-

ებია:  საჯარო სამართლის საფუძვლები, 

პოლიტიკური იდეოლოგიები, ადამიანის 

უფლებათა სამართალი, დემოკრატია და 

დემოკრატიზაცია.

გურამ ჩაფიჩაძე ორგანიზებას უწევდა 

კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის 

პროგრამას - „კონსტიტუცია და დემოკრატია 

- სამართალი სკოლაში“.

ნინო ჭელიძე - ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების 

ცენტრის კოორდინატორი. 

ნინო კოორდინირებას უწევს ცენტრის 

აქტივობებს, მონაწილეობს მათ დაგეგმვასა 

და მონიტორინგში.
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პროგრამები:

ცენტრის პროგრამები 2015:

• სამართალი სკოლაში 

• ფედერალისტების წერილების კითხვის საღამოები

• ქართული სამართლის ძეგლების ციფრულ ფორმატში გადატანა

• სტუდენტური ოლიმპიადა საკონსტიტუციო  სამართალწარმოებაში

• პერსონალური მონაცემები - საგანმანათლებლო თამაში

კონსტიტუციური კვლევების ცენტრი ცდილობს, მრავალფეროვანი 
ღონისძიებები შესთავაზოს სტუდენტებს. სხვადასხვა პროგრამის ფარგლებში, 
სტუდენტები შეიძენენ როგორც ცოდნას, ისე პროფესიული საქმიანობის 
განხორციელებისთვის აუცილებელ უნარებს.
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კონსტიტუციის შესახებ ცოდნის გავრცელება ცენტრის საქმიანობის ერთ-ერთი 
მიმართულებაა. პროგრამა „სამართალი სკოლაში” მიზნად ისახავს საჯარო 
სკოლებში კონსტიტუციის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას. 2015 წელს 
პროგრამის მეორე ნაწილი განხორციელდა, რომლის ფარგლებშიც, ილიას 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა მოიძიეს და დაამუშავეს სხვადასხვა 

სახის სასწავლო მასალა და მოამზადეს შემდეგი 
საგაკვეთილო თემები: 

• კონსტიტუცია და უმცირესობები

• რელიგია და სახელმწიფო

• ხელისუფლების დანაწილება

• უმრავლესობის ტირანია 

დაგეგმილია ახალი საგაკვეთილო პროგრამების მომზადება და პროგრამის 
პილოტირებისთვის პარტნიორი სკოლების მოძიება. 
2015 წლის 21ოქტომბერს გაიმართა პროგრამის მეორე ეტაპის შემაჯამებელი 
საღამო და მონაწილეებს გადაეცათ სერტიფიკატები.
პროგრამას ხელმძღვანელობდა კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის 
მკვლევარი, გუგა ჩაფიჩაძე. 

სამართალი სკოლაში
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ფედერალისტების წერილების კითხვის საღამოები 

ფედერალისტური წერილებით დასაბამი დაედო აშშ-ის კონსტიტუციის გააზრების 

პროცესს, რაც კონსტიტუციის არსის, მისი დანიშნულების გააზრების საფუძველი 

გახდა.

„ფედერალისტების წერილების კითხვის საღამოების” პროგრამის ფარგლებში, 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციური კვლევების 

ცენტრი ცდილობს, სტუდენტებისთვის თვალსაჩინო გახადოს ის საჯარო განხილვები, 

რომლებიც კონტიტუციისა და კონსტიტუციური საკითხების აქტუალობაზე მიუთითებს.

პროგრამაში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის სტუდენტები 

არიან ჩართული. აქტივობის ფარგლებში, ყოველკვირეულად იმართება შეხვედრები, 

რომლებზეც სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ, გაეცნონ წერილებს, გამოთქვან 

თავიანთი მოსაზრებები – მოაწყონ დისკუსიები, დებატები.

ამ ეტაპზე, პროგრამაში ჩართულია სტუდენტთა მესამე ნაკადი.

პროგრამაზე მიღება ყოველი სასწავლო სემესტრის დასაწყისში განახლდება.

პროგრამის ხელმძღვანელია კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი, 

კარლო გოდოლაძე. 



