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ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრი აქვეყნებს 
მორიგ ანგარიშს 2016 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ.

კონსტიტუციური კვლევების ცენტრი 2012 წლიდან ფუნქციონირებს და დამატებით საგანმანათლებლო 
შესაძლებლობებს უქმნის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის სტუდენტებს. 
ცენტრი ცდილობს, ყოველწლიურად გაამდიდროს სასწავლო პროცესი სხვადასხვა საინტერესო 
აქტივობით, რაც სტუდენტებს დაეხმარება, განივითარონ კრიტიკული აზროვნება; შეძლონ მიმდინარე 
საკანონმდებლო რეფორმებისა და ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების უკეთ შესწავლა-გაანალიზება; 
შეიძინონ როგორც ცოდნა, ისე პროფესიული საქმიანობის განხორციელებისთვის აუცილებელი უნარ-
ჩვევები.

ცენტრის საქმიანობის მიზნებია:

ქართული კონსტიტუციონალიზმის უახლესი წარსულის კვლევა;
კონსტიტუციონალიზმის ინტერდისციპლინური შესწავლა.
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დირექტორის წერილი

ძვირფასო მეგობრებო,

ტრადიციულად, წარმოგიდგენთ კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის ყოველწლიურ ანგარიშს. როგორც 
წესი, ანგარიშს წინ უძღვის დირექტორის წერილი და ყოველ წელს, ამ წერილით, ვეხმიანებოდით 
ყველა იმ ადამიანს, ვინც ცენტრთან თანამშრომლობდა, სხვადასხვა საინტერესო აქტივობის 
განხორციელებისას.

წელს, ძალიან ძნელია წერილის დაწერა, რადგან 2016 წელი ცენტრის ყველა თანამშრომლისთვის 
უდიდესი ტკივილის წელი იყო. ტრაგიკულად გარდაიცვალა ცენტრის ერთ-ერთი გამორჩეული წევრი, 
ახალგაზრდა მკვლევარი, რომელიც, ახალგაზრდა ასაკის მიუხედავად, უკვე არაერთი საინტერესო 
კვლევისა და პუბლიკაციის ავტორი და სტუდენტების საყვარელი ლექტორი იყო. კარლო გოდოლაძის 
გარდაცვალებით, დავკარგეთ ერთგული მეგობარი და კარგი ადამიანი, რომელიც დაუღალავად 
შრომობდა, რათა სტუდენტებისთვის მუდმივად მიეწოდებინა ახალი და საინტერესო ინფორმაცია.

ტრაგედიამ კიდევ ერთხელ დაგვანახა, რომ ცენტრის გარშემო შეკრებილი ადმიანები ერთი დიდი 
ოჯახია, რომელიც მზადაა, ერთ მუშტად შეიკრას და ერთობლივი ძალებით, დაძლიოს სირთულეები. 
სწორედ ამ განწყობით, გვინდა, გავაგრძელოთ საქმიანობა და კვლავაც შემოგთავაზოთ არაერთი 
აქტივობა, რომელიც უფრო საინტერესოსა და მიმზიდველს გახდის სწავლის პროცესს, ჩვენს 
სამართლის სკოლაში.

პატივისცემით,
გიორგი მელაძე

კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის დირექტორი
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თანამშრომლები

გიორგი მელაძე
სამართლის სკოლის კონსტიტუციური კვლევე-
ბის ცენტრის დირექტორი 2013 წლიდან, ილიას 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკო-
ლის ასოცირებული პროფესორი. მისი კვლევის 
სფეროებია: სახელმწიფოსა და ეკლესიის 
ურთიერთობა, შედარებითი კონსტიტუციური 
სამართალი და ადამიანის სამოქალაქო უფ-
ლებები. გიორგი მელაძეს აქვს ადგილობრივ 
და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მუშაობის 
ფართო გამოცდილება.

