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კომისიის შექმნა 
 

15.12.2016 პარლამენტმა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის შექმნას მხარი დაუჭირა 

http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/plenaruli-sxdomebi/plenaruli-
sxdomebi_news/parlamentma-saxelmwifo-sakonstitucio-komisiis-sheqmnas-mxari-dauchira.page 
 

15.12. 2016 საქართველოს პარლამენტის დადგენილება-სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის 
შექმნისა და სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ 

სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის შექმნისა და სახელმწიფო საკონსტიტუციო 
კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ: 
http://parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/52563/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%
92.65_ 
 
 

23.12.2016 პარლამენტის თავმჯდომარემ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის პერსონალური 
შემადგენლობა დაამტკიცა 

http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/irakli-kobaxidzem-saxelmwifo-
sakonstitucio-komisiis-personaluri-shemadgenloba-daamtkica.page 
 
 
სახელმწიფოსაკონსტიტუციოკომისიისშემადგენლობისდამტკიცებისშესახებ" 
საქართველოსპარლამენტისთავმჯდომარის 2016 წლის 23 დეკემბრის N253/3 ბრძანება 
 
http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/54381/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1
%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83
%AA%E1%83%98%E1%83%9D_%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A
1%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90%E
1%83%93%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83
%90 
 
 

http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/plenaruli-sxdomebi/plenaruli-sxdomebi_news/parlamentma-saxelmwifo-sakonstitucio-komisiis-sheqmnas-mxari-dauchira.page
http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/plenaruli-sxdomebi/plenaruli-sxdomebi_news/parlamentma-saxelmwifo-sakonstitucio-komisiis-sheqmnas-mxari-dauchira.page
http://parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/52563/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92.65_
http://parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/52563/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92.65_
http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/irakli-kobaxidzem-saxelmwifo-sakonstitucio-komisiis-personaluri-shemadgenloba-daamtkica.page
http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/irakli-kobaxidzem-saxelmwifo-sakonstitucio-komisiis-personaluri-shemadgenloba-daamtkica.page
http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/54381/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9D_%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90
http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/54381/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9D_%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90
http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/54381/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9D_%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90
http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/54381/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9D_%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90
http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/54381/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9D_%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90
http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/54381/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9D_%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90


საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანება N39/3, 14.02.2017-„სახელმწიფო 
საკონსტიტუციო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 
პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 23 დეკემბრის N253/3 ბრძანებაში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე 
 
http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/55767/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1
%83%94%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%A4%E1%83%9D_%E1%8
3%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%9
8%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9D_%E1%83%99%E1%83%9D%
E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%AA%E1
%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90 
 
პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანება N146/3, 21.04.2017 - „სახელმწიფო საკონსტიტუციო 
კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის 
თავმჯდომარის 2016 წლის 23 დეკემბრის №253/3 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის 
თაობაზე 
 
http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/61304/21_04_2017 
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http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/55767/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%A4%E1%83%9D_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9D_%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90
http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/55767/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%A4%E1%83%9D_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9D_%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90
http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/55767/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%A4%E1%83%9D_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9D_%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90
http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/55767/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%A4%E1%83%9D_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9D_%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90
http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/55767/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%A4%E1%83%9D_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9D_%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90
http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/55767/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%A4%E1%83%9D_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9D_%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90
http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/61304/21_04_2017
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ვანო ზარდიაშვილი კახა ოქრიაშვილი ზვიად ძიძიგური სიმონ ნოზაძე 
გედევან ფოფხაძე ზურაბ 

ჭიაბერაშვილი 
ირაკლი სესიაშვილი ზაქარია ქუცნაშვილი 

ნინო გოგუაძე ხათუნა 
გოგორიშვილი 

დავით მათიკაშვილი სალავან მირზოევი 

გიორგი ხატიძე ნატო ჩხეიძე კობა ნარჩემაშვილი მამუკა ჩიქოვანი 
ენზელ მკოიანი დიმიტრი 

ლორთქიფანიძე 
ზაზა გაბუნია ნატო ჩხეიძე 

კობა ნარჩემაშვილი შალვა შავგულიძე სერგი კაპანაძე ირაკლი აბესაძე 
ოთარ კახიძე გიორგი გუგავა სალომე 

სამადაშვილი 
სალომე 
ზურაბიშვილი 

გიორგი ტუღუში ნიკა მაჭუტაძე ირმა ინაშვილი ნიკა მაჭუტაძე 
ირმა ინაშვილი კობა გვენეტაძე დიმიტრი 

ლორთქიფანიძე 
დიმიტრი 
ლორთქიფანიძე 

სალომე 
ზურაბიშვილი 

ლაშა თორდია შალვა შავგულიძე დავით გაბაიძე 

დიმიტრი 
ლორთქიფანიძე 

ავთანდილ 
დემეტრაშვილი 

ნიკა მაჭუტაძე ზურაბ პატარაძე 

გიორგი გუგავა ჯონი ხეცურიანი გიორგი გუგავა გია გვაზავა  
შალვა შავგულიძე ვახტანგ ხმალაძე შალვა თადუმაძე ვახტანგ ყოლბაია 
თეა წულუკიანი ვახტანგ ძაბირაძე კობა გვენეტაძე ავთანდილ 

დემეტრაშვილი 
ზაზა თავაძე თენგიზ 

შარმანაშვილი 
ჯონი ხეცურიანი არნოლდ სტეფანიანი 

ნინო გვენეტაძე ვასილ გონაშვილი ვახტანგ ძაბირაძე ვახტანგ 
ნაცვლიშვილი 

უჩა ნანუაშვილი ანა ფირცხალაშვილი ვახტანგ ხმალაძე  
ჯონი ხეცურიანი ლაშა ტუღუში თენგიზ 

შარმანაშვილი 
 

მინდია უგრეხელიძე ეკა გიგაური ვასილ გონაშვილი  
რატი ბრეგაძე ვახტანგ მენაბდე ლაშა ტუღუში  
შალვა პაპუაშვილი მიხეილ ბენიძე ეკა გიგაური  
ზაზა რუხაძე  ანა ნაცვლიშვილი  
დავით ასათიანი  შალვა პაპუაშვილი  

5 
 



ანა ფირცხალაშვილი  მიხეილ ბენიძე  
ზვიად კორძაძე    
არნოლდ სტეფანიანი    
ანა ნაცვლიშვილი    
ვახტანგ ნაცვლიშვი    
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კომისიის საქმიანობა სამუშაო ჯგუფების ფორმატში 
 

24.12.2016 სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ მუშაობა დაიწყო 

http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/saxelmwifo-sakonstitucio-
komisiam-mushaoba-daiwyo.page 
 

პროექტი  

კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტი:  
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/149116 
კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტის განმარტებითი ბარათი: 
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/149115 
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ კონსტიტუციური კანონპროექტი 
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/149117 
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ კონსტიტუციური კანონპროექტის 
განმარტებითი ბარათი 
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/149118 
 

26. 12.2016 სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია საქართველოში ორპალატიან საპარლამენტო 
სისტემაზეც იმსჯელებს: 

კომისიის თავმჯდომარის შეფასებით, საქართველო  ორპალატიანი საპარლამენტო სისტემის 
ჩამოყალიბებისთვის მზად არ არის.  
 
http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/saxelmwifo-sakonstitucio-komisia-
saqartveloshi-orpalatian-saparlamento-sistemazec-imsdjelebs.page 

21.01.2017 პარლამენტში საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის სამუშაო 
ჯგუფის პირველი სხდომა გაიხსნა 

http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/parlamentshi-saqartvelos-
saxelmwifo-sakonstitucio-komisiis-samushao-djgufis-pirveli-sxdoma-gaixsna.page 
 

23.01.2017 სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მეოთხე სამუშაო ჯგუფის სხდომა: 

სამუშაო ჯგუფმა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის კონსტიტუციური კანონის 
არსებული ტექსტი განიხილა. 
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http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/sakonstitucio-komisiis-samushao-djgufis-sxdoma.page 

26.01.2017 სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის პირველი სამუშაო ჯგუფი მუშაობას 
აგრძელებს: 

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ კომისიას სოციალურ უფლებებთან და 
ადეკვატური საცხოვრისის უფლების განსაზღვრასთან დაკავშირებით წინადადებები 
წარუდგინა 
http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/sakonstitucio-komisiis-pirveli-
samushao-djgufi-mushaobas-agrdzelebs.page 
 

27.01.2017 სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მეორე სამუშაო ჯგუფის სხდომა: 

განიხილეს კომისიაში წარმოდგენილი ინიციატივები,  რის საფუძველზეც, მეორე 
სხდომისთვის, კონკრეტული კანონპროექტის და ალტერნატიული წიანდადებების 
მომზადება დაიგეგმა. http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/saxelmwifo-
sakonstitucio-komisiis-samushao-djgufis-sxdoma.page 
 

28.01.2017 სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია თემატური სამუშაო ჯგუფების ფორმატში 
მუშაობას განაგრძობს: 

სხდომაზე, სხვა საკითხებთა ერთად, განიხილეს პრეზიდენტის არჩევნებისა და  
უფლებამოსილებების საკითხები 
 
http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/saxelmwifo-sakonstitucio-komisia-
tematuri-samushao-djgufebis-formatshi-mushaobas-ganagrdzobs.page 
 

14.02.2017 სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მეორე სამუშაო ჯგუფის სხდომა: 

სამუშაო ჯგუფმა პარლამენტის დათხოვნის შემთხვევებზე იმსჯელა 
http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/saxelmwifo-sakonstitucio-komisiis-
meore-samushao-djgufis-sxdoma.page 
 

16.02.2017 სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მესამე სამუშაო ჯგუფი მორიგ შეხვედრას 
მართავს: 

 საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს მთავრობისა და თავდაცვის საკითხთა სამუშაო 
ჯგუფმა პრეზიდენტსა და აღმასრულებელ ხელისუფლებას შორის უფლებამოსილებების 
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გამიჯვნის საკითხის განხილა. განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო, ასევე, 
პრეზიდენტის არჩევის წესი 
http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/saxelmwifo-sakonstitucio-komisiis-
mesame-samushao-djgufi-morig-shexvedras-martavs.page 
 

17.02.2017 სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის - საქართველოს პრეზიდენტის, 
საქართველოს მთავრობისა და თავდაცვის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი მორიგ შეხვედრას 
მართავს: 

სამუშაო ჯგუფმა საქართველოს მთავრობასა და თავდაცვის საკითხებთან დაკავშირებულ 
კონსტიტუციის თავებზე იმსჯელა. 
http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/saxelmwifo-sakonstitucio-komisiis-
saqartvelos-prezidentis-saqartvelos-mtavrobisa-da-tavdacvis-sakitxta-samushao-djgufi-morig-
shexvedras-martavs.page 
 

28.02.2017 სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის სამუშაო ჯგუფმა მეორე ეტაპის შეხვედრები 
დაიწყო: 

სამუშაო ჯგუფმა კონსტიტუციის მეორე თავიდან დეკლარაციული ხასიათის ნორმების 
პირველ თავში გადატანაზე იმსჯელა. 
http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/saxelmwifo-sakonstitucio-komisiis-samushao-djgufma-
meore-etapis-shexvedrebi-daiwyo.page 
 

01.03.2017 საკონსტიტუციო კომისიის ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული მოწყობისა და 
ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხთა სამუშაო ჯგუფის სხდომა: 

სამუშაო ჯგუფმა  სხდომა ადგილობრივი თვითმმართველობის თავის განხილვას დაუთმო. 
http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/sakonstitucio-komisiis-teritoriul-administraciuli-
mowyobisa-da-adgilobrivi-tvitmmartvelobis-sakitxta-samushao-djgufis-sxdoma.page 
 

02.03.2017 ირაკლი კობახიძემ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის სამუშაო ჯგუფების 
წევრებს კონსტიტუციაში განსახორციელებელ ცვლილებებზე მმართველი გუნდის 
ხელმძღვანელობის საერთო ხედვა გააცნო: 

კომისიის თავმჯდომარის შეფასებით მმართველი გუნდი საკუთარ შეხედულებებს კომისიის 
მუშაობის დასრულების შემდეგ გააჟღერებს. მისი თქმით სპეკულაციების ტავიდან 
ასარიდებლად, უმჯობესია, პრეზიდენტის არჩევნები ჯერ ცატარდეს პირდაპირი წესით და 
შემდეგ გადავიდეს ქვეყანა არაპირდაპირი არჩევის წესზე.  
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http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/irakli-kobaxidzem-saxelmwifo-
sakonstitucio-komisiis-samushao-djgufebis-wevrebs-konstituciashi-gansaxorcielebel-cvlilebebze-
mmartveli-gundis-xelmdzgvanelobis-saerto-xedva-gaacno.page 
 

სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის სამუშაო ჯგუფების გაერთიანებული სხდომა: 

დისკუსია შეეხო კონსტიტუციის 64-ე მუხლს, რომელიც იმპიჩმენტთან დაკავშირებულ 
საკითხებს არეგულირებს 
http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/saxelmwifo-sakonstitucio-komisiis-
samushao-djgufebis-gaertianebuli-sxdoma.page 
 

15.03.2017  სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მეორე რაუნდის შეხვედრები გრძელდება 

http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/saxelmwifo-sakonstitucio-komisiis-meore-raundis-
shexvedrebi-grdzeldeba.page 
 

16.03.2017 სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის სამუშაო ჯგუფების გაერთიანებული სხდომა: 

შეხვედრა დაეთმო კონსტიტუციის გადასინჯვის თავის განხილვას 
http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/saxelmwifo-sakonstitucio-komisiis-
samushao-djgufebis-gaertianebuli-sxdoma1.page 
 

17.03.2017 სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის პირველი სამუშაო ჯგუფი მუშაობას 
აგრძელებს: 

სამუშაო ჯგუფის ფორმატში შეხვედრა დაეთმო საკონსტიტუციო და საერთო 
სასამართლოების, ასევე  პროკურატურის საქმიანობების ძირითად მიმართულებებს. 
http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/saxelmwifo-sakonstitucio-komisiis-
pirveli-samushao-djgufi-mushaobas-agrdzelebs.page 
 

08.04.2017 სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის სამუშაო ჯგუფებმა მესამე ეტაპის 
შეხვედრები დაიწყო: 

შეხვედრა დაეთმო  კონსტიტუციის მე-6 მუხლის ახალ რედაქციას, რომელიც 
ტერიტორიული მოწყობის საკითხებს ეხება. ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის 
შესახებ ახალ მე-9 თავს და „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ“ კონსტიტუციურ 
კანონპროექტს. 
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http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/me-3etapi1.page 
 

10.04.2017 ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების, სასამართლო 
ხელისუფლების, საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულისა და ზოგადი და გარდამავალი 
დებულებების საკითხთა სამუშაო ჯგუფის სხდომა 

http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/adamianis-dziritadi-uflebebisa-da-
tavisuflebebis-sasamartlo-xelisuflebis-saqartvelos-konstituciis-preambulisa-da-zogadi-da-
gardamavali-debulebebis-sakitxta-samushao-djgufis-sxdoma.page 
 

11.04.2017 სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მეორე და მესამე სამუშაო ჯგუფების 
გაერთიანებული სხდომა: 

გაერთიანებულ სხდომაზე განიხილეს პრეზიდენტის არჩევის წესი და პარლამენტის არცევის 
პროპორციული საარცევნო სისტემა. საკონსტიტუციო კომისსის ტავმჯდომარის შეფასებიტ 
პრეზიდენტის უფლებამოსილებები არ მცირდება, ხოლო პარლამენტის დაკომპექტების 
პროპორციული სიტემა ბონუსის ელემენტით უზრუნველყოფს სტაბილურობას.  
http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/saxelmwifo-sakonstitucio-komisiis-
meore-da-mesame-samushao-djgufebis-gaertianebuli-sxdoma.page 
 

12.04.2017 სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის პირველი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა: 

სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა დაეთმო კონსტიტუციის მეორე და სასამართლო ხელისუფლების 
მომწესრიგებელი თავების განხილვას. 
http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/saxelmwifo-sakonstitucio-komisiis-
pirveli-samushao-djgufis-shexvedra.page 
 

13.04.2017 სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის სამუშაო ჯგუფების გაერთიანებული სხდომა: 

გაერთიანებული სხდომა დაეთმო პარლამენტის თავმჯდომარის და მის მოადგილეების 
არჩევის, ასევე უფლებამოსილების საკითხის განხილვას.  
http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/saxelmwifo-sakonstitucio-komisiis-samushao-djgufebis-
gaertianebuli-sxdoma2.page 
 

18.04.2017 სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის სამუშაო ჯგუფებმა შეხვედრები დაასრულეს: 
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სამუშაო ჯგუფების ბოლო სხდომაზე კონსტიტუციური კანონის 79-ე მუხლში ევროპულ და 
ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციასთან დაკავშირებული მისწრაფების 
ჩაწერაზე შეჯერდნენ.  
http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/saxelmwifo-sakonstitucio-komisiis-
samushao-djgufebma-shexvedrebi-daasrules.page 
 

22.04.2017სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის დასკვნითი სხდომა: 

 
http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/saxelmwifo-sakonstitucio-komisiis-
daskvniti-sxdoma.page 
 

22.04.2017 სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ საკონსტიტუციო გადასინჯვის პროექტს 
მხარი დაუჭირა 