11

ქართული სამართლის ძეგლების  e -  ბიბლიოთეკა

ილიას  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  სამართლის  სკოლის  კონსტიტუციური 

კვლევების ცენტრი, საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან თანამშრომლობის 

ფარგლებში, სამართლის სკოლის სტუდენტებთან ერთად, უკვე მეორე წელია, 

უზრუნველყოფს ქართული სამართლის ისტორიის ცნობილი მკვლევრისა და 

მეცნიერის, ისიდორე დოლიძის შრომების - „ქართული სამართლის ძეგლები” - 

ციფრულ ფორმატში გადატანას.

აღნიშნული მასალა მნიშვნელოვან ინფორმაციას იძლევა ქართული სამართლის 

ძეგლებისა და სამართლებრივი ურთიერთობების შესახებ.

ყველა დაინტერესებულ სტუდენტს შეუძლია ჩაერთოს პროექტში და საკუთარი 

წვლილი შეიტანოს ამ უმნიშვნელოვანეს საქმეში, რითაც მკვლევრებისა და ფართო 

საზოგადოებისთვის, ყოველგვარი შეზღუდვების გარეშე, ხელმისაწვდომი გახდება 

სამართლის ძეგლები როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ. 

პროგრამის ხელმძღვანელია კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი, 

გიორგი მუმლაძე. 
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სტუდენტური ოლიმპიადა 
საკონსტიტუციო სამართალწარმოებაში 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლისა და კონსტიტუციური 

კვლევების  ცენტრის  ორგანიზებით,   2015-2016   სასწავლო   წლის   შემოდგომის   სემეს-

ტრში  გაიმართა  „სტუდენტური  ოლიმპიადა  საკონსტიტუციო  სამართალწარმოებაში”. 

ოლიმპიადა რამდენიმე ეტაპად მიმდინარეობდა; პროექტში მონაწილე 38 გუნდიდან 

12 გუნდის წევრებს პროექტში მონაწილეობისთვის გადაეცათ სერტიფიკატები, 

გამოვლინდა ასევე პროექტის 8 გამორჩეული მონაწილე.

ფინალში 2 საუკეთესო გუნდი გადავიდა, რომელთაგან გამარჯვებული გუნდის სამივე 

წევრს გადაეცა პლანშეტური კომპიუტერები, ხოლო II ადგილზე გასული გუნდის სამივე 

ფინალისტმა წიგნის სახლ „ლიგამუსის” 100 ლარის ღირებულების ვაუჩერი მიიღო.
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პერსონალური მონაცემები -  საგანმანათლებლო თამაში 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორისა და ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის  სამართლის  სკოლის  კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის 

ერთობლივი ინიციატივის ფარგლებში, ხორციელდება საზოგადოებრივ-

საგანმანათლებლო პროექტი, რომლის მიზანია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 

შესახებ ინფორმაციის პოპულარიზება ფართო საზოგადოებაში. 

პროექტი გაგრძელდება 2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მაისის 

თვის ჩათვლით.

პროექტის ფარგლებში, მზადდება საგანმანათლებლო-ინტერაქტიური პროგრამა. 

პროექტში ჩართული არიან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის 

სტუდენტები.
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საჯარო ლექციები 

კონსტიტუციური კვლევების ცენტრი მონიტორინგს უწევს საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობას 

და აქტუალურ საკითხებზე მართავს საჯარო განხილვებს, რათა სტუდენტებს შესაძლებლობა 

ჰქონდეთ, რეფორმის ავტორებისგან ან რეფორმის პროცესში მონაწილე პირებისგან მიიღონ 

ინფორმაცია სხვადასხვა ნოვაციაზე საქართველოს კანონმდებლობაში. 