გიორგი მუმლაძე
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონ-
სტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი, 

სამართლის სკოლის ლექტორი. მისი კვლევის 
სფეროა საჯარო სამართალი, კერძოდ: მუნი-
ციპალური სამართალი, არჩევნები, სახელ-
მწიფო მოწყობა და მმართველობა. გიორგი 
მუმლაძე ჩართულია საარქივო კვლევაში - 
საქართველოს პირველი რესპუბლიკის შესახებ 
(1918-1921 წწ.); ასევე, იკვლევს კულტურული 
მემკვიდრეობის დაცვას საქართველოში; 
ჩართულია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 
მიმდინარე იმიტირებულ სასამართლო პრო-
ცესებში და ხელმძღვანელობს ილიას სახელ-
მწიფო უნივერსიტეტის „ფედერალისტთა 
კლუბს“.

ალიკა კუპრავა
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტი-
ტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი, 
სამართლის სკოლის ლექტორი. მისი კვლევის 
სფეროა საჯარო სამართალი, კერძოდ: სა-
ხელმწიფოს ტერიტორიული მოწყობა და 
მმართველობის ფორმები. ალიკა კუპრავა 
იკვლევს უზენაესი და საკონსტიტუციო სასა-
მართლოების პრაქტიკას გამოხატვის თავი-
სუფლების საქმეებზე; ჩართულია ილიას 
სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიმდინარე იმი-
ტირებულ სასამართლო პროცესებში.
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თანამშრომლები

გიორგი ნონიაშვილი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტი-
ტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი, 
სამართლის სკოლის ლექტორი. მისი კვლევის 
სფეროებია: საჯარო სამართალი, უმცირე-
სობების უფლებები, რელიგიური გაერთი-
ანებების უფლებრივი მდგომარეობა, სახელ-
მწიფოს უსაფრთხოების პოლიტიკა. გიორგი 
ნონიაშვილის სამუშაო გამოცდილება ბოლო 
სამი წლის განმავლობაში უკავშირდება ილიას 
სახელმწიფო უნივერსიტეტს, ააიპ „სამართლი-
ანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერ-
თაშორისო საზოგადოებას“ და „ადამიანის 
უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის 
ცენტრს“.

ნინო ჭელიძე
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტი-
ტუციური კვლევების ცენტრის კოორდინატორი. 
კოორდინირებას უწევს ცენტრის აქტივობებს; 
მონაწილეობს მათ დაგეგმვასა და მონიტო-
რინგში.
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საჯარო ლექციები

კონსტიტუციური კვლევების ცენტრი ამა თუ იმ აქტუალურ საკითხზე მართავს საჯარო ლექცია-
დისკუსიებს, რათა სტუდენტებს შესაძლებლობა ჰქონდეთ, უშუალოდ კომპეტენტური პირებისგან 
მიიღონ ინფორმაცია ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით და მოისმინონ პასუხები 
მათთვის საინტერესო შეკითხვებზე. 2016 წელს ცენტრმა ორგანიზება გაუწია შემდეგ საჯარო ლექციებს:

† „აღკვეთის ღონისძიებების გამოყენების პრაქტიკა აშშ-ში და წინასასამართლო პრობაციის 
სამსახურის როლი ამ პროცესში“ - ამერიკელი მაგისტრატი მოსამართლე სუზან ლი;

† „ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს რეფორმის პირველი შედეგები“ - გიორგი მელაძე;
† „საკონსტიტუციო სასამართლოს რეფორმა“ - გიორგი ბურჯანაძე, გიორგი ჩიტიძე;
† „გამჭვირვალობა ევროკავშირის ინსტიტუციებში“ - გერმანელი პროფესორი რაინჰარდ პაულინგი;
† „ტერორიზმი და გამოხატვის თავისუფლების ფარგლები“ - გიორგი მუმლაძე, გიორგი ნონიაშვილი;
† „საარჩევნო ლანდშაფტი და ეთნიკური უმცირესობები“ - ალიკა კუპრავა;
† „საქართველოს გამოცდილება ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს დაარსებიდან დღემდე“- გიორგი 

მელაძე, ნოკოლაი კოვალევი, საჯარო ლექციების სერია საქართველოს 8 ქალაქში: ბათუმი, ფოთი, 
ზუგდიდი, ქუთაისი, გორი, რუსთავი, თელავი, თბილისი.