საკონსტიტუციო კომისიამ საკონსტიტუციო გადასინჯვის პროექტი ოპოზიციური 
პოლიტიკური პარტიების მონაწილეობის გარეშე დაამტკიცა 
http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/saxelmwifo-sakonstitucio-
komisiam-saqartvelos-konstituciis-gadasindjvis-proeqts-mxari-dauchira.page 
პროექტი: 
http://constitution.parliament.ge/uploads/masalebi/konstitucia-gadasinjva-proeqt.pdf 
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http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/saxelmwifo-sakonstitucio-komisiis-samushao-djgufebma-shexvedrebi-daasrules.page
http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/saxelmwifo-sakonstitucio-komisiis-samushao-djgufebma-shexvedrebi-daasrules.page
http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/saxelmwifo-sakonstitucio-komisiis-daskvniti-sxdoma.page
http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/saxelmwifo-sakonstitucio-komisiis-daskvniti-sxdoma.page
http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/saxelmwifo-sakonstitucio-komisiam-saqartvelos-konstituciis-gadasindjvis-proeqts-mxari-dauchira.page
http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/saxelmwifo-sakonstitucio-komisiam-saqartvelos-konstituciis-gadasindjvis-proeqts-mxari-dauchira.page
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კონსტიტუციური კანონის პროექტის საერთო-სახალხო განხილვა 
 

01.05.2017 პარლამენტის ბიუროს სხდომა 

პარლამენტის ბიურომ დღევანდელ სხდომაზე „საქართველოს კონსტიტუციაში 
ცვლილებების შეტანის შესახებ“ და „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ“  
საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტების შესახებ იმსჯელა. 
 
http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/biuro/biuros-sxdomebi/parlamentis-biuros-
sxdoma01052017.page 

საქართველოს პარლამენტის დადგენილება -  „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების 
შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 
„საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის გამოქვეყნებისა და მისი  საყოველთაო-
სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისიის შექმნის შესახებ“ 

 
http://parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/76984/1326-I%E1%83%A1 
 

კონსტიტუციური კანონის პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვის განრიგი 

http://www.parliament.ge/uploads/other/63/63764.pdf 

05.05.2017 კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტის საერთო-სახალხო განხილვა ქუთაისში 

http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/imeretis-mosaxleoba-konstituciis-
gadasindjvis-proeqts-tavebis-mixedvit-gaecno.page 

საქართველოს საგარეო პრიორიტეტები კონსტიტუციის გარდამავალ დებულებაში ჩაიწერება 

http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/saqartvelos-sagareo-prioritetebi-
konstituciis-gardamaval-debulebashi-chaiwereba.page 

06.05.2017 კონსტიტუციური კანონის პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვა ამბროლაურში 

http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/konstituciuri-kanonis-proeqtis-
sayoveltao-saxalxo-ganxilva-dges-ambrolaurshi-gaimarta.page 

07.05.2017 კონსტიტუციური კანონპროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვა ჩოხატაურში 

http://constitution.parliament.ge/news-07/05.17 
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08.05.2017 კონსტიტუციური კანონის პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვა ბათუმში 

http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/konstituciuri-kanonis-proeqtis-
sayoveltao-saxalxo-ganxilva-batumshi.page 

09.05.2017 საკონსტიტუციო კანონის პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვა ზუგდიდში 

http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/sakonstitucio-kanonis-proeqtis-
sayoveltao-saxalxo-ganxilva-zugdidshi.page 

10.05.2017 კონსტიტუციური კანონის პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვა ახალციხეში 

http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/axalcixeshi-konstituciuri-kanonis-
proeqtis-sayoveltao-saxalxo-ganxilva-gaimarta.page 

11.05.2017 კონსტიტუციურიკანონისპროექტისსაყოველთაო-სახალხოგანხილვა გორში 

http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/qveynis-uzenaesi-kanonis-
cvlilebebis-proeqts-shida-qartlis-mosaxleoba-gaecno.page 

12.05.2017 კონსტიტუციური კანონის პროექტის საყოველთაო-სახალხო  განხილვა თელავში 

http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/saqartvelos-regionebshi-
konstituciuri-gadasindjvis-proeqtis-sayoveltao-saxalxo-ganxilva-grdzeldeba.page 

13.05.2017 კონსტიტუციური კანონის პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვა მცხეთაში 

http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/konstituciuri-kanonis-proeqtis-
sayoveltao-saxalxo-ganxilva-mcxetashi-gaimarta.page 

14.05.2017 კონსტიტუციური კანონის პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვა რუსთავში 

http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/konstituciuri-kanonis-proeqtis-
sayoveltao-saxalxo-ganxilva-rustavshi-gaimarta.page 

15.05.2017 თბილისში საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვა ჩაიშალა: 

"აუდიტორია 115"-ისა და პროფკავშირების წარმომადგენლებმა, შრომით უსაფრთხოებასთან 
დაკავშირებით ხელისუფლების დამოკიდებულება, გააპროეტესტეს.  

https://imedinews.ge/ge/saqartvelo/12857/tbilisshi-sakonstitutsio-tsvlilebebis-gankhilva-chaishala 

კონსტიტუციური კანონის პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვის განრიგი (დამატებით 10 
ქალაქი)  
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http://www.parliament.ge/uploads/other/64/64554.pdf 

18.05.2017 კონსტიტუციური კანონის პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვა ზესტაფონში 

http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/saqartvelos-regionebshi-konstituciuri-kanonis-proeqtis-
sayoveltao-saxalxo-ganxilvebi-grdzeldeba.page 

19.05.2017 კონსტიტუციური კანონის პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვა სამტრედიაში 

http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/konstituciuri-kanonis-proeqtis-sayoveltao-saxalxo-
ganxilva-samtrediashi.page 

22.05.2017 კონსტიტუციური კანონის პროექტის საერთო-განხილვა სიღნაღში 

http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/konstituciuri-kanonis-proeqti-signagshi-ganixiles.page 

22.05.2017 კონსტიტუციური კანონის პროექტის საერთო-განხილვა ოზურგეთში 

http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/saqartvelos-regionebshi-sakonstitucio-cvlilebebis-
proeqtis-sayoveltao-saxalxo-ganxilvebi-grdzeldeba.page 

22.05.2017 აჭარის მაღალმთიანი რეგიონის მოსახლეობა კონსტიტუციური კანონის პროექტის 
ცვლილებებს გაეცნო 

http://constitution.parliament.ge/22-5/05 

 

24.05.2017 კონსტიტუციური კანონის პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვა კასპში 

http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/konstituciuri-kanonis-proeqtis-sayoveltao-saxalxo-
ganxilva-kaspshi.page 

25.05.2017  კონსტიტუციური კანონის პროექტის საერთო-განხილვა მესტიაში 

http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/svanetis-magalmtiani-mosaxleobistvis-konstituciuri-
kanonproeqtis-ganxilva-gaimarta.page 

25.05.2017 კონსტიტუციური კანონის პროექტის საერთო-განხილვა ყაზბეგში 

http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/konstituciuri-kanonis-proeqtze-yazbegis-raionshi-
imsdjeles.page 
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28.05.2017 საქართველოს რეგიონებში, კონსტიტუციის პროექტის ახალი რედაქციის 
საყოველთაო-სახალხო განხილვა მარტვილში გამართული შეხვედრით დასრულდა. 

http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/saqartvelos-regionebshi-
konstituciuri-kanonproeqtis-sadjaro-ganxilvebi-dasrulda.page 

კონსტიტუციურიკანონისპროექტისსაყოველთაო-სახალხოგანხილვისგანრიგი(თბილისი, 2017 
წლის 29-30 მაისი) 

http://www.parliament.ge/uploads/other/65/65610.pdf 

29.05.2017 კონსტიტუციის პროექტის განხილვა კრწანისის რაიონში 

http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/konstituciis-proeqtis-ganxilva-krwanisis-raionshi.page 

29.05.2017 კონსტიტუციის პროექტის განხილვა გლდანში 

http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/konstituciis-proeqtis-ganxilva-gldanshi.page 

29.05.2017 კონსტიტუციური კანონის პროექტის  განხილვა  საბურთალოს რაიონში 

http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/konstituciuri-kanonis-proeqtis-sayoveltao-saxalxo-
ganxilva-tbilisshi-saburtalos-raionshi-shedga.page 

29.05.2017 კონსტიტუციური კანონის პროექტის განხილვა ნაძალადევის რაიონში 

http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/konstituciuri-kanonis-proeqtze-nadzaladevis-raionshi-
imsdjeles.page 

30.05.2017 კონსტიტუციური კანონის პროექტის განხილვა დიდუბის რაიონში 

http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/konstituciuri-kanonproeqtis-cvlilebebis-gacnobis-miznit-
didubis-mosaxleobastan-shexvedra-gaimarta.page 

30.05.2017 კონსტიტუციური კანონის პროექტის განხილვა მთაწმინდის რაიონში 

http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/moswavle-axalgazrdobis-sasaxleshi-konstituciuri-
kanonis-proeqtze-msdjelobdnen.page 

30.2017 კონსტიტუციური კანონის პროექტს თბილისში ისანი-სამგორის რაიონში 

http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/konstituciuri-kanonis-proeqts-tbilisshi-isani-samgoris-
mosaxleoba-gaecno.page 
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30.05.2017  კონსტიტუციური კანონის პროექტის განხილვა ვაკის რაიონში 

http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/konstituciuri-kanonis-proeqts-vakis-mosaxleoba-
gaecno1.page 

30.05.2017  კონსტიტუციური კანონის პროექტის განხილვა ჩუღურეთის რაიონში რაიონში 

http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/chuguretis-mosaxleobistis-konstituciuri-proeqtis-
sayoveltao-saxalxo-ganxilva-gaimarta.page 

05.06.2017 საყოველთაო-სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისიამ შემაჯამებელი ოქმი 
დაამტკიცა 

შემაჯამებელი ოქმი: 

http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/67360/%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%9B%E1
%83%98 

 

 

კონსტიტუციური კანონის პროექტის საპარლამენტო განხილვა 

01.05.2017 პარლამენტის ბიუროს სხდომა 

პარლამენტის ბიურომ დღევანდელ სხდომაზე „საქართველოს კონსტიტუციაში 
ცვლილებების შეტანის შესახებ“ და „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ“  
საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტების შესახებ იმსჯელა. პროცედურის 
თანახმად, კანონპროექტები ხელმოწერების ნამდვილობის შესამოწმებლად საპროცედურო 
საკითხთა და წესების კომიტეტს გადაეცა. 
 
 
http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/biuro/biuros-sxdomebi/parlamentis-biuros-
sxdoma01052017.page 
 

1.06.2017 ირაკლი კობახიძე საკონსტიტუციო ცვლილებებზე: ივნისის თვეში, ორი მოსმენით, 
მივიღებთ ისეთ დოკუმენტს, რომელიც იქნება სამართლებრივად აბსოლუტურად გამართული 

http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/irakli-kobaxidze-sakonstitucio-
cvlilebebze-ivnisis-tveshi-ori-mosmenit-mivigebt-iset-dokuments-romelic-iqneba-samartlebrivad-
absoluturad-gamartuli.page 
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http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/67360/%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%98
http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/67360/%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%98
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5.06.2017 კონსტიტუციური კანონპროექტის განხილვა საპარლამენტო ფორმატში იწყება: 

პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით, კონსტიტუციური კანონის პროექტს ხუთ 
კომიტეტში ერთი კვირის განმალვლობაში განიხილავენ 

http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/irakli-kobaxidze-konstituciuri-
kanonproeqtis-ganxilva-saparlamento-formatshi-iwyeba.page 

5.06.2017 ირაკლი კობახიძე: „პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განსახილველად 
გადასინჯული კანონპროექტი შევა“ 

პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით, საკომიტეტო განხილვების შემდეგ 
კონსტიტუციური კანონის პროექტი გადაისინჯება საერთო-სახალხო განხილვის შედეგების 
საფუძველზე და ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების გათვალისწინებით 

http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/irakli-kobaxidze-parlamentis-
plenarul-sxdomaze-gansaxilvelad-gadasindjuli-kanonproeqti-sheva.page 

 

კონსტიტუციური კანონის პროექტის საკომიტეტო განხილვები 

6.06.2017 ირაკლი კობახიძემ კონსტიტუციური კანონის პროექტი საფინანსო-საბიუჯეტო 
კომიტეტის სხდომაზე წარადგინა 

http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/komitetebi/safinanso-sabiudjeto-komiteti-
139/axali-ambebi-safinanso/irakli-kobaxidzem-konstituciuri-kanonis-proeqti-safinanso-sabiudjeto-
komitetis-sxdomaze-waradgina.page 

7.06.2017 თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის სხდომაზე კონსტიტუციური კანონპროექტები 
განიხილეს 

http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/0/1140 

7.06.2017 ირაკლი კობახიძე: ეროვნული თავდაცვის საბჭო აბსოლუტურად ქმედითი ორგანო 
იქნება 

პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით ეროვნული უშიშროების საბჭოს აქვს ისეთი 
კომპეტენციები, რომელსაც ის ვერ განახორციელებს. მისი შეფასებით ეს ორგანო არის 
არაეფექტური  
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http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/komitetebi/safinanso-sabiudjeto-komiteti-139/axali-ambebi-safinanso/irakli-kobaxidzem-konstituciuri-kanonis-proeqti-safinanso-sabiudjeto-komitetis-sxdomaze-waradgina.page
http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/komitetebi/safinanso-sabiudjeto-komiteti-139/axali-ambebi-safinanso/irakli-kobaxidzem-konstituciuri-kanonis-proeqti-safinanso-sabiudjeto-komitetis-sxdomaze-waradgina.page
http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/0/1140


http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/komitetebi/tavdacvisa-da-ushishroebis-komiteti-
144/axali-ambebi-tavdacva/irakli-kobaxidze-erovnuli-tavdacvis-sabcho-absoluturad-qmediti-organo-
iqneba.page 

7.06.2017 ირაკლი კობახიძე: ტერმინებთან დაკავშირებით კონსენსუსი მიიღწევა 

პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასებით, თავდაცვის და უსაფრთხოების კუთხით, 
კონსტიტუციის მოქმედ რედაქციაში არის   ბუნდოვანი და ეს ხარვეზაინი ჩანაწერები, რაც 
გამოსწორებას საჭიროებს.  მისი განცხადებით,  კონსტიტუციური კანონის პროექტში არის 
შენიშვნები შეიარღებულ ძალებთან დაკავშირებით, რაზეც როგორც შინაარსობრივად ასევე 
ტერმინოლოგიურ დონეზე შესაძლებელი არის კონსესუსის მიღწევა 

 

http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/irakli-kobaxidze-terminebtan-
dakavshirebit-konsensusi-miigweva.page 

 

7.06.2017 კონსტიტუციური კანონის პროექტის პირველი მოსმენა ვენეციის კომისიის 
პლენარული სხდომის შემდეგ გაიმართება 

http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/konstituciuri-kanonis-proeqtis-
pirveli-mosmena-veneciis-komisiis-plenaruli-sxdomis-shemdeg-gaimarteba.page 

08. 06.2017 პარლამენტის თავმჯდომარემ ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო 
ინტეგრაციის კომიტეტში საქართველოს კონსტიტუციის კანონპროექტი წარადგინა 

http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/parlamentis-tavmdjdomarem-
adamianis-uflebata-dacvisa-da-samoqalaqo-integraciis-komitetshi-saqartvelos-konstituciis-
kanonproeqti-waradgina.page 

 

8.06.2017 ირაკლი კობახიძე: მკაფიო და მკაცრი კონსტიტუციური ჩანაწერით ქართული მიწა 
დარჩება მხოლოდ საქართველოს სახელმწიფოს, საქართველოს მოქალაქეებისა და მათი 
გაერთიანებების საკუთრებაში 

პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით, პრემიერმინისტრს, სამთავრობო გუნდსა და 
საპარლამენტო უმრავლესობას შორის გამართული კონსულტაციის საფუძველზე, 
ერთსულოვნად იქნა მიღებული გადაწყვეტილება მაქსიმალურად მკაფიო და მკაცრი 
კონსტიტუციური ჩანაწერით დავიცვათ ჩვენი ქვეყნისა და მოქალაქეების სტარტეგიული 
ინტერესები, ქართული მიწა დარჩეს მხოლოდ საქართველოს სახელმწიფოს, საქართველოს 
მოქალაქეებისა და მათი გაერთიანებების საკუთრებაში. 
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საქართველოსპარლამენტისთავმჯდომარისგანცხადებით, იმავემიზნით, 
პარლამენტშიინიციატივისწესითშევაკანონპროექტი, 
რომელიცსაკონსტიტუციოცვლილებებისამოქმედებამდეუზრუნველყოფსსაქართველოსმოქა
ლაქეობისარმქონეპირებზემიწისგასხვისებისსათანადოშეზღუდვას. 

http://www.parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/irakli-kobaxidze-mkafio-da-
mkacri-konstituciuri-chanawerit-qartuli-miwa-darcheba-mxolod-saqartvelos-saxelmwifos-
saqartvelos-moqalaqeebisa-da-mati-gaertianebebis-sakutrebashi.page 

 

8.06.2017 ირაკლი კობახიძის კომენტარი კონსტიტუციაში ქორწინების დეფინიციასთან 
დაკავშირებულ ჩანაწერზე 

პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასებით, კოსტიტუციაში ქორწინების განსაზღვრება 
უზრუნველყოფს ჰომოფობიური და ანტი დასავლური განწყობების თავიდან აცილებას 

 

http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/irakli-kobaxidzis-komentari-konstituciashi-qorwinebis-
definiciastan-dakavshirebul-chanawerze.page 

9.06.2017 კონსტიტუციურ კანონის პროექტთან დაკავშირებით საკომიტეტო მოსმენა გაიმართა 

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ 
განაცხადა, რომ ვენეციის კომისიის საბოლოო დასკვნის შემდეგ დაიწყება კონსტიტუციური 
კანონის განხილვა პლენარულ სხდომაზე.  

http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/konstituciur-kanonproeqtebtan-dakavshirebit-
sakomiteto-mosmena-gaimarta.page 

9.06.2017 საყოველთაო-სახალხო განხილვების დროს საზოგადოებამ ყველაზე ემოციური 
დამოკიდებულება მიწის საკითხისა და ქორწინების დეფინიციის მიმართ გამოხატა 

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე, პარლამენტის თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ 
მიწის საკითხზე საზოგადოების ემოციური დამოკიდებულება პრინციპულად 
მნიშვნელოვანი იყო.  

http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/sayoveltao-saxalxo-ganxilvebis-dros-sazogadoebam-
yvelaze-emociuri-damokidebuleba-miwis-sakitxisa-da-qorwinebis-definiciis-mimart-gamoxata.page 

9.06.2017 ირაკლი კობახიძე: გავითვალისწინებთ ყველა შენიშვნას, რომელიც ვენეციის კომისიის 
საბოლოო დასკვნაში აისახება 
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http://www.parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/irakli-kobaxidze-mkafio-da-mkacri-konstituciuri-chanawerit-qartuli-miwa-darcheba-mxolod-saqartvelos-saxelmwifos-saqartvelos-moqalaqeebisa-da-mati-gaertianebebis-sakutrebashi.page
http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/irakli-kobaxidzis-komentari-konstituciashi-qorwinebis-definiciastan-dakavshirebul-chanawerze.page
http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/irakli-kobaxidzis-komentari-konstituciashi-qorwinebis-definiciastan-dakavshirebul-chanawerze.page
http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/konstituciur-kanonproeqtebtan-dakavshirebit-sakomiteto-mosmena-gaimarta.page
http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/konstituciur-kanonproeqtebtan-dakavshirebit-sakomiteto-mosmena-gaimarta.page
http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/sayoveltao-saxalxo-ganxilvebis-dros-sazogadoebam-yvelaze-emociuri-damokidebuleba-miwis-sakitxisa-da-qorwinebis-definiciis-mimart-gamoxata.page
http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/sayoveltao-saxalxo-ganxilvebis-dros-sazogadoebam-yvelaze-emociuri-damokidebuleba-miwis-sakitxisa-da-qorwinebis-definiciis-mimart-gamoxata.page


http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/irakli-kobaxidze-gavitvaliswinebt-
yvela-shenishvnas-romelic-veneciis-komisiis-saboloo-daskvnashi-aisaxeba.page 

23.06.2017 იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების 
შესახებ“ და „აჭარის ავტონომური რესპუბლიკის შესახებ“ კონსტიტუციური კანონის პროექტები 
მეორე მოსმენისთვის განიხილა: 

კონსტიტუციის პრეამბულა არ შეიცვალა, რადგან მიჩნული იქნა, რომ პრეამბულა 
დოკუმენტის ისტორიული ნაწილია და მიზანშეწონილად ჩაითვალა მისი უცვლელად 
დატოვება 

იურიდიულმა კომიტეტმა მიწის საკუთრებასთან დაკავშირებული ნორმის შემდეგი 
რედაქცია გაიზიარა: „მიწა, როგორც განსაკუთრებული მნიშვნელობის რესურსი შეიძლება 
იყოს მხოლოდ სახელმწიფოს, თვითმმართველი ერთეულის, საქართველოს მოქალაქის ან 
საქართველოს მოქალაქეთა გაერთიანების საკუთრებაში. გამოკნაკლისი შემთხვევები 
შეიძლება დადგინდეს მხოლდო ორგანული კანონით, რომლიც მიიღება პარლამენტის 
სრული შემადგენლობის ორი მესამედის უმრავლესობით“ 

გადაუნაწილებელი მანდატების გადანაწილების ბუნუსის წესზე დაწესდა ზღვრები: 
დაწესებულია სამი სახის ზღვარი. ერთი ეს არის ფარდობითი ზედა ზღვარი ანუ 35%-ს არ 
უნდა აღემატებოდეს დამატებით მანდატების რაოდენობა ძირითადი მანდატების 
რაოდენობას. მეორე არის აბსოლუტური ზედა ზღვარი, როელიც დაკავშირებულია მათ 
შორის 35%-იან მაჩვენებელთანაც. თუ ბონუსით გამოდის 89 მანდატზე მეტი, მაშინ იკეტება 
ბონუსი და ყოველი შემდეგი მანდატი გადანაწილდება სხვა ბარიერ გადალახულ პარტიებზე. 
მესამე არის ფარდობითი აბსოლუტური ქვედა ზღვარი, რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ 
ბონუსითაც არ გიგროვდება 75 მანდატზე მეტი, მაგ შემთხვევაში ბონუსს აღარ იღებ და 
ჩვეულებრივად პროპორციულად ნაწილდება ეს მანდატები. ანუ მაქსიმალურად არის 
შეზღუდული რეალურად ბონუსი 

 

http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/komitetebi/iuridiul-sakitxta-komiteti-146/axali-
ambebi-iuridiuli/iuridiul-sakitxta-komitetma-saqartvelos-konstituciashi-cvlilebebis-shesaxeb-da-
acharis-avtonomuri-respublikis-shesaxeb-konstituciuri-kanonis-proeqtebi-meore-mosmenistvis-
ganixila.page 

25.09.2017 იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების 
შესახებ“ და „აჭარის ავტონომური რესპუბლიკის შესახებ“ კონსტიტუციური კანონის პროექტები 
მესამე მოსმენისთვის განიხილა 

http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/komitetebi/iuridiul-sakitxta-komiteti-146/axali-
ambebi-iuridiuli/iuridiul-sakitxta-komitetma-saqartvelos-konstituciashi-cvlilebebis-shesaxeb-da-
acharis-avtonomuri-respublikis-shesaxeb-konstituciuri-kanonis-proeqtebi-mesame-mosmenistvis-
ganixila.page 
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http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/irakli-kobaxidze-gavitvaliswinebt-yvela-shenishvnas-romelic-veneciis-komisiis-saboloo-daskvnashi-aisaxeba.page
http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/irakli-kobaxidze-gavitvaliswinebt-yvela-shenishvnas-romelic-veneciis-komisiis-saboloo-daskvnashi-aisaxeba.page
http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/komitetebi/iuridiul-sakitxta-komiteti-146/axali-ambebi-iuridiuli/iuridiul-sakitxta-komitetma-saqartvelos-konstituciashi-cvlilebebis-shesaxeb-da-acharis-avtonomuri-respublikis-shesaxeb-konstituciuri-kanonis-proeqtebi-meore-mosmenistvis-ganixila.page
http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/komitetebi/iuridiul-sakitxta-komiteti-146/axali-ambebi-iuridiuli/iuridiul-sakitxta-komitetma-saqartvelos-konstituciashi-cvlilebebis-shesaxeb-da-acharis-avtonomuri-respublikis-shesaxeb-konstituciuri-kanonis-proeqtebi-meore-mosmenistvis-ganixila.page
http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/komitetebi/iuridiul-sakitxta-komiteti-146/axali-ambebi-iuridiuli/iuridiul-sakitxta-komitetma-saqartvelos-konstituciashi-cvlilebebis-shesaxeb-da-acharis-avtonomuri-respublikis-shesaxeb-konstituciuri-kanonis-proeqtebi-meore-mosmenistvis-ganixila.page
http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/komitetebi/iuridiul-sakitxta-komiteti-146/axali-ambebi-iuridiuli/iuridiul-sakitxta-komitetma-saqartvelos-konstituciashi-cvlilebebis-shesaxeb-da-acharis-avtonomuri-respublikis-shesaxeb-konstituciuri-kanonis-proeqtebi-meore-mosmenistvis-ganixila.page
http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/komitetebi/iuridiul-sakitxta-komiteti-146/axali-ambebi-iuridiuli/iuridiul-sakitxta-komitetma-saqartvelos-konstituciashi-cvlilebebis-shesaxeb-da-acharis-avtonomuri-respublikis-shesaxeb-konstituciuri-kanonis-proeqtebi-mesame-mosmenistvis-ganixila.page
http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/komitetebi/iuridiul-sakitxta-komiteti-146/axali-ambebi-iuridiuli/iuridiul-sakitxta-komitetma-saqartvelos-konstituciashi-cvlilebebis-shesaxeb-da-acharis-avtonomuri-respublikis-shesaxeb-konstituciuri-kanonis-proeqtebi-mesame-mosmenistvis-ganixila.page
http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/komitetebi/iuridiul-sakitxta-komiteti-146/axali-ambebi-iuridiuli/iuridiul-sakitxta-komitetma-saqartvelos-konstituciashi-cvlilebebis-shesaxeb-da-acharis-avtonomuri-respublikis-shesaxeb-konstituciuri-kanonis-proeqtebi-mesame-mosmenistvis-ganixila.page
http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/komitetebi/iuridiul-sakitxta-komiteti-146/axali-ambebi-iuridiuli/iuridiul-sakitxta-komitetma-saqartvelos-konstituciashi-cvlilebebis-shesaxeb-da-acharis-avtonomuri-respublikis-shesaxeb-konstituciuri-kanonis-proeqtebi-mesame-mosmenistvis-ganixila.page


შეხვედრა ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან 

 

30.03.2017 ირაკლი კობახიძე ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა 

ირაკლი კობახიძემ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრ გიორგი 
გახარიასთან ერთად, საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებით, ბიზნესსექტორის 
წარმომადგენლებთან შეხვედრა გამართა 
http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/irakli-kobaxidze-biznesseqtoris-
warmomadgenlebs-shexvda.page 
 

. 27.04.2017 ირაკლი კობახიძემ საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის წევრი კომპანიების 
წარმომადგენლებს კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონპროექტი გააცნო 

პარლამენტის თავმჯდომარემ, რომელიც სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას 
ხელმძღვანელობს, შეხვედრის მონაწილეებს კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონპროექტი 
გააცნო და განსაკუთრებული ყურადღება იმ საკითხებზე გაამახვილა, რომელიც 
უკავშირდება ეკონომიკურ ურთიერთობებს და ბიზნეს სექტორს 
http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/irakli-kobaxidzem-saqartvelos-
biznes-asociaciis-wevri-kompaniebis-warmomadgenlebs-konstituciis-gadasindjvis-kanonproeqti-
gaacno.page 
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პოლიტიკური პროცესი 

19.10.2016 პრემიერის განცხადება საკონსტიტუციო უმრავლესობაზე 

გიორგი კვირიკაშვილის შეფასებით, ხელისუფლებამ, მემკვიდრეობით მიიღო ძალიან 
დაუბალანსებელი კონსტიტუცია და აუცილებლად შესაქმნელია ჯგუფი, რომელიც, 
საზოგადოების თითოეული წევრის ძალიან ფართო ჩართულობით, მოახდენს ისეთ 
ცვლილებებს, რომ მომავალში ვერავინ ვეღარასოდეს მოახდინოს ხელისუფლების 
უზურპირება და ის, ერთხელ და სამუდამოდ იყოს ევროპული, დემოკრატიული 
საქართველოს კონსტიტუცია 

http://gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=434&info_id=58019 

 

18.11.2016  გიორგი მარგველაშვილი - კონსტიტუციის გადახედვისას მთავარი გაწონასწორების 
მექანიზმების გამყარებაა და არა ყველა შტოსა და ინსტიტუციის ერთ ხელში თავმოყრა 

პრეზიდენტმა მხარი დაუჭირა პრემიერ მინისტრის ინიციატივას, საკონსტიტუციო 
ცვლილებების საჭიროებასთან დაკავშირებით და უმრავლესობას საკონსტიტუციო კომისიის 
პრეზიდენტთან შექმნა  შესთავაზა. პრეზიდენტის ინიციატივით, კონსტიტუციურ 
ცვლილებებზე მომუშავე ჯგუფს  პარლამენტის თავმჯდომარე პრემიერ მინისტრი და 
პრეზიდენტი უნდა თთავმჯდომარეობდეს და პროცესი ვენეციის კომისიის აქტიური 
ჩართულობით უნდა განხორციელდეს.  

https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/giorgi-margvelashvili-konstituciis-
gadakhedvisas-m.aspx 

09.12.2016 ირაკლი კობახიძემ საკონსტიტუციო კომისიასთან დაკავშირებით ბრიფინგი გამართა 

სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას პარლამენტის თავმჯდომარე უხელმძღავენელებს 
http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/irakli-kobaxidzem-sakonstitucio-
komisiastan-dakavshirebit-brifingi-gamarta.page 

 

12.12. 2016 გიორგი აბაშიშვილი - პრეზიდენტი და პრეზიდენტის წარმომადგენლები 
საკონსტიტუციო კომისიაში მონაწილეობისაგან თავს შეიკავებენ 

პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განცხადებით , დაგეგმილი საკონსტიტუციო ცვლილებები 
მოკლებულია პოლიტიკურ ლეგიტიმიაციას, საკითხთა განხილვის დემოკრატიულობას და 
არ არის ორიენტირებული ფართო საზოგადოებრივი კონსესუსის მიღწევაზე.  
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http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/irakli-kobaxidzem-sakonstitucio-komisiastan-dakavshirebit-brifingi-gamarta.page


https://www.president.gov.ge/ka-GE/administraciis-siakhleebi-aq/giorgi-abashishvili-prezidenti-da-
prezidentis-carm.aspx 

25.04.2017 ირაკლი კობახიძემ ეროვნული პლატფორმის წევრ ორგანიზაციებს კონსტიტუციის 
გადასინჯვის კანონპროექტის რედაქცია გააცნო 

http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/irakli-kobaxidzem-erovnuli-
platformis-wevr-organizaciebs-konstituciis-gadasindjvis-kanonproeqtis-redaqcia-gaacno.page 

02.05.2017 პრეზიდენტი პოლიტიკურ პარტიებს მეტი აქტიურობისაკენ მოუწოდებს 

პრეზიდენტმა პოლიტიკურ პარტიებს მოუწოდა აქტიურად ჩაერთონ კონსტიტუციური 
ცვლილებების და განხილვის პროცესში 

https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/prezidenti-politikur-partiebs-meti-
aqtiurobisaken.aspx 

29.06.2017 საქართველოს პრეზიდენტი „ქართულ ოცნებას“ საკონსტიტუციო პროცესის 
შეჩერებისაკენ მოუწოდებს 

იმისთვის, რომ არ შეჩერდეს ქართული დემოკრატიის განვითარება, იმისთვის, რომ 
დემოკრატია არ შევიყვანოთ ჩიხში, უნდა შევხედოთ ვითრებას, „ქართულმა ოცნებამ“ უნდა 
გაიაზროს ის, რომ ეს პროცესი სერიოზულად აზარალებს ქვეყნის დემოკრატიულ 
განვითარებას, მის დემოკრატიულ იმიჯს და შეაჩეროს ეს პროცესი და დავიწყოთ 
კონსტიტუციური პროცესი, ისე როგორც ის უნდა მიმდინარეობდეს დიალოგის, 
ჩართულობის, კონსენსუსის ღირებულებებიდან გამომდინარე. 

https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/saqartvelos-prezidenti-qartul-
ocnebas-sakonstituci.aspx 

06.07.2017 გიორგი მარგველაშვილი მოუწოდებს საპარლამენტო უმრავლესობას არ იძალადოს 
პოლიტიკურ პროცესებზე 

გიორგი მარგველაშვილი მიესალმა პრემიერის დღევანდელ წინადადებას საკონსტიტუციო 
პროცესში აქტიური დიალოგის შესახებ, მოუწოდა პოლიტიკურ პარტიებს აქტიურად 
ჩაერთონ საკონსტიტუციო დიალოგში,  და საპარლამენტო უმრავლესობას კი  - არ იძალადოს 
პოლიტიკურ პროცესებზე. 

https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/giorgi-margvelashvili-moucodebs-
saparlamento-umrav.aspx 

15.08.2017  მმართველი გუნდი ყველა კვალიფიციურ ოპოზიციურ პარტიას საკონსტიტუციო 
ცვლილებების გარშემო მსჯელობის განახლებას სთავაზობს 
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ჩვენი გუნდი მზად არის საშემოდგომო სესიამდე დარჩენილი დრო გამოიყენოს 
პოლიტიკური დიალოგისთვის. შესაბამისად, ყველა კვალიფიციურ ოპოზიციურ პარტიას 
ვთავაზობთ, მიმდინარე კვირაში შევიკრიბოთ და განვაახლოთ მსჯელობა საკონსტიტუციო 
ცვლილებების გარშემო-არჩილ თალაკვაძე 

http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/ParliamentaryMajority/majority-news/mmartveli-
gundi-yvela-kvalificiur-opoziciur-partias-sakonstitucio-cvlilebebis-garshemo-msdjelobis-ganaxlebas-
stavazobs.page\ 