ცენტრმა ორგანიზება გაუწია შემდეგ საჯარო 
ლექციებს: 
1) საკონსტიტუციო რეფორმა - დამოუკიდებელი სასამართლოს გარანტიები - ნინო 

ქაშაკაშვილი, მარიამ მხატვარი;

2) იდენტობა და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ - ნინო ბოლქვაძე;

3) გზა ქუჩიდან საკონსტიტუციო სასამართლომდე: მარიხუანას დეკრიმინალიზაციის 

კამპანია - ლექსო მაჭავარიანი, დავით სუბელიანი, ტორესა მოსი;

4) პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა - მითი თუ რეალობა? - კახაბერ გოშაძე;

5) პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ - თამარ ქალდანი;

6) თავისუფლების ქარტია, ლუსტრაცია და საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება 

- ირაკლი ხვადაგიანი, გიორგი ბერაია;

7) გამოხატვის თავისუფლება - გიორგი მელაძე, გიორგი ნონიაშვილი;

8) საჯარო ლექცია ტოლერანტობის სკოლის ფარგლებში: „რელიგიის ორგანიზაცია” - 

გიორგი მელაძე.

საჯარო ლექციებზე მოწვეულ იყვნენ იურისტები, ადამიანის უფლებათა აქტივისტები, 

ჟურნალისტები, მკვლევარები, საჯარო პოლიტიკის გამოცდილების მქონე პროფესიონალები.

ცენტრი მადლობას უხდის მოწვეულ სტუმრებს. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ საკანონმდებლო 

რეფორმების მონიტორინგს და მოვამზადებთ საჯარო ლექციებს აქტუალურ პრობლემებთან 

დაკავშირებით. 
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საჯარო ლექციები 

ცენტრის თანამშრომლებმა, მიწვეული სტუმრის 
სტატუსით, წაიკითხეს საჯარო ლექციები სხვადასხვა 
არასამთავრობო ორგანიზაციაში, კერძოდ:

1) დემოკრატია - ცნების ისტორია - გიორგი მელაძე; საჯარო ლექცია საქართველოს 

მომავლის აკადემიაში;

2) ადამიანის  ძირითად უფლებათა წარმოშობის ისტორია - გიორგი მელაძე; საჯარო 

ლექცია საქართველოს მომავლის აკადემიაში;

3) პარლამენტარიზმი - კარლო გოდოლაძე; საჯარო ლექცია საქართველოს მომავლის 

აკადემიაში;

4) კანონპროექტი რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფის დასჯადობის შესახებ - 

გიორგი მელაძე; მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის 

ორგანიზებით გამართული საჯარო დისკუსია ქ. გორში; 

5) კონსტიტუცია და ადამიანის უფლებები - ალიკა კუპრავა; არასამთავრობო ორგანიზაციის 

- „პარტნიორები დემოკრატიული განვითარებისთვის” -ორგანიზებით გამართული 

საჯარო შეხვედრა ქ. ზუგდიდში.
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2015 წელს, ცენტრის მკვლევრებმა 

ორგანიზება გაუწიეს კონფერენციებს და 

სასწავლო შეკრებებს ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სტუდენტების, საქართ-

ველოსა და თურქეთის უნივერსიტეტების 

პროფესორების მონაწილეობით. ასევე, 

ცენტრის თანამშრომლებმა მონაწილეობა 

მიიღეს სხვადასხვა ღონისძიებასა და 

კონფერენციაში. 

1. საქართველოს პირველი რესპუბ- 
ლიკა - დაკარგული დამოუკიდებ-
ლობა

29 მაისს, კონსტიტუციური კვლევების 

ცენტრმა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 

გამართა საქართველოს დამოუკიდებლობის 

დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება 

„საქართველოს პირველი რესპუბლიკა - 

დაკარგული დამოუკიდებლობა“. 

პირველი პანელი დაეთმო სამართლის 

სკოლის სტუდენტებს, რომელთაც ისაუბრეს 

პირველი რესპუბლიკის მთავრობის 

ფორმირებაზე, სასამართლო რეფორმაზე, 

საკანონმდებლო ცვლილებებზე, 1920 წლის 

რუსეთ-საქართველოს ხელშეკრულებაზე. 

ღონისძიების მეორე პანელის ფარგლებში, 

საქართველოს პირველი რესპუბლიკისა და 

მისი შემდგომი საბჭოთა ოკუპაციის შესახებ 

მოხსენებებით წარდგნენ უნივერსიტეტის 

პედაგოგები და მკვლევრები.