კონსტიტუციური კვლევების ცენტრი მადლობას უხდის მოწვეულ სტუმრებს და კვლავაც აგრძელებს 
საჯარო ლექციათა ციკლს აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით.

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

† „კანონპროექტი რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფის დასჯადობის შესახებ“ - გიორგი მელაძე, ქ. 
გორი.

† „შეხვედრა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ - ალიკა კუპრავა, ქ. 
ზუგდიდი.

† „სასამართლო რეფორმა და გამოწვევები“ - გიორგი მელაძე, ტოლერანტობის ცენტრი, თბილისი.
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ლექცია-დისკუსიები ნაფიც მსაჯულთა
სასამართლოს რეფორმის შესახებ

ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი საქართველოში 2010 წლიდან ფუნქციონირებს და, მათი მონაწილეობით, 
სულ 22 პროცესია გამართული (თბილისსა და ქუთაისში, განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულებზე). თუმცა, 
საზოგადოების გარკვეული ნაწილი ნაკლებადაა ინფორმირებული აღნიშნულ თემასთან დაკავ-
შირებით.

ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის უმთავრესი მიზანია სასამართლოს მიმართ საზოგადოების ნდობის 
ამაღლება და მართლმსაჯულების პროცესში საზოგადოების ჩართულობა, რათა იმ ადამიანებმა, 
რომელთაც არ გააჩნიათ შესაბამისი იურიდიული განათლება, უშუალოდ მიიღონ მონაწილეობა ამა თუ 
იმ საქმის გადაწყვეტაში.

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრმა, 
პროექტის - „ნაფიცი მსაჯულები საქართველოში. პირველი ნაბიჯები და მიღებული გამოცდილება“ - 
ფარგლებში, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით, საქართველოს რამდენიმე 
ქალაქში საინფორმაციო შეხვედრები გამართა.

შეხვედრათა მიზანს ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს რეფორმის შესახებ საზოგადოებაში ინფორ-
მაციის გავრცელება წარმოადგენდა.

საჯარო ლექციებში მონაწილეობდა 500-მდე სტუდენტი, რეგიონულ მედიებში მომზადდა არაერთი 
სიუჟეტი.

მონაწილეთა ინტერესი იყო ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, რის გამოც ცენტრი გააგრძელებს ამ  თემაზე 
მუშაობას და ნაფიც მსაჯულთა რეფორმის შესახებ საზოგადოების ინფორმირებას.

კონსტიტუციური კვლევების ცენტრი აქტივობის ორგანიზებისთვის მადლობას უხდის ლექცია-
დისკუსიებში ჩართულ ყველა პირს, განსაკუთრებით კი - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
სტუდენტებს.

ღონისძიების შესახებ დაწვრილებით იხილეთ ვებგვერდი: www.conlaw.iliauni.edu.ge

http://conlaw.iliauni.edu.ge/naphits-msajultha-institutis-shesakheb-leqtsia-diskusiebis-shejameba-2/
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კონფერენციები და სასწავლო შეკრებები

2016 წელს ცენტრმა ორგანიზება გაუწია რამდენიმე კონფერენციას ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
სტუდენტების, ლექტორებისა და უცხოელი მომხსნებლების მონაწილეობით.

საერთაშორისო კონფერენცია
„ტრანზიციული კონსტიტუციონალიზმი: კონტექსტი და პერსპექტივა“

1-ლ ივლისს, ღონისძიებათა ციკლის – „ილიაუნი 10 წლისაა“ - ფარგლებში, ილიაუნის სამართლის 
სკოლისა და კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის ორგანიზებით, გაიმართა საერთაშორისო 
კონფერენცია: „ტრანზიციული კონსტიტუციონალიზმი: კონტექსტი და პერსპექტივა“.