 

25.08.2017 უმრავლესობის განცხადება 

უმრავლესობის განცხადებით, მათ ვერ მიიღეს პოლიტიკური პარტიებისგან ის საკითხები 
რომელთა გაზიარების შემთხვევაში ისინი მხარს დაუჭერდნენ კონსტიტუციურ 
ცვლილებებს.  

http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/ParliamentaryMajority/majority-
news/saparlamento-umravlesobis-gancxadeba-25082017.page 

 

11.09.2017 საქართველოს პრეზიდენტი პოლიტიკურ ძალებსა და მმართველ გუნდს 
საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებით შექმნილი ჩიხიდან გამოსავალს სთავაზობს 

პრეზიდენტმა პოლიტიკურ პარტიებს შესთავაზა, ქართული ოცნების მიერ შემუშავებულ 
პროექტი აეღოთ საბაზისო დოკუმენტად და წინააღმდეგობრივ საკითხებზე ერთობლივად 
ემსჯელათ 

https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/saqartvelos-prezidenti-politikur-
dzalebsa-da-mmart.aspx 

19.09.2017 გიორგი მარგველაშვილი - საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით 
ოპოზიციურ პარტიებთან კონსენსუსი შედგა 

https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8Bgiorgi-margvelashvili-
sakonstitucio-cvlilebebtan.aspx 

20.09.2017 გიორგი მარგველაშვილი - მითი, საქართველოში განსხვავებული შეხედულების 
პარტიების შეუთანხმებლობასთან დაკავშირებით, დამსხვრეულია 

პრეზიდენტმა არასამთავრობო ორგანიზაციებს ოპოზიციური პარტიების მიერ კონსესუსის 
საფუძველზე შექმნილი დოკუმენტი გააცნო. დოკუმენტი პარლამენტსა და ვენეციის 
კომისიას გადაეგზავნა 
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https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8Bgiorgi-margvelashvili-
miti,-saqartveloshi-ganskhv.aspx 

21.09.2017  საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადება 

ერთჯერადად, 
მომდევნოსაპარლამენტოარჩევნებშიმონაწილეობისუფლებაპოლიტიკურპარტიებთანერთად, 
საარჩევნობლოკებსაცმიენიჭებათ; 

მომდევნოსაპარლამენტოარჩევნებისშემდეგ, 
პროპორციულისაარჩევნოსისტემაამოქმედდებაე.წ. 
ბონუსისგარეშედამანდატებიპროპორციულადგანაწილდებაყველაიმპარტიაზე, 
რომელიცარჩევნებშიხმათახუთპროცენტზემეტსმიიღებს. 

http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/saqartvelos-parlamentis-
tavmdjdomaris-gancxadeba6.page 

22.09.2017  ირაკლი კობახიძე: „პროპორციულ არჩევნებზე გადასვლა 2020 წლისთვის ოპოზიციის 
არასათანადო მზადყოფნის გამო გახდა შეუძლებელი“ 

პროპორციულ არჩევნებზე გადასვლა 2020 წლისთვის შეუძლებელი გახდა კონკრეტული 
გარემოებების გამო და მთავარი გარემოება იყო, რა თქმა უნდა, ოპოზიციის არასათანადო 
მზადყოფნა, რომ მხარი დაეჭირა საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის იმ პირობებშიც კი თუ 
ჩვენ 2020 წელს გადავიდოდით პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე 

http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/irakli-kobaxidze-proporciul-
archevnebze-gadasvla-2020-wlistvis-opoziciis-arasatanado-mzadyofnis-gamo-gaxda-
sheudzlebeli.page 

25.09.2017 ირაკლი კობახიძე რწმენის თავისუფლებასთან დაკავშირებული საკონსტიტუციო 
ცვლილებების შესახებ არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებას ეხმაურება 

ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ ამ ორგანიზაციებთან და თუ დაგვიმტკიცებენ იმას, რომ 
შეგვიძლია, სახელმწიფო უსაფრთხოება გვერდზე გადავდოთ და უპირატესობა მივანიჭოთ 
რწმენის თავისუფლებას კონკრეტულ შემთხვევებში, მაშინ შეგვიძლია, ამასთან 
დაკავშირებით ცვლილებები ავსახოთ კონსტიტუციაში 

http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/irakli-kobaxidze-rwmenis-
tavisuflebastan-dakavshirebuli-sakonstitucio-cvlilebebis-shesaxeb-arasamtavrobo-organizaciebis-
gancxadebas-exmaureba.page 

25.09.2017 ირაკლი კობახიძე: „პრეზიდენტისა და 20 ოპოზიციური პარტიის პოზიცია მთლიანად 
არის აცდენილი ვენეციის კომისიის დასკვნას 
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http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/irakli-kobaxidze-prezidentisa-da-
20-opoziciuri-partiis-pozicia-mtlianad-aris-acdenili-veneciis-komisiis-daskvnas.page 

25.09.2017 პოლიტიკური პარტიების ნაწილი საკონსტიტუციო ცვლილებებზე განცხადებას 
ავრცელებს 

საპარლამენტო უმრავლესობის ფრაქციაში შემავალი პარტიების განცხადებით 
კონსტიტუციურ ცვლილებებს მხარს არა ერთი, არამედ 6 პოლიტიკური სუბიექტი უჭერს 

http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/politikuri-partiebis-nawili-sakonstitucio-cvlilebebze-
gancxadebas-avrcelebs.page 

28.09.2017 ირაკლი კობახიძე: „კონსტიტუციას მხარს უჭერს 150-დან 117 დეპუტატი, 8-დან 5 
საპარლამენტო პარტია“ 

პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასებით, არ არსებობს არანაირი 20 პარტია. ეს არის თან 
შერაცხული „თანხმობის დოკუმენტად“ მაშინ, როდესაც ჩვენს დოკუმენტს მხარს უჭერს 150-
დან 117 დეპუტატი, 8-დან 5 საპარლამენტო პარტია, მეორე მხარეს დგას პრეზიდენტი თავის 
20 პარტიასთან ერთად ანუ ოპოზიცია, რომელსაც აქვს თავისი სუბიექტური ინტერესები და 
მათ მიერ მომზადებულ დოკუმენტს უწოდებენ „თანხმობის დოკუმენტს“ 

http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/irakli-kobaxidze-konstitucias-
mxars-uchers-150-dan-117-deputati-8-dan-5-saparlamento-partia.page 

 

28.09.2017 გიორგი მარგველაშვილი - შევიკრიბეთ იმისათვის, რომ გამოვნახოთ შექმნილი 
რთული ვითარებიდან გამოსავალი 

პრეზიდნეტმა ოპოზიციურ პარტიებთან შეხვედრის დროს აღნიშნა, რომ გამოსავალი ვეტოს 
გამოყენება იქნება 

https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/giorgi-margvelashvili-shevikribet-
imisatvis,-rom-g.aspx 

04.10.2017 საქართველოს პრეზიდენტსა და საპარლამენტო უმრავლესობას შორის 
საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით კონსულტაცია გაიმართა 

პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში სახელმწიფოს მეთაურსა და უმრავლესობის ლიდერებს 
შორის შეხვედრა შედგა. უმრავლესობის წარმოამადგენლება პრეზიდენტს ვეტოში მათ მიერ 
გამოთქმული ორი საკითხის გათვალისწინება შესტავაზეს. 

https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8Bsaqartvelos-
prezidentsa-da-saparlamento-umravleso.aspx 
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http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/irakli-kobaxidze-prezidentisa-da-20-opoziciuri-partiis-pozicia-mtlianad-aris-acdenili-veneciis-komisiis-daskvnas.page
http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/irakli-kobaxidze-prezidentisa-da-20-opoziciuri-partiis-pozicia-mtlianad-aris-acdenili-veneciis-komisiis-daskvnas.page
http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/politikuri-partiebis-nawili-sakonstitucio-cvlilebebze-gancxadebas-avrcelebs.page
http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/politikuri-partiebis-nawili-sakonstitucio-cvlilebebze-gancxadebas-avrcelebs.page
http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/irakli-kobaxidze-konstitucias-mxars-uchers-150-dan-117-deputati-8-dan-5-saparlamento-partia.page
http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/irakli-kobaxidze-konstitucias-mxars-uchers-150-dan-117-deputati-8-dan-5-saparlamento-partia.page
https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/giorgi-margvelashvili-shevikribet-imisatvis,-rom-g.aspx
https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/giorgi-margvelashvili-shevikribet-imisatvis,-rom-g.aspx
https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8Bsaqartvelos-prezidentsa-da-saparlamento-umravleso.aspx
https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8Bsaqartvelos-prezidentsa-da-saparlamento-umravleso.aspx


05.10.2017  პრეზიდენტისა და ოპოზიციის შეხვედრა კონკრეტული შეთანხმებით დასრულდა 

საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით საქართველოს პრეზიდენტისა და 20-მდე 
ოპოზიციური პარტიის შეხვედრა კონკრეტული შეთანხმებით დასრულდა: - უმრავლესობის 
მომართვის საფუძველზე, პრეზიდენტი ვეტოში უცვლელად ასახავს უმრავლესობის 
წინადადებებს 

https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8Bprezidentisa-da-
opoziciis-shekhvedra-konkretuli-s.aspx 
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https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8Bprezidentisa-da-opoziciis-shekhvedra-konkretuli-s.aspx
https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8Bprezidentisa-da-opoziciis-shekhvedra-konkretuli-s.aspx


კონსტიტუციური კანონის პროექტის განხილვა ბერლინში 

22.05.2017 ბერლინში კონსტიტუციურ პროექტზე მსჯელობენ 

ვენეციის კომისიის ექსპერტები,  პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, 
კონსტიტუციონალისტები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები 
საკონსტიტუციო ცვლილებებს ბერლინში განიხილავენ. 

http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/berlinshi-konstituciur-proeqtze-
msdjeloben.page 

 

23.05.2017  ბერლინში საკონსტიტუციო რეფორმის განხილვა გრძელდება 

ბერლინში კონფერენციის მეორე დღე ადამიანის ძირითად უფლებებზე, სასამართლო 
ხელისუფლებაზე, მთავრობაზე, სახელმწიფო ფინანსებზე და სახელმწიფო თავდაცვაზე 
მსჯელობას დაეთმო 

http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/berlinshi-sakonstitucio-reformis-ganxilva-
grdzeldeba.page 

.         23.05.2017  ბერლინში საკონსტიტუციო რეფორმაზე მსჯელობა დასრულდა 

http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/berlinshi-sakonstitucio-reformaze-
msdjeloba-dasrulda.page 
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http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/berlinshi-konstituciur-proeqtze-msdjeloben.page
http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/berlinshi-sakonstitucio-reformis-ganxilva-grdzeldeba.page
http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/berlinshi-sakonstitucio-reformis-ganxilva-grdzeldeba.page
http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/berlinshi-sakonstitucio-reformaze-msdjeloba-dasrulda.page
http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/berlinshi-sakonstitucio-reformaze-msdjeloba-dasrulda.page


ვენეციის კომისია 
 

20.01.2017 ირაკლი კობახიძე ვენეციის კომისიის პრეზიდენტს შეხვდა 

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე და ჯანი ბუკიკიო სახელმწიფო საკონსტიტუციო 
კომისიასა და ვენეციის კომისიას შორის მჭიდრო თანამშრომლობაზე შეთანხმდნენ. 
http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/irakli-kobaxidze-veneciis-komisiis-
prezidents-shexvda.page 
 

20.01.2017 ვენეციის კომისიის დელეგაციამ საქართველოს პარლამენტში შეხვედრები გამართა 

საქართველოში სამუშაო ვიზიტად მყოფმა ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა, ჯანი ბუკიკიომ 
პარლამენტში ოპოზიციური ფრაქციების წარმომადგენლებთან შეხვედრები გამართა. 
სტუმარმა საქართველოს კონსტიტუციაში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით 
დეპუტატების მოსაზრებები მოისმინა და მათ სამართლებრივ შეფასებაში დახმარება 
აღუთქვა 
http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/veneciis-komisiis-delegaciam-saqartvelos-parlamentshi-
shexvedrebi-gamarta.page 

22.05.2017 ვენეციის კომისიის მდივანი: ეს არის ნამდვილად წინგადადგმული ნაბიჯი 

ეს ნამდვილად არის წინგადადგმული ნაბიჯი და თუ თქვენ შეძლებთ საზოგადოებაში 
კონსენსუსის მიღწევას სხვადასხვა საკითხებზე, ვფიქრობ, რომ იქნება ძალიან კარგი 
კონსტიტუცია 

http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/veneciis-komisiis-mdivani-es-aris-namdvilad-
wingadadgmuli-nabidji.page 
 

29.03.2017 ვენეციის კომისიის დელეგაციის ვიზიტი საქართველოში 

ვენეციის კომისიის დელეგაცია სახალმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის სამუშაო ჯგუფთან 
შეხვერებს გამართავს 
 
http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/veneciis-komisiis-delegaciis-viziti-saqartveloshi.page 

15.06.2017 საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის შესახებ ვენეციის კომისიის 
პლენარულ სხდომაზე იმსჯელებენ 

http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/saqartvelos-konstituciuri-kanonis-
proeqtis-shesaxeb-veneciis-komisiis-plenarul-sxdomaze-imsdjeleben.page 
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http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/veneciis-komisiis-delegaciam-saqartvelos-parlamentshi-shexvedrebi-gamarta.page
http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/veneciis-komisiis-mdivani-es-aris-namdvilad-wingadadgmuli-nabidji.page
http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/veneciis-komisiis-mdivani-es-aris-namdvilad-wingadadgmuli-nabidji.page
http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/veneciis-komisiis-delegaciis-viziti-saqartveloshi.page
http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/saqartvelos-konstituciuri-kanonis-proeqtis-shesaxeb-veneciis-komisiis-plenarul-sxdomaze-imsdjeleben.page
http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/saqartvelos-konstituciuri-kanonis-proeqtis-shesaxeb-veneciis-komisiis-plenarul-sxdomaze-imsdjeleben.page


16.06.2017 ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი: საქართველო უახლოვდება ძალიან კარგ 
კონსტიტუციას 

http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/veneciis-komisiis-prezidenti-saqartvelo-uaxlovdeba-
dzalian-karg-konstitucias.page 

ვენეციის კომისიის შუალედური და საბოლოო დასკვნა 

Georgia - Opinion on the draft revised Constitution 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2017)013-e 

Georgia - Opinion on the draft revised Constitution as adopted by the Parliament of Georgia at the 
second reading on 23 June 2017, adopted by the Venice Commission at its 112th Plenary Session 
(Venice, 6-7 October 2017) 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD%282017%29023-e 
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შეხვედრები საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დიპლომატიურ კორპუსთან 

 

5.07.2017 ირაკლი კობახიძემ ევროკავშირი-საქართველოს საპარლამენტო ასოცირების 
კომიტეტის წევრებს საქართველოში მიმდინარე საკონსტიტუციო რეფორმა გააცნო 

საპარლამენტო უმრავლესობამ ევროკავშირი-
საქართველოსსაპარლამენტოასოცირებისკომიტეტისწევრებსსაქართველოშიმიმდინარე 
კონსტიტუციური რეფორმა გააცნო. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, ხელისუფლების 
მიზანი არის ავტოკრატიის ხელისშემშლელი კონსტიტუციის შექმნა.  

http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/irakli-kobaxidzem-evrokavshiri-
saqartvelos-saparlamento-asocirebis-komitetis-wevrebs-saqartveloshi-mimdinare-sakonstitucio-
reforma-gaacno.page 

30.03.2017 ირაკლი კობახიძე და თამარ ჩუგოშვილი დიპლომატიური კორპუსისა და 
საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებს და წარმომადგენლებს შეხვდნენ 

საქართველოს პარლამენტის თავმჯომარემ და მოადგილემა დიპლომატიური კორპუსის 
და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს საქართველოში მიმდინარე 
საკონსტიტუციო რეფორმა გააცნეს.  

http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/irakli-kobaxidze-da-tamar-
chugoshvili-diplomatiuri-korpusisa-da-saertashoriso-organizaciebis-xelmdzgvanelebs-da-
warmomadgenlebs-shexvdnen.page 

 

28.03.2017 სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრები ევროპის საბჭოს საპარლამენტო 
ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის წევრებს შეხვდნენ 

 
საქართველოსსახელმწიფოსაკონსტიტუციოკომისიისწევრებისაქართველოშივიზიტითმყ
ოფევროპისსაბჭოსსაპარლამენტოასამბლეისმონიტორინგისკომიტეტისწევრებსშეხვდნენ. 
 