ღონისძიებას უძღვებოდა კონსტიტუციური 

კვლევების ცენტრის მკვლევარი, გიორგი 

ნონიაშვილი. 

2. რეგიონალური კონფერენცია: 
კონსტიტუციის შექმნა - გამოწვე-
ვები 

2015 წლის 11-12 ივნისს, ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის 

კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის 

ორგანიზებით, გაიმართა რეგიონალური 

კონფერენცია თემაზე: „კონსტიტუციის 

შექმნის პროცესი - გამოწვევები”, რომელიც 

მიეძღვნა საქართველოს კონსტიტუციის 20 

წლისთავს.

კონფერენციაზე მოხსენებით წარდგნენ 

კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის 

წარმომადგენლები, თავისუფალი უნივერ-

სიტეტისა და ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორები, 

თურქი მკვლევრები და პროფესორები 

ქადირ ჰაშის უნივერსიტეტიდან. 

კონფერენციის მსვლელობისას, მომხსე-

ნებლებმა მიმოიხილეს საქართველოსა და 

კონფერენციები
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თურქეთში კონსტიტუციის გადახედვასთან 

დაკავშირებული პრობლემები, არსებული 

გამოცდილება და გამოწვევები. 

კონფერენციაზე წარმოდგენილ მოხსე-

ნებათა შესახებ იხილეთ ანგარიშის 

დანართი. 

3. ზამთრის სკოლა: კონსტიტუცია 
და უსაფრთხოება 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სამართლის სკოლამ და კონსტიტუციური 

კვლევების ცენტრმა ორგანიზება გაუწიეს 

ზამთრის სკოლას „კონსტიტუცია და 

უსაფრთხოება”, რომელიც უნივერსიტეტის 

დედოფლისწყაროს სასწავლო ბაზაზე 

ჩატარდა. მასში მონაწილეობდნენ ილიას 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის 

სკოლისა და მეცნიერებათა და ხელოვნების 

ფაკულტეტის სტუდენტები. 

აღნიშნული აქტივობის მიზანი იყო 

მსოფლიოში ტერორიზმის მზარდი 

საფრთხის და რეგიონალური გამოწვევების 

ფონზე არსებული საფრთხეების 

სამართლებრივი დაცვის მექანიზმების 

გააზრება; საქართველოს კონსტიტუციისა 

და უსაფრთხოების პოლიტიკის 

ურთიერთდამოკიდებულების მიმოხილვა 

და შედარება ნატოს წევრი ქვეყნების 

გამოცდილებასთან. 

ზამთრის სკოლაში ლექციები წაიკითხეს: 

დავით სიხარულიძემ, ლევან ალაფიშვილმა, 

გიორგი მუმლაძემ, ლაშა დარსალიამ, დავით 

დარჩიაშვილმა, გიორგი ნონიაშვილმა. 

4. საერთაშორისო სემინარი IMED 
2015 

25 სექტემბერს, მედიის განვითარების 

ფონდის ორგანიზებით, ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტთან და საქართველოს გაეროს 

ასოციაციასთან თანამშრომლობით, ილიას 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის წიგნის სახლში 

„ლიგამუსი“ გაიმართა საერთაშორისო 

სემინარი „IMED 2015“.

სიტყვის თავისუფლების ეთიკაზე 

მსჯელობას ორი პანელი მიეძღვნა; შარლი 

ებდოს მკვლელობისა და თვითცენზურის 

საკითხზე დისკუსიაში მონაწილეობდნენ: 

BBC-ის კორესპონდენტი ნატალია 

ანთელავა, თეოლოგი ბექა მინდიაშვილი 

და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

კონსტიტუციური კვლევების დირექტორი 

გიორგი მელაძე.