აკადემიურ ფორუმზე განხილულ იქნა არგენტინის, სომხეთის, საქართველოსა და ევროკავშირის 
კონსტიტუციური ტრანზიციის გამოცდილება და დღეს არსებული საკონსტიტუციო გამოწვევები; 
გაანალიზდა ნასწავლი „გაკვეთილები“ და სამომავლო პერსპექტივები.

კონფერენციაზე წარმოდგენილ მოხსენებათა შესახებ იხილეთ ანგარიშის დანართი ვებგვერდზე

http://conlaw.iliauni.edu.ge/saerthashoriso-konpherentsia-tranzitsiuli-konstitutsionalizmi-konteqsti-da-
perspeqtiva/

http://conlaw.iliauni.edu.ge/saerthashoriso-konpherentsia-tranzitsiuli-konstitutsionalizmi-konteqsti-da-perspeqtiva/
http://conlaw.iliauni.edu.ge/saerthashoriso-konpherentsia-tranzitsiuli-konstitutsionalizmi-konteqsti-da-perspeqtiva/
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კონფერენციები და სასწავლო შეკრებები

სტუდენტური კონფერენცია „ფედერალისტების წერილების“ 
პროგრამის ფარგლებში

მიმდინარე წლის 25 მაისს, კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის ორგანიზებით, ფედერალისტური 
წერილების სადისკუსიო პროგრამის ფარგლებში, საქართველოს დამოუკიდებლობის 25-ე 
წლისთავთან დაკავშირებით, გაიმართა სტუდენტური კონფერენცია: „ამერიკული საკონსტიტუციო 
ოდისეა – როგორ შეიქმნა მსოფლიოში პირველი სადამფუძნებლო აქტი“.

კონფერენცია შედგებოდა ორი ნაწილისგან და მასში მონაწილეობდნენ პროგრამაში ჩართული ილიას 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის სტუდენტები.

კონფერენცია გახსნა აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის წარმომადგენელმა საქართველოში, მაიკ 
გრანტმა.

კონფერენციას უძღვებოდა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციური 
კვლევების ცენტრის მკვლევარი, კარლო გოდოლაძე.
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კონფერენციები და სასწავლო შეკრებები

გაზაფხულის სკოლა „საარჩევნო სისტემა საქართველოში”

მიმდინარე წლის 14 და 29 მაისს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლისა და 
კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის ორგანიზებით, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დედოფ-
ლისწყაროს სასწავლო ბაზაზე და თბილისში, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ჩატარდა 
გაზაფხულის სკოლა: „საარჩევნო სისტემა საქართველოში”.

სკოლის მიზანი იყო მსოფლიოში არსებული საარჩევნო სისტემებისა და საქართველოში არსებული 
გამოწვევების განხილვა.

სკოლაში მონაწილეობა მიიღეს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლისა და 
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სტუდენტებმა.

სკოლას უძღვებოდნენ მომხსენებლები: ზურაბ ხრიკაძე, გიორგი ბერაია და ნინო რიჟამაძე.
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საგანმანათლებლო პროგრამები

„ფედერალისტთა კლუბი“

ფედერალისტური წერილებით დასაბამი დაედო აშშ-ის კონსტიტუციის გააზრების პროცესს, რაც 
კონსტიტუციის არსის, მისი დანიშნულების გააზრების საფუძველი გახდა.

პროგრამის ფარგლებში, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციური 
კვლევების ცენტრი ცდილობს, სტუდენტებისთვის თვალსაჩინო გახადოს ის საჯარო განხილვები, 
რომლებიც კონტიტუციისა და კონსტიტუციური საკითხების აქტუალობაზე მიუთითებს.

პროგრამაში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის სტუდენტები არიან ჩართული. 
აქტივობის ფარგლებში, ყოველკვირეულად იმართება შეხვედრები, რომლებზეც სტუდენტებს 
შესაძლებლობა აქვთ, გაეცნონ წერილებს, უყურონ ფილმებს, გამოთქვან მოსაზრებები, მოაწყონ 
დისკუსიები/დებატები.