თამარჩუგოშვილმა, 
პარლამენტისთავმჯდომარისპირველმამოადგილემდასახელმწიფოსაკონსტიტუციოკომი
სიისმდივანმაკომისიისწევრებთანერთადსტუმრებსსახელმწიფოსაკონსტიტუციოკომისიი
სმუშაობისძირითადიპრინციპები, მიზნებიდამუშაობისწესიგააცნო 

http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/deputy-chairmen/tamar-chugoshvili/news1/saxelmwifo-
sakonstitucio-komisiis-wevrebi-evropis-sabchos-saparlamento-asambleis-monitoringis-komitetis-
wevrebs-shexvdnen.page 

32 
 

http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/irakli-kobaxidzem-evrokavshiri-saqartvelos-saparlamento-asocirebis-komitetis-wevrebs-saqartveloshi-mimdinare-sakonstitucio-reforma-gaacno.page
http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/irakli-kobaxidzem-evrokavshiri-saqartvelos-saparlamento-asocirebis-komitetis-wevrebs-saqartveloshi-mimdinare-sakonstitucio-reforma-gaacno.page
http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/irakli-kobaxidzem-evrokavshiri-saqartvelos-saparlamento-asocirebis-komitetis-wevrebs-saqartveloshi-mimdinare-sakonstitucio-reforma-gaacno.page
http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/irakli-kobaxidze-da-tamar-chugoshvili-diplomatiuri-korpusisa-da-saertashoriso-organizaciebis-xelmdzgvanelebs-da-warmomadgenlebs-shexvdnen.page
http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/irakli-kobaxidze-da-tamar-chugoshvili-diplomatiuri-korpusisa-da-saertashoriso-organizaciebis-xelmdzgvanelebs-da-warmomadgenlebs-shexvdnen.page
http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/irakli-kobaxidze-da-tamar-chugoshvili-diplomatiuri-korpusisa-da-saertashoriso-organizaciebis-xelmdzgvanelebs-da-warmomadgenlebs-shexvdnen.page
http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/deputy-chairmen/tamar-chugoshvili/news1/saxelmwifo-sakonstitucio-komisiis-wevrebi-evropis-sabchos-saparlamento-asambleis-monitoringis-komitetis-wevrebs-shexvdnen.page
http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/deputy-chairmen/tamar-chugoshvili/news1/saxelmwifo-sakonstitucio-komisiis-wevrebi-evropis-sabchos-saparlamento-asambleis-monitoringis-komitetis-wevrebs-shexvdnen.page
http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/deputy-chairmen/tamar-chugoshvili/news1/saxelmwifo-sakonstitucio-komisiis-wevrebi-evropis-sabchos-saparlamento-asambleis-monitoringis-komitetis-wevrebs-shexvdnen.page


 

30.03. 2017 საპარლამენტო უმცირესობაში შემავალი ფრაქციების წარმომადგენლები ევროპის 
საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მომხსენებლებს შეხვდნენ 

ევროპელი მომხსენებლები საპარლამენტო უმცირესობაში შემავალი ფრაქციის 
წარმომადგენლებს ზურაბ ჭიაბერაშვილს და გიორგი ტუღუშს შეხვდნენ და ქვეყანაში 
მიმდინარე მოვლენებზე მათი ხედვები მოისმინეს. შეხვედრაზე მხარეებმა საარჩევნო 
სისტემის რეფორმა, მედია პლურალიზმის საკითხები და სასამართლო სისტემის 
არსებული მდგომარეობა მიმოიხილეს 

http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/saparlamento-umciresoba/news1/saparlamento-
umciresobashi-shemavali-fraqciebis-warmomadgenlebi-evropis-sabchos-saparlamento-asambleis-
momxseneblebs-shexvdnen.page 
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საქართველოს პრეზიდენტის კამპანია - კონსტიტუცია ყველასია 

10.03.2017 საქართველოს პრეზიდენტმა კამპანია „კონსტიტუცია ყველასია“ დაიწყო 

საქართველოს პრეზიდენტმა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის საქმიანობაში 
მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. პრეზიდენტის სასახლეში გამართულ მიღებაზე, 
ქვეყნის პირველმა პირმა განაცხადა, რომ კონსტიტუცია კაბინეტებში არ უნდა 
იქმნებოდეს. სახელმწიფოს მეთაურის შეფასებით, კონსტიტუციაში ცვლილებების 
შეტანა საზოგადოების ფართო ჯგუფების ჩართულობის და მნიშვნელოვან საკითხებზე 
დისკუსიის ფორმატში უნდა წარიმართოს. კონსტიტუციის საერთო თანხმობის 
დოკუმენტად ჩამოყალიბებისთვის, მან „კონსტიტუცია ყველასია“ პროცესი დაიწყო. 

https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/saqartvelos-prezidentma-
kampania-konstitucia-yvela.aspx 

13.03.2017პრეზიდენტმა კამპანია "კონსტიტუცია ყველასია" დღეს თელავიდან დაიწყო 

თელავში გამართულ შეხვედრაზე პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ კონსტიტუციის 
შინაარსი და სულიკვეთება თანხმობაზე უნდა იყოს დაფუძნებული. 

https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8Bprezidentma-
kampania-konstitucia-yvelasia-dges-te.aspx 

24.03.2017 გიორგი მარგველაშვილი - რაც უფრო მეტი არჩევითობაა, მით უფრო 
ვალდებულად თვლის ხელისუფალი თავს ანგარიში გაუწიოს საზოგადოებას 

პრეზიდენტმა გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში თქვა, რომ სახელმწიფოს 
მეთაურს ხალხი უნდა ირჩევდეს.  

https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8Bgiorgi-
margvelashvili-rac-ufro-meti-archevitobaa,.aspx 

24.03.2017 პრეზიდენტმა გორში საკონსტიტუციო რეფორმის საკითხები ოპოზიციურ 
პარტიებთან და საზოგადოებრივ ჯგუფებთან განიხილა 

https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8Bprezidentma-
gorshi-sakonstitucio-reformis-sakitkh.aspx 

03.04.2017 „კონსტიტუცია ყველასია“ - გიორგი მარგველაშვილი ეთნიკურ უმცირესობებს 
შეხვდა 

ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებმა, ოკუპირებული ტერიტორიებზე 
მცხოვრები მოქალაქეების, კონსტიტუციურ დიალოგში ჩართვის მნიშვნელობაზე 
ისაუბრეს.  
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https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8B-konstitucia-
yvelasia-giorgi-margvelashvili-etnik.aspx 

06.04.2017 გიორგი მარგველაშვილი ქუთაისში სტუდენტებს შეხვდა 

საქართველოს პრეზიდენტმა კონსტიტუციის, როგორც ქვეყნის უმთავრესი და ჩარჩო 
კანონის მნიშვნელობაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ კონსტიტუცია უპირველესად, 
თავისუფალი მოქალაქეების თავისუფალი განწყობების თანხმობის დოკუმენტია, 
რომელშიც უნდა ჩაიწეროს როგორი ცხოვების წესი გვსურს 

https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8Bgiorgi-
margvelashvili-qutaisshi-studentebs-shekhv.aspx 

06.04.2017 გიორგი მარგველაშვილი - კონსტიტუცია ეროვნული თანხმობის დოკუმენტია 
და მის განხილვაში საზოგადოება აქტიურად უნდა ჩაერთოს 

საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებით, კონსტიტუცია ეროვნული თანხმობის 
დოკუმენტია, და მისი, როგორც პრეზიდენტის მოვალეობაა საზოგადოების ფართო 
ფენები ჩაერთოს ამ პროცესსა და განხილვაში. 

https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8Bgiorgi-
margvelashvili-konstitucia-erovnuli-tankhm.aspx 

12.04.2017 გიორგი მარგველაშვილი - საარჩევნო სისტემის ცვლილება ხელს შეუწყობს 
რეგიონული ლიდერების შექმნას 

გიორგი მარგველაშვილმა, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან 
შეხვედრისას, პრეზიდენტის არჩევის წესის ცვლილების,  განათლების 
ხელმისაწვდომობის, მისი მნიშვნელობის და რეფორმების აუცილებლობის შესახებ, 
კონსტიტუციაში ოჯახის დეფინიციის, ეროვნულ ღირებულებებთან მიმართებაში 
ევროპული ტრადიციების შესახებ ისაუბრა 

https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8Bgiorgi-
margvelashvili-saarchevno-sistemis-cvlileb.aspx 

20.04 2017 გიორგი მარგველაშვილი- კონსტიტუციის ახალი მოდელის მიხედვით 
ხელისუფლების კონცენტრაცია ხდება ისეთი პოლიტიკური ფიგურის ხელში, რომელიც 
არ არის არჩევითი 

ბათუმის უნივერსიტეტის სტუდენტებთან შეხვედრისას, პრეზიდენტმა 
შეიარაღებული ძალების მთავარსარდლის როლის ეფექტურობაზე ისაუბრა. მისი 
შეფასებით, ყველაზე საშიში მდგომარეობა ამ მიმართულებით არსებობს  , რომ 
ფაქტობრივად ქვეყანას აღარ ეყოლება მთავარსარდალი. მთავარსარდალი, რომელიც 
რეალურად უზრუნველყოფს როგორც სამხედრო ძალებზე სამოქალაქო კონტროლს. 
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https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/giorgi-margvelashvili-
konstituciis-akhali-modelis.aspx 

20.04.2017 გიორგი მარგველაშვილი - ქვეყანაში სამი მთავარი პოლიტიკური ფიგურა, 
საკონსტიტუციო ცვლილებების მიხედვით, პირდაპირი არჩევის მანდატს ვერ მიიღებს 

გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით, სამი ყველაზე მაღალი თანამდებობის პირი 
ქვეყანაში - პრეზიდენტი, პარლამენტის თავმჯდომარე და პრემიერმინისტრი, 
ცვლილებების მიღების შემთხვევაში, იქნება არჩეული ე.წ. ხმოსნების, დეპუტატების 
და პარლამენტის წევრების მიერ; ანუ, არცერთი, ყველაზე მაღალი თანამდებობის 
პირი, რომელმაც ქვეყანა უნდა წარმოადგინოს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის 
გარეთ, მანდატს არ აიღებს ამომრჩევლისგან პირდაპირ 

https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8Bgiorgi-
margvelashvili-qveyanashi-sami-mtavari-pol.aspx 

28.04.2017 გიორგი მარგველაშვილი - არავის შევეკვრები და არასოდეს ვივაჭრებ 
კონსტიტუციით 

არ ვივაჭრებ იმ ძირითადი დოკუმენტით, რომელიც მიმაჩნია, რომ უნდა იყოს ყველას 
გამაერთიანებელი და არა ცალკეული პოლიტიკოსების, რაღაც ამბიციების შემკრები. ეს 
განცხადება საქართველოს პრეზიდენტმა ახალციხეში სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტში სტუდენტებთან შეხვედრისას გააკეთა. 

https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8Bgiorgi-
margvelashvili-aravis-shevekvrebi-da-araso.aspx 

28.04.2017 გიორგი მარგველაშვილი: ნუ დაიღლებიან ჩემთან ირიბი ვაჭრობით 

https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8Bgiorgi-
margvelashvili-nu-daiglebian-chemtan-iribi.aspx 

04.05.2017 გიორგი მარგველაშვილი - ხმების მითვისება, რისთვისაც საქართველოს 
მოსახლეობა წინა ხელისუფლებას უპირისპირდებოდა, ხვალ დაკანონდება 

გიორგი მარგველაშვილის აზრით, არჩევნების პროცესში თითოეული მოქალაქის ხმა 
უნდა იყოს დაცული, ამ პროექტით კი, სხვა პოლიტიკური ჯგუფისათვის მიცემული 
ხმა გამარჯვებული პოლიტიკური პარტიის კალათში ხვდება, რაც ხმების მითვისების  
მექანიზმია. 

https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8Bgiorgi-
margvelashvili-khmebis-mitviseba,-ristvisa.aspx 
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09.05.2017 გიორგი მარგველაშვილი - პრეზიდენტის არჩევის წესის შესაცვლელად 
მმართველ ძალას ძლიერი არგუმენტი სჭირდება 

როდესაც გვქავს უკვე ასეთი ტრადიცია, როდესაც ჩვენ როგორც მოქალაქეები და 
ამომრჩევლები მივეჩვიეთ იმას, რომ პრეზიდენტს ვირჩევთ, თუ შენ ამას მე მიცვლი, 
თუ მართმევ არჩევანის უფლებას, ეს უნდა ამიხსნა რატომ აკეთებ ამას. რა პრობლემა 
იქნება იმაში, რომ ჩვეულებრივმა, რიგითმა მოქალაქემ, რიგითმა ამომრჩეველმა 
აირჩიოს პრეზიდენტი-ამის შესახებ პრეზიდენტმა, ზუგდიდში, სტუდენტებთან 
ისაუბრა. 

https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8Bgiorgi-
margvelashvili-prezidentis-archevis-cesis.aspx 

18.05.2017 საქართველოს პრეზიდენტი კამპანიის „კონსტიტუცია ყველასია“ ფარგლებში 
არასამთავრობოების წარმომადგენლებს შეხვდა 

https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8Bsaqartvelos-
prezidenti-kampaniis-konstitucia-yvel.aspx 

18.05.2017 გიორგი მარგველაშვილი: საყოველთაო განხილვებში იკარგება მთავარი- 
მოქალაქეების დაკვეთა 

https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/giorgi-margvelashvili-
sayoveltao-gankhilvebshi-ika.aspx 

25.05.2017 გიორგი მარგველაშვილი - სოციალური სახლემწიფოს შესახებ 
კონსტიტუციური ჩანაწერი მნიშვნელოვანი გამაერთიანებელი ფაქტორი გახდება 
ქართული საზოგადოებისათვის 

https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/giorgi-margvelashvili-
socialuri-sakhlemcifos-shesa.aspx 
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კონსტიტუციური კანონის პროექტის მიღება 
 

19.06.2017 პარლამენტის ბიუროს სხდომა 

პარლამენტის თავმჯდომარემ პრეზიდენტს რიგგარეშე სხდომის მოწვევასთან დაკავშირებით 
წარდგინებით  მიმართა 

http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/biuro/biuros-sxdomebi/parlamentis-biuros-
sxdoma19062017.page 

20.06.2017 პარლამენტის ბიუროს სხდომა 

პარლამენტის ბიუროს სხდომაზე 21 
ივნისიდანმოწვეულირიგგარეშესხდომების დღისწესრიგის საკითხებიგანსაზღვრეს 

პარლამენტმა, საქართველოს პრეზიდეტისგან რიგგარეშე სხდომის მომწვევის 
წარგდგინებაზე, უარი მიიღო 

საქართველოს პარლამენტმა საკურთარი ინიციატივით მოიწვია პარლამენტის რიგგარეშე 
სხდომა 

http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/biuro/biuros-sxdomebi/parlamentis-biuros-
sxdoma31.page 

21.06.2017 პარლამენტის რიგგარეშე სხდომა 

საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე სხდომაზე საქართველოს კონსტიტუციური კანონის 
პროექტი „საქართველოს კონსტიტუციის გადასინჯვის შესახებ“ პირველი მოსმენით 
განიხილეს 

http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/plenaruli-sxdomebi/plenaruli-
sxdomebi_news/parlamentis-riggareshe-sxdoma-21062017.page 

22.06.2017 პარლამენტის რიგგარეშე სხდომა 

საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე სხდომაზე საქართველოს კონსტიტუციური კანონის 
პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ“ პირველი მოსმენით განიხილეს 

http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/plenaruli-sxdomebi/plenaruli-
sxdomebi_news/parlamentis-riggareshe-sxdoma-22062017.page 

პარლამენტმა საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტი პირველი მოსმენით მიიღო 
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რიგგარეშესხდომისფორმატშიორდღიანიგანხილვებისშემდეგსაქართველოსპარლამენტმაკონ
სტიტუციურკანონისპროექტს „საქართველოსკონსტიტუციაშიცვლილებისშეტანისშესახებ“ 
ერთხმად - 115 ხმითდაუჭირამხარი.  

http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/plenaruli-sxdomebi/plenaruli-
sxdomebi_news/parlamentma-saqartvelos-konstituciuri-kanonis-proeqti-pirveli-mosmenit-
miigo.page 

 

პირველი მოსმენით განხილული და მიღებული კანონპროექტი „საქართველოს 
კონსტიტუციაში ცვლილებების შესახებ“ 

https://info.parliament.ge/#law-drafting/13831 

 

ასევე, ერთხმად, 115 ხმითიქნამიღებულისაქართველოსკონსტიტუციურიკანონისპროექტი 
„აჭარისავტონომიურირესპუბლიკისშესახებ“. 