გამომსვლელებმა მიმოიხილეს BBC-

ის რეგულაციები თვითცენზურის 

პრობლემებთან დაკავშირებით, ასევე 

სხვადასხვა საზოგადოებასა და კულტურაში 

თვითცენზურის განსხვავებული პრაქტიკა, 

მათ შორის - რელიგიური გრძნობებით 

განპირობებული თვითშეზღუდვები და გამო-

ხატვის თავისუფლების სამართლებრივი 

გარანტიები. 
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ხმელთაშუა ზღვის საერთაშორისო 
ინტერდისციპლინური კონფერენ-
ცია

2015 წლის 1-5 მარტს, ცენტრის 

თანამშრომელი, კარლო გოდოლაძე, 

მონაწილეობდა ქალაქ ვალეტაში (მალტის 

რესპუბლიკა) გამართულ „ხმელთაშუა 

ზღვის საერთაშორისო ინტერდისციპლინურ 

კონფერენციაში“. 

კარლო გოდოლაძის მოხსენება ფოკუ-

სირებული იყო თანამედროვე გლობალური 

კონსტიტუციონალიზმის ისეთ მნიშვნელოვან 

ტენდენციაზე, როგორიც კონსტიტუციური 

თეოკრატიაა (დეფინირებულია, როგორც 

თვისობრივად კონსტიტუციური და 

თეოკრატიული ნარატივის სინთეზი). 

განიხილებოდა საქართველოს ნიმუში, 

პარადიგმა კონსტიტუციური თეოკრატიის 

პრიზმის ქვეშ. 

სამოქალაქო საზოგადოების ახალ- 
გაზრდა ლიდერთა შეხვედრა 

2015 წლის 8-12 თებერვალს, IFES-ის 

ორგანიზებით, პროექტის - „საარჩევნო 

პროცესების გაძლიერება (SEP) საქართ-

ველოში” - ფარგლებში, ქ. ბათუმში, გაიმართა 

სამოქალაქო საზოგადოების ახალგაზრდა 

ლიდერთა სამუშაო შეხვედრა, რომელიც 

მიზნად ისახავდა პირველი ამომრჩევლის, 

ეთნიკური უმცირესობებისა და შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეების 

ჩართულობის ხელშესაწყობად სათანადო 

სამოქმედო გეგმის შექმნას. 

აღნიშნულ ღონისძიებაში მონაწილეობდა 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სამართლის სკოლის კონსტიტუციური 

კვლევების ცენტრის მკვლევარი - ალიკა 

კუპრავა.

„სტუდენტები ადგილობრივი თვით-
მმართველობისთვის”

2015 წლის 3-7 დეკემბერს, არასამთავრობო 

ორგანიზაციის - „Funday Entertainment: 

Event planning and equipment rental ser-

vice“ - ორგანიზებით, ჩატარდა ტრენინგი 

პროექტის - „სტუდენტები ადგილობრივი 

თვითმმართველობისთვის” - ფარგლებში. 

ტრენინგი მიზნად ისახავდა სტუდენ-

ტებისთვის ადგილობრივი თვითმმართ-

ველობის ორგანოების უფლებამოსილების 

გაცნობას, თვითმმართველობის საქმია-

ნობაში მოქალაქეთა ჩართულობის შესაძ-

ლებლობების შესახებ ინფორმაციის მიწო-

დებასა და თვითმმართველი ერთეულის 

სამომავლო განვითარების პერსპექტივების 

განსაზღვრას. 

ტრენინგს უძღვებოდა ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის 

კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის 

მკვლევარი - ალიკა კუპრავა.
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სტატიები:

ცენტრის თანამშრომლები პერიოდულად აქვეყნებენ კვლევებს ადგილობრივსა და 

საერთაშორისო გამოცემებში:

• კარლო გოდოლაძე - Absence of Constitution Building: Lessons Learned From 20 Years of 

Constitution-making in Georgia; 

• გიორგი მელაძე, კარლო გოდოლაძე - Constitution for “all” or for chosen “few”–Problems of 

Constitution-Making in Georgia;

• კარლო გოდოლაძე - Constitutional Theocracy in Context: The Paradigm of Georgia;

• გიორგი მელაძე, გიორგი ნონიაშვილი - „რელიგიური ორგანიზაციების რეგისტრაციის 

საკითხი ქართულ კანონმდებლობაში“, საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, 2016 

N1 (9). 