ამ ეტაპზე პროგრამაში ჩართულია სტუდენტთა მეოთხე ნაკადი. პროგრამაზე მიღება ყოველი სასწავლო 
სემესტრის დასაწყისში განახლდება.

პროგრამას ხელმძღვანელობს კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი, გიორგი მუმლაძე.
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საგანმანათლებლო პროგრამები

პერსონალურ მონაცემთა დაცვა

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორისა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის 
სკოლის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის ერთობლივი ინიციატივის ფარგლებში, განხორციელდა 
საზოგადოებრივ-საგანმანათლებლო პროექტი, რომლის მიზანია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 
შესახებ ინფორმაციის პოპულარიზება ფართო საზოგადოებაში, რათა ადამიანებმა, რომელთაც არ 
გააჩნიათ სამართლებრივი განათლება, მიიღონ ინფორმაცია, თუ რა არის პირადი მონაცემები და 
როგორ შეუძლიათ მათ, დაიცვან საკუთარი უფლებები.

პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორის აპარატთან ერთად, პროექტში ჩართული იყო ილიას 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის 10 სტუდენტი. პროექტის ფარგლებში, შეიქმნა 
თამაში, რომელიც განთავსდება პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორის ოფიციალურ 
ვებგვერდზე და ხელმისაწვდომი იქნება ნებისმიერი პირისათვის.



14კონსტიტუციური კვლევების ცენტრი

საგანმანათლებლო პროგრამები

სტუდენტური ოლიმპიადა საკონსტიტუციო სამართალწარმოებაში

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის ორგანიზებით, 2016-2017 
სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში გაიმართა სტუდენტური ოლიმპიადა საკონსტიტუციო 
სამართალწარმოებაში. ოლიმპიადა სამი ტურისგან შედგებოდა და მასში სამართლის სკოლის 
სტუდენტები მონაწილეობდნენ.

ოლიმპიადის ნახევარფინალური ეტაპის იმიტირებულ პროცესებს უძღვებოდნენ სამართლის სკოლის 
პროფესორები, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეები, გიორგი პაპუაშვილი 
და კონსტანტინე ვარძელაშვილი, ხოლო ფინალურ პროცესს უძღვებოდა კონსტანტინე ვარძელაშვილი.

შედეგად, გამოვლინდა გამარჯვებული გუნდი (მოპასუხე მხარე) სამი სტუდენტის შემადგენლობით.
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პუბლიკაციები

მარკ ტაშნეტი, შედარებითი კონსტიტუციური სამართლის საწყისები 
(თარგმანი)

მიმდინარე წლის 21 დეკემბერს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა ჰარვარდის 
პროფესორის, მარკ ტაშნეტის, წიგნის - „შედარებითი კონსტიტუციური სამართლის საწყისები“ -  
ქართული  თარგმანის  პრეზენტაცია.  წიგნს  თარგმნაზე  რეკომენდაცია  გაუწია კონსტიტუციური 
კვლევების ცენტრმა, ხოლო თარგმანი უზრუნველყო ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის 
სკოლამ.

წიგნში საუბარია შედარებითი კონსტიტუციური სამართლის ისტორიასა და ფარგლებზე, კონსტიტუციის 
შექმნის პროცესსა და საბაზისო პრინციპებზე, კონსტიტუციური კონტროლის ფორმებზე, ადამიანის 
უფლებებსა და ხელისუფლების სტრუქტურაზე, კონსტიტუციონალიზმის ფორმებზე და სხვ. წიგნში 
თავმოყრილია ძირითადი მოსაზრებები კონსტიტუციური მოწყობისა და შედარებითი კონსტიტუ-
ციონალიზმის პრობლემებზე.

წიგნის პრეზენტაციას უძღვებოდა: 
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, გიორგი პაპუაშვილი.

თარგმანის სამეცნიერო რედაქტორი - გიორგი მელაძე (კონსტიტუციური კვლევების ცენტრი); 
მთარგმნელი - ვანო გოგელია, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი.

საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმოხილვა - ჟურნალი

საკონსტიტუციო სასამართლოს ჟურნალის მე-9 და მე-10 ნომრებში გამოქვეყნდა გიორგი მელაძის, 
გიორგი მუმლაძის, გიორგი ნონიაშვილისა და კარლო გოდოლაძის სტატიები.

გიორგი მელაძე, გიორგი ნონიაშვილი - „რელიგიური ორგანიზაციების რეგისტრაციის საკითხი ქართულ 
კანონმდებლობაში“ (მე-9 ნომერი);

გიორგი მელაძე, გიორგი მუმლაძე - „საკონსტიტუციო შეთანხმება: ისტორია, საჯარო განხილვები და 
გავლენა რელიგიურ უმცირესობათა უფლებების დაცვაზე საქართველოში“ (მე-10 ნომერი);

კარლო გოდოლაძე - „სუბსტანციური და პროცედურული MODUS OPERANDI-ისკენ. რატომ ჩავარდა 
საკონსტიტუციო რეფორმა საქართველოში“ (მე-10 ნომერი).

მიმოხილვა 9
მიმოხილვა 10 

http://constcourt.ge/ge/publications/journals/sakonstitucio-samartlis-mimoxilva-ix.page
http://constcourt.ge/ge/publications/journals/sakonstitucio-samartlis-mimoxilva-ix.page
http://constcourt.ge/ge/publications/journals/sakonstitucio-samartlis-mimoxilva-ix.page
http://constcourt.ge/ge/publications/journals/sakonstitucio-samartlis-mimoxilva-x.page
http://constcourt.ge/ge/publications/journals/sakonstitucio-samartlis-mimoxilva-x.page
http://constcourt.ge/ge/publications/journals/sakonstitucio-samartlis-mimoxilva-x.page
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კვლევები

სასამართლო მეგობრის პოზიცია

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის 
სკოლის მკვლევრების მიერ მომზადდა სასამართლო 
მეგობრის პოზიცია საქმეზე: საქართველოს უზენაესი 
სასამართლოს  სისხლის სამართლის საქმეთა პალა-
ტის კონსტიტუციური წარდგინება (#608, #609) – 
15.05.2015 წ.

კვლევაზე მუშაობდნენ: გიორგი გიორგაძე, გიორგი 
მელაძე, გიორგი ნონიაშვილი.

კვლევის ძირითადი საკითხია: „საერთო სასამართლოს უფლება, გასცდეს მხარეთა მიერ წარმოდ-
გენილ არგუმენტებს სისხლის სამართლის წარმოებისას შეჯიბრებით პროცესში“.

კვლევა გაეგზავნა საკონსტიტუციო სასამართლოს 2016 წლის მაისში.

ილიაუნის სტუდენტების წარმოდგენა 
საქართველოს კონსტიტუციაზე – კვლევის 
შედეგების პრეზენტაცია

14 ივნისს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ილიაუნის სამართლის სკოლის, კონსტიტუციური 
კვლევების ცენტრის, მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტისა და სოციალური კვლევების 
ლაბორატორიის თანამშრომლობით, ასევე, დამოუკიდებელ მკვლევართა და ექსპერტთა აქტიური 
ჩართულობით, გაიმართა კვლევის შედეგების პრეზენტაცია: „ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
სტუდენტების წარმოდგენები საქართველოს კონსტიტუციის შესახებ“.

კვლევის მიზანი კონსტიტუციის შესახებ სტუდენტების წარმოდგენებისა და აღქმების დადგენა იყო. 
სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენდნენ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სხვადასხვა საფეხურისა და 
მიმართულების სტუდენტები. კვლევის ფარგლებში, შერჩეულ იქნა შერეული მეთოდოლოგიური 
მიდგომა - როგორც რაოდენობრივი, ისე თვისებრივი.