პირველი მოსმენით განხილული და მიღებული კანონპროექტი „საქართველოს 
კონსტიტუციური კანონი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ“  

https://info.parliament.ge/#law-drafting/13832 

 

23.06.2017 პარლამენტის ბიუროს სხდომა 

პარლამენტის ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება პარლამენტის   რიგგარეშე სხდომაზე, მეორე 
მოსმენით განიხილოს საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ და 
„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონის 
პროექტები 

http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/biuro/biuros-sxdomebi/parlamentis-biuros-
sxdoma-23062017.page 

23.06.2017 პარლამენტმა კონსტიტუციური კანონის პროექტები მეორე მოსმენით მიიღო 

პარლამენტმა რიგგარეშე სხდომაზე „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შესახებ“ 
და „აჭარის ავტონომური რესპუბლიკის შესახებ“ კონსტიტუციური კანონის პროექტები 
მეორე მოსმენით მუხლობრივად განიხილა და მიიღო 
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http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/plenaruli-sxdomebi/plenaruli-
sxdomebi_news/parlamentma-riggareshe-sxdomaze-saqartvelos-konstituciashi-cvlilebebis-shesaxeb-
da-acharis-avtonomuri-respublikis-shesaxeb-konstituciuri-kanonis-proeqtebi-meore-mosmenit-
muxlobrivad-ganixila-da-miigo.page 

მეორე მოსმენით განხილული და მიღებული კანონპროექტი „საქართველოს კონსტიტუციაში 
ცვლილების შესახებ“ 

https://info.parliament.ge/#law-drafting/13831 

 

მეორე  მოსმენით განხილული და მიღებული კანონპროექტი „საქართველოს 
კონსტიტუციური კანონი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ 

https://info.parliament.ge/#law-drafting/13832 

პრეზიდენტმა პარლამენტის რიგგარეშე სხდომა არ მოიწვი 

გიორგი მარგველაშვილმა არ გაითვალისწინა პარლამენტის თავმჯდომარის თხოვნა 
რიგგარეშე სხდომის მოწვევასთან დაკავშირებით და მოუწოდა პარლამენტს არ მიიღოს 
შეუთანხმებელი საკონსტიტუციო ცვლილებები დაჩქარებული წესით 

https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8Bprezidentma-
parlamentis-riggareshe-skhdoma-ar-moi.aspx 

24.09.2017 საქართველოს პარლამენტის აპარატის განცხადება 

საქართველოს პარლამენტმა, რიგგარეშე სხდომის მოწვევაზე, პრეზიდენტისგან უარის 
მიღების შემდეგ განცხადება გაავრცელა. განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოს 
პარლამენტი რიგგარეშე პლენარულ სხდომაზე მესამე მოსმენით განიხილავს და კენჭს უყრის 
დაგეგმილ კონსტიტუციურ ცვლილებებს. 

http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/saqartvelos-parlamentis-aparatis-
gancxadeba.page 

25.09.2017 საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე სხდომა 26 სექტემბერს გაიმართება 

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის, ირაკლი კობახიძის განცხადებით, პარლამენტი 
უფლებამოსილია, საკუთარი ინიციატივით, რიგგარეშე სხდომაზე 26 სექტემბერს შეიკრიბოს 

http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/saqartvelos-parlamentis-riggareshe-
sxdoma-26-seqtembers-gaimarteba.page 

40 
 

http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/plenaruli-sxdomebi/plenaruli-sxdomebi_news/parlamentma-riggareshe-sxdomaze-saqartvelos-konstituciashi-cvlilebebis-shesaxeb-da-acharis-avtonomuri-respublikis-shesaxeb-konstituciuri-kanonis-proeqtebi-meore-mosmenit-muxlobrivad-ganixila-da-miigo.page
http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/plenaruli-sxdomebi/plenaruli-sxdomebi_news/parlamentma-riggareshe-sxdomaze-saqartvelos-konstituciashi-cvlilebebis-shesaxeb-da-acharis-avtonomuri-respublikis-shesaxeb-konstituciuri-kanonis-proeqtebi-meore-mosmenit-muxlobrivad-ganixila-da-miigo.page
http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/plenaruli-sxdomebi/plenaruli-sxdomebi_news/parlamentma-riggareshe-sxdomaze-saqartvelos-konstituciashi-cvlilebebis-shesaxeb-da-acharis-avtonomuri-respublikis-shesaxeb-konstituciuri-kanonis-proeqtebi-meore-mosmenit-muxlobrivad-ganixila-da-miigo.page
http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/plenaruli-sxdomebi/plenaruli-sxdomebi_news/parlamentma-riggareshe-sxdomaze-saqartvelos-konstituciashi-cvlilebebis-shesaxeb-da-acharis-avtonomuri-respublikis-shesaxeb-konstituciuri-kanonis-proeqtebi-meore-mosmenit-muxlobrivad-ganixila-da-miigo.page
https://info.parliament.ge/%23law-drafting/13831
https://info.parliament.ge/%23law-drafting/13832
https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8Bprezidentma-parlamentis-riggareshe-skhdoma-ar-moi.aspx
https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8Bprezidentma-parlamentis-riggareshe-skhdoma-ar-moi.aspx
http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/saqartvelos-parlamentis-aparatis-gancxadeba.page
http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/saqartvelos-parlamentis-aparatis-gancxadeba.page
http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/saqartvelos-parlamentis-riggareshe-sxdoma-26-seqtembers-gaimarteba.page
http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/saqartvelos-parlamentis-riggareshe-sxdoma-26-seqtembers-gaimarteba.page


25.09.2017 პარლამენტის ბიუროს სხდომა 

საკონსტიტუციო ცვლილებების პაკეტის მესამე მოსმენით განიხილვა და კენჭისყრა26 
სექტემბერს, საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე პლენარულ სხდომაზე გაიმართება 

http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/biuro/biuros-sxdomebi/parlamentis-biuros-
sxdoma-25-09-2017.page 

26.09.2017 საქართველოს პარლამენტმა კონსტიტუციური კანონის პროექტი მესამე მოსმენით 
მიიღო 

საქართველოს პარლამენტმა კონსტიტუციური კანონის პროექტი „საქართველოს 
კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“, მესამე მოსმენით, 117 ხმით მიიღო. 114-მა 
დეპუტატმა დაუჭირა მხარი კონსტიტუციური კანონის პროექტს „აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის შესახებ“. 

http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/plenaruli-sxdomebi/plenaruli-
sxdomebi_news/saqartvelos-parlamentma-konstituciuri-kanonis-proeqti-mesame-mosmenit-
miigo.page 

მესამე მოსმენით მიღებული საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტი 
„საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

http://parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/74766/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%
90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1-
_%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A2%E
1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%98-
_%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1
%83%98%E1%83%A1-
_%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-
_%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91 

მესამე მოსმენით მიღებული საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტი „აჭარის 
ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ“ 

 

http://parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/74767/%E1%83%90%E1%83%AD%E1%83%90%E1%83%
A0%E1%83%98%E1%83%A1-
_%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9B%E
1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-
_%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%9A%E
1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1-
_%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91 
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http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/biuro/biuros-sxdomebi/parlamentis-biuros-sxdoma-25-09-2017.page
http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/biuro/biuros-sxdomebi/parlamentis-biuros-sxdoma-25-09-2017.page
http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/plenaruli-sxdomebi/plenaruli-sxdomebi_news/saqartvelos-parlamentma-konstituciuri-kanonis-proeqti-mesame-mosmenit-miigo.page
http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/plenaruli-sxdomebi/plenaruli-sxdomebi_news/saqartvelos-parlamentma-konstituciuri-kanonis-proeqti-mesame-mosmenit-miigo.page
http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/plenaruli-sxdomebi/plenaruli-sxdomebi_news/saqartvelos-parlamentma-konstituciuri-kanonis-proeqti-mesame-mosmenit-miigo.page
http://parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/74766/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1-_%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%98-_%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-_%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-_%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91
http://parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/74766/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1-_%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%98-_%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-_%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-_%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91
http://parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/74766/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1-_%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%98-_%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-_%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-_%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91
http://parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/74766/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1-_%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%98-_%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-_%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-_%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91
http://parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/74766/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1-_%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%98-_%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-_%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-_%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91
http://parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/74766/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1-_%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%98-_%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-_%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-_%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91
http://parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/74766/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1-_%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%98-_%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-_%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-_%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91
http://parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/74766/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1-_%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%98-_%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-_%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-_%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91
http://parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/74767/%E1%83%90%E1%83%AD%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-_%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-_%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1-_%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91
http://parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/74767/%E1%83%90%E1%83%AD%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-_%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-_%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1-_%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91
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საქართველოს პრეზიდენტმა პარლამენტს 6 პუნქტიანი მოტივირებული შენიშვნები გაუგზავნა 

საქართველოს პრეზიდენტმა პარლამენტს 6 პუნქტიანი მოტივირებული შენიშვნები 
წარუდგინა.  

https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/saqartvelos-prezidentma-parlaments-
6-punqtiani-mot.aspx 

პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები:  

https://www.president.gov.ge/getattachment/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8Bsaqartvelos-
prezidentma-saqartvelos-konstitucias/prezidentis-motivirebuli-shenishvnebi.pdf.aspx 

საქართველოს პრეზიდენტმა პარლამენტის რიგგარეშე სხდომა 13 ოქტომბერს დანიშნა 

საქართველოს პრეზიდენტმა,  პარლამეტის  რიგგარეშე სხდომა მოტივირებული შენიშვნების 
განსახილველად დანიშნა.  

https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8Bsaqartvelos-
prezidentma-parlamentis-riggaresh-(1).aspx 

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება- საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე 
მოწვევის შესახებ 

https://www.president.gov.ge/getattachment/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8Bsaqartvelos-
prezidentma-parlamentis-riggaresh-(1)/11-10-01.pdf.aspx 

13.10.2017 პარლამენტმა საკონსტიტუციო ცვლილებებზე პრეზიდენტის ვეტო დაძლია 

საქართველოს პარლამენტმა საკონსტიტუციო ცვლილებებზე პრეზიდენტის ვეტო 117 ხმით 
დაძლია. 

http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/plenaruli-sxdomebi/plenaruli-
sxdomebi_news/parlamentma-sakonstitucio-cvlilebebze-prezidentis-veto-dadzlia.page 

19.10.2017 პრეზიდენტმა კონსიტუციურ ცვლილებათა პაკეტს ხელი მოაწერა 

გიორგი მარგველაშვილი-„ჩემთვის უაღრესად ძნელია ამ კონსტიტუციაზე ხელის მოწერა, 
თუმცა შესაძლო დესტაბილიზაციის მიზეზების თავიდან ასაცილებლად, ყველანაირი 
ნაბიჯი უნდა გადავდგათ“ 

https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/giorgi-margvelashvili-chemtvis-
uagresad-dznelia-am.aspx 
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	კონსტიტუციურიკანონისპროექტისსაყოველთაო-სახალხოგანხილვისგანრიგი(თბილისი, 2017 წლის 29-30 მაისი)
	http://www.parliament.ge/uploads/other/65/65610.pdf
	29.05.2017 კონსტიტუციის პროექტის განხილვა კრწანისის რაიონში
	http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/konstituciis-proeqtis-ganxilva-krwanisis-raionshi.page
	29.05.2017 კონსტიტუციის პროექტის განხილვა გლდანში
	http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/konstituciis-proeqtis-ganxilva-gldanshi.page
	29.05.2017 კონსტიტუციური კანონის პროექტის  განხილვა  საბურთალოს რაიონში
	http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/konstituciuri-kanonis-proeqtis-sayoveltao-saxalxo-ganxilva-tbilisshi-saburtalos-raionshi-shedga.page
	29.05.2017 კონსტიტუციური კანონის პროექტის განხილვა ნაძალადევის რაიონში
	http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/konstituciuri-kanonis-proeqtze-nadzaladevis-raionshi-imsdjeles.page
	30.05.2017 კონსტიტუციური კანონის პროექტის განხილვა დიდუბის რაიონში
	http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/konstituciuri-kanonproeqtis-cvlilebebis-gacnobis-miznit-didubis-mosaxleobastan-shexvedra-gaimarta.page
	30.05.2017 კონსტიტუციური კანონის პროექტის განხილვა მთაწმინდის რაიონში
	http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/moswavle-axalgazrdobis-sasaxleshi-konstituciuri-kanonis-proeqtze-msdjelobdnen.page
	30.2017 კონსტიტუციური კანონის პროექტს თბილისში ისანი-სამგორის რაიონში
	http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/konstituciuri-kanonis-proeqts-tbilisshi-isani-samgoris-mosaxleoba-gaecno.page
	30.05.2017  კონსტიტუციური კანონის პროექტის განხილვა ვაკის რაიონში
	http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/konstituciuri-kanonis-proeqts-vakis-mosaxleoba-gaecno1.page
	30.05.2017  კონსტიტუციური კანონის პროექტის განხილვა ჩუღურეთის რაიონში რაიონში
	http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/chuguretis-mosaxleobistis-konstituciuri-proeqtis-sayoveltao-saxalxo-ganxilva-gaimarta.page
	05.06.2017 საყოველთაო-სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისიამ შემაჯამებელი ოქმი დაამტკიცა
	შემაჯამებელი ოქმი:
	http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/67360/%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%98
	1.06.2017 ირაკლი კობახიძე საკონსტიტუციო ცვლილებებზე: ივნისის თვეში, ორი მოსმენით, მივიღებთ ისეთ დოკუმენტს, რომელიც იქნება სამართლებრივად აბსოლუტურად გამართული
	http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/irakli-kobaxidze-sakonstitucio-cvlilebebze-ivnisis-tveshi-ori-mosmenit-mivigebt-iset-dokuments-romelic-iqneba-samartlebrivad-absoluturad-gamartuli.page
	5.06.2017 კონსტიტუციური კანონპროექტის განხილვა საპარლამენტო ფორმატში იწყება:
	პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით, კონსტიტუციური კანონის პროექტს ხუთ კომიტეტში ერთი კვირის განმალვლობაში განიხილავენ
	http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/irakli-kobaxidze-konstituciuri-kanonproeqtis-ganxilva-saparlamento-formatshi-iwyeba.page
	5.06.2017 ირაკლი კობახიძე: „პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განსახილველად გადასინჯული კანონპროექტი შევა“
	პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით, საკომიტეტო განხილვების შემდეგ კონსტიტუციური კანონის პროექტი გადაისინჯება საერთო-სახალხო განხილვის შედეგების საფუძველზე და ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების გათვალისწინებით
	http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/irakli-kobaxidze-parlamentis-plenarul-sxdomaze-gansaxilvelad-gadasindjuli-kanonproeqti-sheva.page

	კონსტიტუციური კანონის პროექტის საკომიტეტო განხილვები
	6.06.2017 ირაკლი კობახიძემ კონსტიტუციური კანონის პროექტი საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე წარადგინა
	http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/komitetebi/safinanso-sabiudjeto-komiteti-139/axali-ambebi-safinanso/irakli-kobaxidzem-konstituciuri-kanonis-proeqti-safinanso-sabiudjeto-komitetis-sxdomaze-waradgina.page
	7.06.2017 თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის სხდომაზე კონსტიტუციური კანონპროექტები განიხილეს
	http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/0/1140
	7.06.2017 ირაკლი კობახიძე: ეროვნული თავდაცვის საბჭო აბსოლუტურად ქმედითი ორგანო იქნება
	პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით ეროვნული უშიშროების საბჭოს აქვს ისეთი კომპეტენციები, რომელსაც ის ვერ განახორციელებს. მისი შეფასებით ეს ორგანო არის არაეფექტური
	http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/komitetebi/tavdacvisa-da-ushishroebis-komiteti-144/axali-ambebi-tavdacva/irakli-kobaxidze-erovnuli-tavdacvis-sabcho-absoluturad-qmediti-organo-iqneba.page
	7.06.2017 ირაკლი კობახიძე: ტერმინებთან დაკავშირებით კონსენსუსი მიიღწევა
	პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასებით, თავდაცვის და უსაფრთხოების კუთხით, კონსტიტუციის მოქმედ რედაქციაში არის   ბუნდოვანი და ეს ხარვეზაინი ჩანაწერები, რაც გამოსწორებას საჭიროებს.  მისი განცხადებით,  კონსტიტუციური კანონის პროექტში არის შენიშვნები შეიარღებუ...
	http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/irakli-kobaxidze-terminebtan-dakavshirebit-konsensusi-miigweva.page
	7.06.2017 კონსტიტუციური კანონის პროექტის პირველი მოსმენა ვენეციის კომისიის პლენარული სხდომის შემდეგ გაიმართება
	http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/konstituciuri-kanonis-proeqtis-pirveli-mosmena-veneciis-komisiis-plenaruli-sxdomis-shemdeg-gaimarteba.page
	08. 06.2017 პარლამენტის თავმჯდომარემ ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტში საქართველოს კონსტიტუციის კანონპროექტი წარადგინა
	http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/parlamentis-tavmdjdomarem-adamianis-uflebata-dacvisa-da-samoqalaqo-integraciis-komitetshi-saqartvelos-konstituciis-kanonproeqti-waradgina.page
	8.06.2017 ირაკლი კობახიძე: მკაფიო და მკაცრი კონსტიტუციური ჩანაწერით ქართული მიწა დარჩება მხოლოდ საქართველოს სახელმწიფოს, საქართველოს მოქალაქეებისა და მათი გაერთიანებების საკუთრებაში
	პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით, პრემიერმინისტრს, სამთავრობო გუნდსა და საპარლამენტო უმრავლესობას შორის გამართული კონსულტაციის საფუძველზე, ერთსულოვნად იქნა მიღებული გადაწყვეტილება მაქსიმალურად მკაფიო და მკაცრი კონსტიტუციური ჩანაწერით დავიცვათ ჩვენ...
	საქართველოსპარლამენტისთავმჯდომარისგანცხადებით, იმავემიზნით, პარლამენტშიინიციატივისწესითშევაკანონპროექტი, რომელიცსაკონსტიტუციოცვლილებებისამოქმედებამდეუზრუნველყოფსსაქართველოსმოქალაქეობისარმქონეპირებზემიწისგასხვისებისსათანადოშეზღუდვას.
	http://www.parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/irakli-kobaxidze-mkafio-da-mkacri-konstituciuri-chanawerit-qartuli-miwa-darcheba-mxolod-saqartvelos-saxelmwifos-saqartvelos-moqalaqeebisa-da-mati-gaertianebebis-sakutrebashi.page
	8.06.2017 ირაკლი კობახიძის კომენტარი კონსტიტუციაში ქორწინების დეფინიციასთან დაკავშირებულ ჩანაწერზე
	პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასებით, კოსტიტუციაში ქორწინების განსაზღვრება უზრუნველყოფს ჰომოფობიური და ანტი დასავლური განწყობების თავიდან აცილებას
	http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/irakli-kobaxidzis-komentari-konstituciashi-qorwinebis-definiciastan-dakavshirebul-chanawerze.page
	9.06.2017 კონსტიტუციურ კანონის პროექტთან დაკავშირებით საკომიტეტო მოსმენა გაიმართა
	იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ ვენეციის კომისიის საბოლოო დასკვნის შემდეგ დაიწყება კონსტიტუციური კანონის განხილვა პლენარულ სხდომაზე.
	http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/konstituciur-kanonproeqtebtan-dakavshirebit-sakomiteto-mosmena-gaimarta.page
	9.06.2017 საყოველთაო-სახალხო განხილვების დროს საზოგადოებამ ყველაზე ემოციური დამოკიდებულება მიწის საკითხისა და ქორწინების დეფინიციის მიმართ გამოხატა
	იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე, პარლამენტის თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ მიწის საკითხზე საზოგადოების ემოციური დამოკიდებულება პრინციპულად მნიშვნელოვანი იყო.
	http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/sayoveltao-saxalxo-ganxilvebis-dros-sazogadoebam-yvelaze-emociuri-damokidebuleba-miwis-sakitxisa-da-qorwinebis-definiciis-mimart-gamoxata.page
	9.06.2017 ირაკლი კობახიძე: გავითვალისწინებთ ყველა შენიშვნას, რომელიც ვენეციის კომისიის საბოლოო დასკვნაში აისახება
	http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/irakli-kobaxidze-gavitvaliswinebt-yvela-shenishvnas-romelic-veneciis-komisiis-saboloo-daskvnashi-aisaxeba.page
	23.06.2017 იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შესახებ“ და „აჭარის ავტონომური რესპუბლიკის შესახებ“ კონსტიტუციური კანონის პროექტები მეორე მოსმენისთვის განიხილა:
	კონსტიტუციის პრეამბულა არ შეიცვალა, რადგან მიჩნული იქნა, რომ პრეამბულა დოკუმენტის ისტორიული ნაწილია და მიზანშეწონილად ჩაითვალა მისი უცვლელად დატოვება
	იურიდიულმა კომიტეტმა მიწის საკუთრებასთან დაკავშირებული ნორმის შემდეგი რედაქცია გაიზიარა: „მიწა, როგორც განსაკუთრებული მნიშვნელობის რესურსი შეიძლება იყოს მხოლოდ სახელმწიფოს, თვითმმართველი ერთეულის, საქართველოს მოქალაქის ან საქართველოს მოქალაქეთა გაერთი...
	გადაუნაწილებელი მანდატების გადანაწილების ბუნუსის წესზე დაწესდა ზღვრები: დაწესებულია სამი სახის ზღვარი. ერთი ეს არის ფარდობითი ზედა ზღვარი ანუ 35%-ს არ უნდა აღემატებოდეს დამატებით მანდატების რაოდენობა ძირითადი მანდატების რაოდენობას. მეორე არის აბსოლუტუ...
	http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/komitetebi/iuridiul-sakitxta-komiteti-146/axali-ambebi-iuridiuli/iuridiul-sakitxta-komitetma-saqartvelos-konstituciashi-cvlilebebis-shesaxeb-da-acharis-avtonomuri-respublikis-shesaxeb-konstituciuri-kanon...
	25.09.2017 იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შესახებ“ და „აჭარის ავტონომური რესპუბლიკის შესახებ“ კონსტიტუციური კანონის პროექტები მესამე მოსმენისთვის განიხილა
	http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/komitetebi/iuridiul-sakitxta-komiteti-146/axali-ambebi-iuridiuli/iuridiul-sakitxta-komitetma-saqartvelos-konstituciashi-cvlilebebis-shesaxeb-da-acharis-avtonomuri-respublikis-shesaxeb-konstituciuri-kanon...