მოკლე მიმოხილვები, ბლოგები, ჟურნალებში გამოქვეყნებული 
სტატიები: 

• გიორგი მუმლაძე - საქართველოს კანონის - „თავისუფლების ქარტიის“ შესახებ;

• გიორგი მუმლაძე - ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს შესახებ;

• გიორგი მუმლაძე - ოკუპირებული ტერიტორიების სამართლებრივი სტატუსის შესახებ;

• ალიკა კუპრავა - რა ემართება პარლამენტს ბიუჯეტის კანონის ჩაგდების შემთხვევაში;

• ალიკა კუპრავა - მთავრობის უფლებამოსილების შეწყვეტა და ახალი მთავრობის 

შექმნის პროცედურები; 

• გიორგი ნონიაშვილი - ვებრძოლოთ ტერორიზმს ტერორიზმამდე (ტაბულა);

• გიორგი მელაძე - მტკიცება, თითქოს ევროსასამართლოს გადაწყვეტილება 

დამსაქმებელს დასაქმებულის პირადი მიმოწერის გაკონტროლების უფლებას აძლევს, 

მცდარია (ევროკომუნიკატორი);

• გიორგი მელაძე - მითი, თითქოს ამერიკელები ებრძვიან რელიგიას, უსაფუძვლოა 

(ევრო კომუნიკატორი);

• კარლო გოდოლაძე - პრემიერის გადადგომისა და მთავრობის ფორმირების 

კონსტიტუციური ასპექტების შესახებ

პუბლიკაციები:
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მედია ჩვენ შესახებ

კონსტიტუციის რეფორმის საკითხები ქართული მედიის ყურადღების ცენტრში მოექცა. 

ცენტრის თანამშრომლები სხვადასხვა მედიის ეთერში აკეთებდნენ განმარტებებს 

კონსტიტუციისა და ადამიანის უფლებების კანონმდებლობის მნიშვნელოვან 

პრობლემებზე, მიმდინარე საკანონმდებლო ინიციატივებზე. 



21

საკონტაქტო ინფორმაცია

დაწვრილებით ინფორმაცია ცენტრის საქმიანობის შესახებ იხილეთ ჩვენს 

ვებგვერდზე: http://conlaw.iliauni.edu.ge/ 

თვალი ადევნეთ ჩვენს Facebook-გვერდს: https://www.facebook.com/conlawiliauni/ 

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაუკავშირდით ცენტრის კოორდინატორს 

შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: nino.chelidze.1@iliauni.edu.ge 
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დანართი

კონფერენციაზე წარმოდგენილი მოხსენებები (Conference Papers):
Assoc. Prof. Giorgi Meladze, Ilia State University School of Law
Participation and Legitimacy of Constitution-making Process

Asst. Prof. David Zedelashvili, Free University School of Law
Constitution-making in Transition: Permanently Unfinished 
Project or Vain Search of Ideal Blueprints?

Prof. Dr. Malkhaz Nakashidze, Batumi Shota Rustaveli State University
Constitutional Reform and the Changing Face of Semi-presidentialism in Georgia

Asst. Prof. Giorgi Mshvenieradze, Free University School of Law
Human Rights and Constitutional Reform

Karlo Godoladze, Ilia State University School of Law
Absence of Constitution Building: Lessons Learned 
From 20 Years of Constitution-making in Georgia

Assoc. Prof. Dr. H. Burak Gemalmaz, Istanbul University Faculty of Law
New Constitution-Making Efforts in Turkey between 2011-2014

Asst. Prof. Dr. Nilay Arat, Kadir Has University Faculty of Law
Proposals on Drafting a New Public Management in Turkish Constitution

Deniz Ugan, Kadir Has University Faculty of Law
Question de la Protection des Droits Sociauxdans la Constitution:
Nécessité de Prendreen Compte les Progrès Internationaux

Asli Topukcu, Kadir Has University Faculty of Law
The Principle of Laicism in Turkey: How to Re-Constitutionalize It?

Atakan Uzun, Kadir Has University Faculty of Law
Post Modern Legal Tools in Modern Constitutions