კონსტიტუცია სახელმწიფოს ძირითად, უმაღლესი იურიდიული ძალის მქონე კანონს წარმოადგენს. მისი 
იდეოლოგიური ფუნქცია და კონსტიტუციის, როგორც ღირებულებათა სისტემის ნაწილის, განხილვა, 
ზემოაღნიშნული კვლევის შესასწავლ საკითხს წარმოადგენდა. კონსტიტუციის აღქმა და მისთვის 
მნიშვნელობის მინიჭება ინდივიდის ყოველდღიურ ცხოვრებაში დაკავშირებულია მის წარმოდგენებსა 
და გამოცდილებაზე. სოციალურ მეცნიერებებში ფენომენოლოგია ცდილობს, აღწეროს ცნობიერების 
ფენომენები და გამოკვეთოს მათი კონსტრუირების პროცესი. აქედან გამომდინარე, აღნიშნულ 
მიდგომას შედეგების ანალიზისას ნაშრომში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს.

http://conlaw.iliauni.edu.ge/sasamarthlo-megobris-pozitsia/
http://conlaw.iliauni.edu.ge/3978-2/
http://conlaw.iliauni.edu.ge/3978-2/
http://conlaw.iliauni.edu.ge/3978-2/
http://conlaw.iliauni.edu.ge/3978-2/
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კვლევები

ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს 
მონიტორინგის ანგარიში - პაპიძის 
საქმე

მაგდა პაპიძის საქმე, ბრალდებულის მოთხოვნით, 
განიხილა ნაფიც მსაჯულთა სასამართლომ.

კონსტიტუციური კვლევების ცენტრი შეისწავლის 
ნაფიც მსაჯულთა რეფორმის პროცესს საქართვე-
ლოში; აღნიშნულ საქმეზე მონიტორინგის განხორ-
ციელებაც ცენტრის კვლევითი პროექტის შემად-
გენელი ნაწილია.

ცენტრი, მონიტორინგის განხორციელებისთვის დიდ მადლობას უხდის ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის სტუდენტს, თათია ქვრივიშვილს.

ანგარიშის მიზანია სასამართლო პროცესის მიმდინარეობის სრულად გადმოცემა, რათა 
დაინტერესებულ პირებს ჰქონდეთ საქმის სრულად გაცნობის შესაძლებლობა.

საკონსტიტუციო სასამართლოს რეფორმა - 
შესაძლო ეფექტი სასამართლოს მუშაობის 
ეფექტურობაზე

2016 წლის 14 მაისს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო საკონსტიტუ-
ციო სასამართლოს შესახებ კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანის 

პროექტი, რასთან დაკავშირებითაც ცენტრმა მოსალოდნელი სამართლებრივი პროცედურებისა და 
შესაძლო განვითარების კვლევა გამოაქვეყნა.

კვლევაზე მუშაობდა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის 
მკვლევარი, ალიკა კუპრავა.

http://conlaw.iliauni.edu.ge/naphits-msajultha-sasamarthlo-papidzis-saqme/
http://conlaw.iliauni.edu.ge/vetos-uphlebis-gamoqheneba-arakonstitutsiur-tsvlilebebs-dzalashi-tovebs/
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მედია ჩვენ შესახებ

ცენტრი აქტიურად თანამშრომლობდა მედიასაშუალებებთან. ცენტრის თანამშრომლები აკეთებდნენ 
განმარტებებს კონსტიტუციისა და ადამიანის უფლებათა კანონმდებლობის მნიშვნელოვან პრობ-
ლემებზე, მიმდინარე საკანონმდებლო ინიციატივებზე.

ცენტრი მადლობას უხდის ტელეკომპანიებს: „მაესტრო“, „რუსთავი 2“, „კავკასია“, „ტაბულა“, 
„საზოგადოებრივი მაუწყებელი“. რადიომაუწყებლებს: ქუთაისის რადიო, რადიო თავისუფლება, 
საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო.
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საკონტაქტო ინფორმაცია

ჭავჭავაძის გამზ. #32, ოთახი A 406

www.conlaw.iliauni.edu.ge

www.facebook.com/conlawiliauni

conlaw@iliauni.edu.ge.

http://conlaw.iliauni.edu.ge/
https://www.facebook.com/conlawiliauni/
mailto:conlaw@iliauni.edu.ge
mailto:conlaw@iliauni.edu.ge
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