	პოლიტიკური პროცესი
	19.10.2016 პრემიერის განცხადება საკონსტიტუციო უმრავლესობაზე
	გიორგი კვირიკაშვილის შეფასებით, ხელისუფლებამ, მემკვიდრეობით მიიღო ძალიან დაუბალანსებელი კონსტიტუცია და აუცილებლად შესაქმნელია ჯგუფი, რომელიც, საზოგადოების თითოეული წევრის ძალიან ფართო ჩართულობით, მოახდენს ისეთ ცვლილებებს, რომ მომავალში ვერავინ ვეღარას...
	http://gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=434&info_id=58019
	18.11.2016  გიორგი მარგველაშვილი - კონსტიტუციის გადახედვისას მთავარი გაწონასწორების მექანიზმების გამყარებაა და არა ყველა შტოსა და ინსტიტუციის ერთ ხელში თავმოყრა
	პრეზიდენტმა მხარი დაუჭირა პრემიერ მინისტრის ინიციატივას, საკონსტიტუციო ცვლილებების საჭიროებასთან დაკავშირებით და უმრავლესობას საკონსტიტუციო კომისიის პრეზიდენტთან შექმნა  შესთავაზა. პრეზიდენტის ინიციატივით, კონსტიტუციურ ცვლილებებზე მომუშავე ჯგუფს  პარლ...
	https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/giorgi-margvelashvili-konstituciis-gadakhedvisas-m.aspx
	12.12. 2016 გიორგი აბაშიშვილი - პრეზიდენტი და პრეზიდენტის წარმომადგენლები საკონსტიტუციო კომისიაში მონაწილეობისაგან თავს შეიკავებენ
	პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განცხადებით , დაგეგმილი საკონსტიტუციო ცვლილებები მოკლებულია პოლიტიკურ ლეგიტიმიაციას, საკითხთა განხილვის დემოკრატიულობას და არ არის ორიენტირებული ფართო საზოგადოებრივი კონსესუსის მიღწევაზე.
	https://www.president.gov.ge/ka-GE/administraciis-siakhleebi-aq/giorgi-abashishvili-prezidenti-da-prezidentis-carm.aspx
	02.05.2017 პრეზიდენტი პოლიტიკურ პარტიებს მეტი აქტიურობისაკენ მოუწოდებს
	პრეზიდენტმა პოლიტიკურ პარტიებს მოუწოდა აქტიურად ჩაერთონ კონსტიტუციური ცვლილებების და განხილვის პროცესში
	https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/prezidenti-politikur-partiebs-meti-aqtiurobisaken.aspx
	29.06.2017 საქართველოს პრეზიდენტი „ქართულ ოცნებას“ საკონსტიტუციო პროცესის შეჩერებისაკენ მოუწოდებს
	იმისთვის, რომ არ შეჩერდეს ქართული დემოკრატიის განვითარება, იმისთვის, რომ დემოკრატია არ შევიყვანოთ ჩიხში, უნდა შევხედოთ ვითრებას, „ქართულმა ოცნებამ“ უნდა გაიაზროს ის, რომ ეს პროცესი სერიოზულად აზარალებს ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას, მის დემოკრატიულ...
	https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/saqartvelos-prezidenti-qartul-ocnebas-sakonstituci.aspx
	06.07.2017 გიორგი მარგველაშვილი მოუწოდებს საპარლამენტო უმრავლესობას არ იძალადოს პოლიტიკურ პროცესებზე
	გიორგი მარგველაშვილი მიესალმა პრემიერის დღევანდელ წინადადებას საკონსტიტუციო პროცესში აქტიური დიალოგის შესახებ, მოუწოდა პოლიტიკურ პარტიებს აქტიურად ჩაერთონ საკონსტიტუციო დიალოგში,  და საპარლამენტო უმრავლესობას კი  - არ იძალადოს პოლიტიკურ პროცესებზე.
	https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/giorgi-margvelashvili-moucodebs-saparlamento-umrav.aspx
	15.08.2017  მმართველი გუნდი ყველა კვალიფიციურ ოპოზიციურ პარტიას საკონსტიტუციო ცვლილებების გარშემო მსჯელობის განახლებას სთავაზობს
	ჩვენი გუნდი მზად არის საშემოდგომო სესიამდე დარჩენილი დრო გამოიყენოს პოლიტიკური დიალოგისთვის. შესაბამისად, ყველა კვალიფიციურ ოპოზიციურ პარტიას ვთავაზობთ, მიმდინარე კვირაში შევიკრიბოთ და განვაახლოთ მსჯელობა საკონსტიტუციო ცვლილებების გარშემო-არჩილ თალაკვაძე
	http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/ParliamentaryMajority/majority-news/mmartveli-gundi-yvela-kvalificiur-opoziciur-partias-sakonstitucio-cvlilebebis-garshemo-msdjelobis-ganaxlebas-stavazobs.page\
	25.08.2017 უმრავლესობის განცხადება
	უმრავლესობის განცხადებით, მათ ვერ მიიღეს პოლიტიკური პარტიებისგან ის საკითხები რომელთა გაზიარების შემთხვევაში ისინი მხარს დაუჭერდნენ კონსტიტუციურ ცვლილებებს.
	http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/ParliamentaryMajority/majority-news/saparlamento-umravlesobis-gancxadeba-25082017.page
	11.09.2017 საქართველოს პრეზიდენტი პოლიტიკურ ძალებსა და მმართველ გუნდს საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებით შექმნილი ჩიხიდან გამოსავალს სთავაზობს
	პრეზიდენტმა პოლიტიკურ პარტიებს შესთავაზა, ქართული ოცნების მიერ შემუშავებულ პროექტი აეღოთ საბაზისო დოკუმენტად და წინააღმდეგობრივ საკითხებზე ერთობლივად ემსჯელათ
	https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/saqartvelos-prezidenti-politikur-dzalebsa-da-mmart.aspx
	19.09.2017 გიორგი მარგველაშვილი - საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით ოპოზიციურ პარტიებთან კონსენსუსი შედგა
	https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8Bgiorgi-margvelashvili-sakonstitucio-cvlilebebtan.aspx
	20.09.2017 გიორგი მარგველაშვილი - მითი, საქართველოში განსხვავებული შეხედულების პარტიების შეუთანხმებლობასთან დაკავშირებით, დამსხვრეულია
	პრეზიდენტმა არასამთავრობო ორგანიზაციებს ოპოზიციური პარტიების მიერ კონსესუსის საფუძველზე შექმნილი დოკუმენტი გააცნო. დოკუმენტი პარლამენტსა და ვენეციის კომისიას გადაეგზავნა
	https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8Bgiorgi-margvelashvili-miti,-saqartveloshi-ganskhv.aspx
	21.09.2017  საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადება
	ერთჯერადად, მომდევნოსაპარლამენტოარჩევნებშიმონაწილეობისუფლებაპოლიტიკურპარტიებთანერთად, საარჩევნობლოკებსაცმიენიჭებათ;
	მომდევნოსაპარლამენტოარჩევნებისშემდეგ, პროპორციულისაარჩევნოსისტემაამოქმედდებაე.წ. ბონუსისგარეშედამანდატებიპროპორციულადგანაწილდებაყველაიმპარტიაზე, რომელიცარჩევნებშიხმათახუთპროცენტზემეტსმიიღებს.
	http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/saqartvelos-parlamentis-tavmdjdomaris-gancxadeba6.page
	22.09.2017  ირაკლი კობახიძე: „პროპორციულ არჩევნებზე გადასვლა 2020 წლისთვის ოპოზიციის არასათანადო მზადყოფნის გამო გახდა შეუძლებელი“
	პროპორციულ არჩევნებზე გადასვლა 2020 წლისთვის შეუძლებელი გახდა კონკრეტული გარემოებების გამო და მთავარი გარემოება იყო, რა თქმა უნდა, ოპოზიციის არასათანადო მზადყოფნა, რომ მხარი დაეჭირა საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის იმ პირობებშიც კი თუ ჩვენ 2020 წელს გადა...
	http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/irakli-kobaxidze-proporciul-archevnebze-gadasvla-2020-wlistvis-opoziciis-arasatanado-mzadyofnis-gamo-gaxda-sheudzlebeli.page
	25.09.2017 ირაკლი კობახიძე რწმენის თავისუფლებასთან დაკავშირებული საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებას ეხმაურება
	ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ ამ ორგანიზაციებთან და თუ დაგვიმტკიცებენ იმას, რომ შეგვიძლია, სახელმწიფო უსაფრთხოება გვერდზე გადავდოთ და უპირატესობა მივანიჭოთ რწმენის თავისუფლებას კონკრეტულ შემთხვევებში, მაშინ შეგვიძლია, ამასთან დაკავშირებით ცვლილებები ავსახო...
	http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/irakli-kobaxidze-rwmenis-tavisuflebastan-dakavshirebuli-sakonstitucio-cvlilebebis-shesaxeb-arasamtavrobo-organizaciebis-gancxadebas-exmaureba.page
	25.09.2017 ირაკლი კობახიძე: „პრეზიდენტისა და 20 ოპოზიციური პარტიის პოზიცია მთლიანად არის აცდენილი ვენეციის კომისიის დასკვნას
	http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/irakli-kobaxidze-prezidentisa-da-20-opoziciuri-partiis-pozicia-mtlianad-aris-acdenili-veneciis-komisiis-daskvnas.page
	25.09.2017 პოლიტიკური პარტიების ნაწილი საკონსტიტუციო ცვლილებებზე განცხადებას ავრცელებს
	საპარლამენტო უმრავლესობის ფრაქციაში შემავალი პარტიების განცხადებით კონსტიტუციურ ცვლილებებს მხარს არა ერთი, არამედ 6 პოლიტიკური სუბიექტი უჭერს
	http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/politikuri-partiebis-nawili-sakonstitucio-cvlilebebze-gancxadebas-avrcelebs.page
	28.09.2017 ირაკლი კობახიძე: „კონსტიტუციას მხარს უჭერს 150-დან 117 დეპუტატი, 8-დან 5 საპარლამენტო პარტია“
	პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასებით, არ არსებობს არანაირი 20 პარტია. ეს არის თან შერაცხული „თანხმობის დოკუმენტად“ მაშინ, როდესაც ჩვენს დოკუმენტს მხარს უჭერს 150-დან 117 დეპუტატი, 8-დან 5 საპარლამენტო პარტია, მეორე მხარეს დგას პრეზიდენტი თავის 20 პარტია...
	http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/irakli-kobaxidze-konstitucias-mxars-uchers-150-dan-117-deputati-8-dan-5-saparlamento-partia.page
	28.09.2017 გიორგი მარგველაშვილი - შევიკრიბეთ იმისათვის, რომ გამოვნახოთ შექმნილი რთული ვითარებიდან გამოსავალი
	პრეზიდნეტმა ოპოზიციურ პარტიებთან შეხვედრის დროს აღნიშნა, რომ გამოსავალი ვეტოს გამოყენება იქნება
	https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/giorgi-margvelashvili-shevikribet-imisatvis,-rom-g.aspx
	04.10.2017 საქართველოს პრეზიდენტსა და საპარლამენტო უმრავლესობას შორის საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით კონსულტაცია გაიმართა
	პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში სახელმწიფოს მეთაურსა და უმრავლესობის ლიდერებს შორის შეხვედრა შედგა. უმრავლესობის წარმოამადგენლება პრეზიდენტს ვეტოში მათ მიერ გამოთქმული ორი საკითხის გათვალისწინება შესტავაზეს.
	https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8Bsaqartvelos-prezidentsa-da-saparlamento-umravleso.aspx
	05.10.2017  პრეზიდენტისა და ოპოზიციის შეხვედრა კონკრეტული შეთანხმებით დასრულდა
	საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით საქართველოს პრეზიდენტისა და 20-მდე ოპოზიციური პარტიის შეხვედრა კონკრეტული შეთანხმებით დასრულდა: - უმრავლესობის მომართვის საფუძველზე, პრეზიდენტი ვეტოში უცვლელად ასახავს უმრავლესობის წინადადებებს
	https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8Bprezidentisa-da-opoziciis-shekhvedra-konkretuli-s.aspx

	კონსტიტუციური კანონის პროექტის განხილვა ბერლინში
	22.05.2017 ბერლინში კონსტიტუციურ პროექტზე მსჯელობენ
	ვენეციის კომისიის ექსპერტები,  პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, კონსტიტუციონალისტები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები საკონსტიტუციო ცვლილებებს ბერლინში განიხილავენ.
	http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/berlinshi-konstituciur-proeqtze-msdjeloben.page
	23.05.2017  ბერლინში საკონსტიტუციო რეფორმის განხილვა გრძელდება
	ბერლინში კონფერენციის მეორე დღე ადამიანის ძირითად უფლებებზე, სასამართლო ხელისუფლებაზე, მთავრობაზე, სახელმწიფო ფინანსებზე და სახელმწიფო თავდაცვაზე მსჯელობას დაეთმო
	http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/berlinshi-sakonstitucio-reformis-ganxilva-grdzeldeba.page
	.         23.05.2017  ბერლინში საკონსტიტუციო რეფორმაზე მსჯელობა დასრულდა
	http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/berlinshi-sakonstitucio-reformaze-msdjeloba-dasrulda.page

	ვენეციის კომისია
	22.05.2017 ვენეციის კომისიის მდივანი: ეს არის ნამდვილად წინგადადგმული ნაბიჯი
	ეს ნამდვილად არის წინგადადგმული ნაბიჯი და თუ თქვენ შეძლებთ საზოგადოებაში კონსენსუსის მიღწევას სხვადასხვა საკითხებზე, ვფიქრობ, რომ იქნება ძალიან კარგი კონსტიტუცია
	15.06.2017 საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის შესახებ ვენეციის კომისიის პლენარულ სხდომაზე იმსჯელებენ
	http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/saqartvelos-konstituciuri-kanonis-proeqtis-shesaxeb-veneciis-komisiis-plenarul-sxdomaze-imsdjeleben.page
	16.06.2017 ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი: საქართველო უახლოვდება ძალიან კარგ კონსტიტუციას
	http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/veneciis-komisiis-prezidenti-saqartvelo-uaxlovdeba-dzalian-karg-konstitucias.page
	ვენეციის კომისიის შუალედური და საბოლოო დასკვნა
	Georgia - Opinion on the draft revised Constitution

	შეხვედრები საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დიპლომატიურ კორპუსთან
	5.07.2017 ირაკლი კობახიძემ ევროკავშირი-საქართველოს საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტის წევრებს საქართველოში მიმდინარე საკონსტიტუციო რეფორმა გააცნო
	საპარლამენტო უმრავლესობამ ევროკავშირი-საქართველოსსაპარლამენტოასოცირებისკომიტეტისწევრებსსაქართველოშიმიმდინარე კონსტიტუციური რეფორმა გააცნო. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, ხელისუფლების მიზანი არის ავტოკრატიის ხელისშემშლელი კონსტიტუციის შექმნა.
	http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/irakli-kobaxidzem-evrokavshiri-saqartvelos-saparlamento-asocirebis-komitetis-wevrebs-saqartveloshi-mimdinare-sakonstitucio-reforma-gaacno.page

	საქართველოს პრეზიდენტის კამპანია - კონსტიტუცია ყველასია
	10.03.2017 საქართველოს პრეზიდენტმა კამპანია „კონსტიტუცია ყველასია“ დაიწყო
	საქართველოს პრეზიდენტმა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის საქმიანობაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. პრეზიდენტის სასახლეში გამართულ მიღებაზე, ქვეყნის პირველმა პირმა განაცხადა, რომ კონსტიტუცია კაბინეტებში არ უნდა იქმნებოდეს. სახელმწიფოს მეთაურის შეფასე...
	https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/saqartvelos-prezidentma-kampania-konstitucia-yvela.aspx
	13.03.2017პრეზიდენტმა კამპანია "კონსტიტუცია ყველასია" დღეს თელავიდან დაიწყო
	თელავში გამართულ შეხვედრაზე პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ კონსტიტუციის შინაარსი და სულიკვეთება თანხმობაზე უნდა იყოს დაფუძნებული.
	https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8Bprezidentma-kampania-konstitucia-yvelasia-dges-te.aspx
	24.03.2017 გიორგი მარგველაშვილი - რაც უფრო მეტი არჩევითობაა, მით უფრო ვალდებულად თვლის ხელისუფალი თავს ანგარიში გაუწიოს საზოგადოებას
	პრეზიდენტმა გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში თქვა, რომ სახელმწიფოს მეთაურს ხალხი უნდა ირჩევდეს.
	https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8Bgiorgi-margvelashvili-rac-ufro-meti-archevitobaa,.aspx
	24.03.2017 პრეზიდენტმა გორში საკონსტიტუციო რეფორმის საკითხები ოპოზიციურ პარტიებთან და საზოგადოებრივ ჯგუფებთან განიხილა
	https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8Bprezidentma-gorshi-sakonstitucio-reformis-sakitkh.aspx
	03.04.2017 „კონსტიტუცია ყველასია“ - გიორგი მარგველაშვილი ეთნიკურ უმცირესობებს შეხვდა
	ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებმა, ოკუპირებული ტერიტორიებზე მცხოვრები მოქალაქეების, კონსტიტუციურ დიალოგში ჩართვის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს.
	https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8B-konstitucia-yvelasia-giorgi-margvelashvili-etnik.aspx
	06.04.2017 გიორგი მარგველაშვილი ქუთაისში სტუდენტებს შეხვდა
	საქართველოს პრეზიდენტმა კონსტიტუციის, როგორც ქვეყნის უმთავრესი და ჩარჩო კანონის მნიშვნელობაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ კონსტიტუცია უპირველესად, თავისუფალი მოქალაქეების თავისუფალი განწყობების თანხმობის დოკუმენტია, რომელშიც უნდა ჩაიწეროს როგორი ცხოვების ...
	https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8Bgiorgi-margvelashvili-qutaisshi-studentebs-shekhv.aspx
	06.04.2017 გიორგი მარგველაშვილი - კონსტიტუცია ეროვნული თანხმობის დოკუმენტია და მის განხილვაში საზოგადოება აქტიურად უნდა ჩაერთოს
	საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებით, კონსტიტუცია ეროვნული თანხმობის დოკუმენტია, და მისი, როგორც პრეზიდენტის მოვალეობაა საზოგადოების ფართო ფენები ჩაერთოს ამ პროცესსა და განხილვაში.
	https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8Bgiorgi-margvelashvili-konstitucia-erovnuli-tankhm.aspx
	12.04.2017 გიორგი მარგველაშვილი - საარჩევნო სისტემის ცვლილება ხელს შეუწყობს რეგიონული ლიდერების შექმნას
	გიორგი მარგველაშვილმა, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან შეხვედრისას, პრეზიდენტის არჩევის წესის ცვლილების,  განათლების ხელმისაწვდომობის, მისი მნიშვნელობის და რეფორმების აუცილებლობის შესახებ, კონსტიტუციაში ოჯახის დეფინიციის, ეროვნულ ღირებულებ...
	https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8Bgiorgi-margvelashvili-saarchevno-sistemis-cvlileb.aspx
	20.04 2017 გიორგი მარგველაშვილი- კონსტიტუციის ახალი მოდელის მიხედვით ხელისუფლების კონცენტრაცია ხდება ისეთი პოლიტიკური ფიგურის ხელში, რომელიც არ არის არჩევითი
	ბათუმის უნივერსიტეტის სტუდენტებთან შეხვედრისას, პრეზიდენტმა შეიარაღებული ძალების მთავარსარდლის როლის ეფექტურობაზე ისაუბრა. მისი შეფასებით, ყველაზე საშიში მდგომარეობა ამ მიმართულებით არსებობს  , რომ ფაქტობრივად ქვეყანას აღარ ეყოლება მთავარსარდალი. მთავ...
	https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/giorgi-margvelashvili-konstituciis-akhali-modelis.aspx
	20.04.2017 გიორგი მარგველაშვილი - ქვეყანაში სამი მთავარი პოლიტიკური ფიგურა, საკონსტიტუციო ცვლილებების მიხედვით, პირდაპირი არჩევის მანდატს ვერ მიიღებს
	გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით, სამი ყველაზე მაღალი თანამდებობის პირი ქვეყანაში - პრეზიდენტი, პარლამენტის თავმჯდომარე და პრემიერმინისტრი, ცვლილებების მიღების შემთხვევაში, იქნება არჩეული ე.წ. ხმოსნების, დეპუტატების და პარლამენტის წევრების მიერ; ანუ,...
	https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8Bgiorgi-margvelashvili-qveyanashi-sami-mtavari-pol.aspx
	28.04.2017 გიორგი მარგველაშვილი - არავის შევეკვრები და არასოდეს ვივაჭრებ კონსტიტუციით
	არ ვივაჭრებ იმ ძირითადი დოკუმენტით, რომელიც მიმაჩნია, რომ უნდა იყოს ყველას გამაერთიანებელი და არა ცალკეული პოლიტიკოსების, რაღაც ამბიციების შემკრები. ეს განცხადება საქართველოს პრეზიდენტმა ახალციხეში სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტებთა...
	https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8Bgiorgi-margvelashvili-aravis-shevekvrebi-da-araso.aspx
	28.04.2017 გიორგი მარგველაშვილი: ნუ დაიღლებიან ჩემთან ირიბი ვაჭრობით
	https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8Bgiorgi-margvelashvili-nu-daiglebian-chemtan-iribi.aspx
	04.05.2017 გიორგი მარგველაშვილი - ხმების მითვისება, რისთვისაც საქართველოს მოსახლეობა წინა ხელისუფლებას უპირისპირდებოდა, ხვალ დაკანონდება
	გიორგი მარგველაშვილის აზრით, არჩევნების პროცესში თითოეული მოქალაქის ხმა უნდა იყოს დაცული, ამ პროექტით კი, სხვა პოლიტიკური ჯგუფისათვის მიცემული ხმა გამარჯვებული პოლიტიკური პარტიის კალათში ხვდება, რაც ხმების მითვისების  მექანიზმია.
	https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8Bgiorgi-margvelashvili-khmebis-mitviseba,-ristvisa.aspx
	09.05.2017 გიორგი მარგველაშვილი - პრეზიდენტის არჩევის წესის შესაცვლელად მმართველ ძალას ძლიერი არგუმენტი სჭირდება
	როდესაც გვქავს უკვე ასეთი ტრადიცია, როდესაც ჩვენ როგორც მოქალაქეები და ამომრჩევლები მივეჩვიეთ იმას, რომ პრეზიდენტს ვირჩევთ, თუ შენ ამას მე მიცვლი, თუ მართმევ არჩევანის უფლებას, ეს უნდა ამიხსნა რატომ აკეთებ ამას. რა პრობლემა იქნება იმაში, რომ ჩვეულებრი...
	https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8Bgiorgi-margvelashvili-prezidentis-archevis-cesis.aspx
	18.05.2017 საქართველოს პრეზიდენტი კამპანიის „კონსტიტუცია ყველასია“ ფარგლებში არასამთავრობოების წარმომადგენლებს შეხვდა
	https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8Bsaqartvelos-prezidenti-kampaniis-konstitucia-yvel.aspx
	18.05.2017 გიორგი მარგველაშვილი: საყოველთაო განხილვებში იკარგება მთავარი- მოქალაქეების დაკვეთა
	https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/giorgi-margvelashvili-sayoveltao-gankhilvebshi-ika.aspx
	25.05.2017 გიორგი მარგველაშვილი - სოციალური სახლემწიფოს შესახებ კონსტიტუციური ჩანაწერი მნიშვნელოვანი გამაერთიანებელი ფაქტორი გახდება ქართული საზოგადოებისათვის
	https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/giorgi-margvelashvili-socialuri-sakhlemcifos-shesa.aspx

	კონსტიტუციური კანონის პროექტის მიღება
	19.06.2017 პარლამენტის ბიუროს სხდომა
	პარლამენტის თავმჯდომარემ პრეზიდენტს რიგგარეშე სხდომის მოწვევასთან დაკავშირებით წარდგინებით  მიმართა
	http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/biuro/biuros-sxdomebi/parlamentis-biuros-sxdoma19062017.page
	20.06.2017 პარლამენტის ბიუროს სხდომა
	პარლამენტის ბიუროს სხდომაზე 21 ივნისიდანმოწვეულირიგგარეშესხდომების დღისწესრიგის საკითხებიგანსაზღვრეს
	პარლამენტმა, საქართველოს პრეზიდეტისგან რიგგარეშე სხდომის მომწვევის წარგდგინებაზე, უარი მიიღო
	საქართველოს პარლამენტმა საკურთარი ინიციატივით მოიწვია პარლამენტის რიგგარეშე სხდომა
	http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/biuro/biuros-sxdomebi/parlamentis-biuros-sxdoma31.page
	21.06.2017 პარლამენტის რიგგარეშე სხდომა
	საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე სხდომაზე საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტი „საქართველოს კონსტიტუციის გადასინჯვის შესახებ“ პირველი მოსმენით განიხილეს
	http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/plenaruli-sxdomebi/plenaruli-sxdomebi_news/parlamentis-riggareshe-sxdoma-21062017.page
	22.06.2017 პარლამენტის რიგგარეშე სხდომა
	საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე სხდომაზე საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ“ პირველი მოსმენით განიხილეს
	http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/plenaruli-sxdomebi/plenaruli-sxdomebi_news/parlamentis-riggareshe-sxdoma-22062017.page
	პარლამენტმა საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტი პირველი მოსმენით მიიღო
	რიგგარეშესხდომისფორმატშიორდღიანიგანხილვებისშემდეგსაქართველოსპარლამენტმაკონსტიტუციურკანონისპროექტს „საქართველოსკონსტიტუციაშიცვლილებისშეტანისშესახებ“ ერთხმად - 115 ხმითდაუჭირამხარი.
	http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/plenaruli-sxdomebi/plenaruli-sxdomebi_news/parlamentma-saqartvelos-konstituciuri-kanonis-proeqti-pirveli-mosmenit-miigo.page
	პირველი მოსმენით განხილული და მიღებული კანონპროექტი „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შესახებ“
	https://info.parliament.ge/#law-drafting/13831
	ასევე, ერთხმად, 115 ხმითიქნამიღებულისაქართველოსკონსტიტუციურიკანონისპროექტი „აჭარისავტონომიურირესპუბლიკისშესახებ“.
	პირველი მოსმენით განხილული და მიღებული კანონპროექტი „საქართველოს კონსტიტუციური კანონი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ“
	https://info.parliament.ge/#law-drafting/13832
	23.06.2017 პარლამენტის ბიუროს სხდომა
	პარლამენტის ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება პარლამენტის   რიგგარეშე სხდომაზე, მეორე მოსმენით განიხილოს საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ და „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტები
	http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/biuro/biuros-sxdomebi/parlamentis-biuros-sxdoma-23062017.page
	23.06.2017 პარლამენტმა კონსტიტუციური კანონის პროექტები მეორე მოსმენით მიიღო
	პარლამენტმა რიგგარეშე სხდომაზე „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შესახებ“ და „აჭარის ავტონომური რესპუბლიკის შესახებ“ კონსტიტუციური კანონის პროექტები მეორე მოსმენით მუხლობრივად განიხილა და მიიღო
	http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/plenaruli-sxdomebi/plenaruli-sxdomebi_news/parlamentma-riggareshe-sxdomaze-saqartvelos-konstituciashi-cvlilebebis-shesaxeb-da-acharis-avtonomuri-respublikis-shesaxeb-konstituciuri-kanonis-proeqtebi-meore...
	მეორე მოსმენით განხილული და მიღებული კანონპროექტი „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შესახებ“
	https://info.parliament.ge/#law-drafting/13831
	მეორე  მოსმენით განხილული და მიღებული კანონპროექტი „საქართველოს კონსტიტუციური კანონი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ
	https://info.parliament.ge/#law-drafting/13832
	პრეზიდენტმა პარლამენტის რიგგარეშე სხდომა არ მოიწვი
	გიორგი მარგველაშვილმა არ გაითვალისწინა პარლამენტის თავმჯდომარის თხოვნა რიგგარეშე სხდომის მოწვევასთან დაკავშირებით და მოუწოდა პარლამენტს არ მიიღოს შეუთანხმებელი საკონსტიტუციო ცვლილებები დაჩქარებული წესით
	https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8Bprezidentma-parlamentis-riggareshe-skhdoma-ar-moi.aspx
	24.09.2017 საქართველოს პარლამენტის აპარატის განცხადება
	საქართველოს პარლამენტმა, რიგგარეშე სხდომის მოწვევაზე, პრეზიდენტისგან უარის მიღების შემდეგ განცხადება გაავრცელა. განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოს პარლამენტი რიგგარეშე პლენარულ სხდომაზე მესამე მოსმენით განიხილავს და კენჭს უყრის დაგეგმილ კონსტიტუც...
	http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/saqartvelos-parlamentis-aparatis-gancxadeba.page
	25.09.2017 საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე სხდომა 26 სექტემბერს გაიმართება
	საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის, ირაკლი კობახიძის განცხადებით, პარლამენტი უფლებამოსილია, საკუთარი ინიციატივით, რიგგარეშე სხდომაზე 26 სექტემბერს შეიკრიბოს
	http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/chairman/chairmannews/saqartvelos-parlamentis-riggareshe-sxdoma-26-seqtembers-gaimarteba.page
	25.09.2017 პარლამენტის ბიუროს სხდომა
	საკონსტიტუციო ცვლილებების პაკეტის მესამე მოსმენით განიხილვა და კენჭისყრა26 სექტემბერს, საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე პლენარულ სხდომაზე გაიმართება
	http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/biuro/biuros-sxdomebi/parlamentis-biuros-sxdoma-25-09-2017.page
	26.09.2017 საქართველოს პარლამენტმა კონსტიტუციური კანონის პროექტი მესამე მოსმენით მიიღო
	საქართველოს პარლამენტმა კონსტიტუციური კანონის პროექტი „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“, მესამე მოსმენით, 117 ხმით მიიღო. 114-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი კონსტიტუციური კანონის პროექტს „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ“.
	http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/plenaruli-sxdomebi/plenaruli-sxdomebi_news/saqartvelos-parlamentma-konstituciuri-kanonis-proeqti-mesame-mosmenit-miigo.page
	მესამე მოსმენით მიღებული საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტი „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“
	http://parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/74766/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1-_%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1...
	მესამე მოსმენით მიღებული საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ“
	http://parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/74767/%E1%83%90%E1%83%AD%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-_%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-_%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%A3%...
	საქართველოს პრეზიდენტმა პარლამენტს 6 პუნქტიანი მოტივირებული შენიშვნები გაუგზავნა
	საქართველოს პრეზიდენტმა პარლამენტს 6 პუნქტიანი მოტივირებული შენიშვნები წარუდგინა.
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