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წინათქმა - FOREWORD
სსიპ კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრის (შემდგომში
კონსტიტუციონალიზმის ცენტრი), შექმნა ტრანზიციის
ეტაპზე მყოფ საქართველოში ობიექტურად კანონზომიერი მოვლენაა.
დამოუკიდებლობის აღდგენიდან დღემდე მიმდინარეობს სახელმწიფოს ოპტიმალური ორგანიზაციისა და ადამიანის, როგორც უმაღლესი სოციალური ფასეულობის უზრუნველმყოფი ინსტიტუტებისა და პროცედურების ძიება. 2009-2010 წლის
კონსტიტუციური რეფორმის შემდეგ შექმნილი
კონსტიტუციონალიზმის ცენტრი ამ ძიებაში წარმატების ხელშემწყობი და განმახორციელებელი ერთერთი მონაწილეა. მიზნის მიღწევას ემსახურება
კონსტიტუციონალიზმის ცენტრის დებულებით
გათვალისწინებული მისი კვლევითი, საჯარო და
საგანმანათლებლო ფუნქციები. წინამდებარე
ნაშრომი კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და
ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრის ამ ფუნქციების
რეალურად განხორციელების ამსახველი ერთგვარი
ანგარიშია საზოგადოების წინაშე.
მიუხედავად არსებობის მოკლე, სულ რაღაც
ერთწლიანი ვადისა, სამივე მიმართულებით უკვე
განხორციელებულია ან ხორციელდება მნიშვნელოვანი პროექტები. ქვეყნის ძირითადი კანონის,
კონსტიტუციის პოპულარიზაციისა და კონსტიტუციონალიზმის პრინციპების დამკვიდრების მიზნით
გამართულ ღონისძიებებში კონსტიტუციონალიზმის
ცენტრმა ჩართო საქართველოში და საზღვარგარეთის ქვეყნებში მოღვაწე პრაქტიკულად ყველა
სწავლული თუ პრაქტიკოსი ქართველი კონსტიტუციონალისტი (პროექტი - საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარები), სტუდენტები (პროექტი საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქციის
რეგულაციების ასახვა საქართველოს კანონებში),
ექვსი ქვეყნის (საქართველო, აზერბაიჯანი, თურქეთი,
რუსეთის ფედერაცია, სომხეთი, უკრაინა) სტუდენტები და პროფესურა (პროექტი - შედარებითი და
ეროვნული კონსტიტუციური სამართლის საერთაშორისო სტუდენტური ოლიმპიადა), საქართველოს

Creation of the LEPL
Regional Centre for
Research and Promotion of Constitutionalism (hereinafter
Constitutionalism
Centre) is objectively
natural for transition
level Georgia.
From the day of independence still today,
there are ongoing
activities formulating
optimal organization of
the state and searching
institutions and procedures that guarantees
human as the highest
social value.
The
Centre of Constitutionalism created
after the constitutional
reform of 2009-2010, is a promoter in this process.
Research, public and educational activities, which are
prescribed by the provision of the Centre of
Constitutionalism, serves for the reaching the objective. The
paper is a report for the society, which describes the real
implementation of the activities of the Regional Centre for
Research and Promotion of Constitutionalism. Despite the
existence of short, just one-year term, there have already
been implemented or are underway the significant projects
that cover all three directions. For the purpose of
popularization of the Constitution and establishment the
principles of the constitutionalism, Centre of
Constitutionalism has inscribed all Georgian
constitutionalist scholars or practitioners, despite of there
working place (project – Commentaries of the Constitution
of Georgia), students (project – Promotion of Reflection the
new redaction of the Constitution of Georgia in Georgian
Laws), students and professors
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ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის ათასობით
მოსწავლე და მათი პედაგოგი (პროექტი -კონსტიტუციონალიზმის გაკვეთილები). ამავე მიზნებს
ემსახურებოდა საქართველოს საკონსტიტუციო
სასამართლოსთან, ადვოკატთა პროფესიული
განვითარების ცენტრთან, აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის არასამთავრობო ორგანიზაციებთან
და განათლების სამინისტროსთან ერთად ჩატარებული რამდენიმე კონფერენცია და მრგვალი
მაგიდა, ცენტრის თანამშრომლების მიერ ან ცენტრის
ხელშეწყობით მომზადებული ცხრა სერიოზული
პუბლიკაცია.
მადლიერების გრძნობით აღვნიშნავთ დიდ და
გულწრფელ დახმარებას, რომელსაც კონსტიტუციონალიზმის ცენტრს უწევდა გერმანიის საერთაშორისო
საზოგადოება (GIZ), აგრეთვე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (საია). საქართველოსა
და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობების
მხარდაჭერას ცენტრის მატერიალურ-ტექნიკური
ბაზის შექმნაში.
კონსტიტუციონალიზმის ცენტრის კოლექტივი მხარს
უჭერს საქართველოს თანამედროვე ევროპული
კონსტიტუციონალიზმისაკენ სწრაფვას, რაც, ვიმედოვნებთ აისახა კიდეც წინამდებარე პუბლიკაციაში.

(project – International Student Olympiad in Comparative
and National Constitutional Law) of six countries (Georgia,
Azerbaijan, Russian Federation, Armenia, Ukraine),
thousands of students of public schools and their teachers
(project – Lessons of Constitutionalism). Several
conferences and round tables with the Constitutional
Courtof Georgia, Georgian Lawyers for Independent
Profession, Non – Governmental Organizations and
Ministry of Education of Autonomous Republic of Georgia,
nine publications prepared by the employees of the Centre
or prepared with the support of the Centre, served for the
above mentioned objectives.
We note with a gratitude great and sincere assistance of
German International Society (GIZ) and Georgian Young
Lawyers Association (GYLA). In addition, we mention
material-technical assistance of Government of Georgian
and Government of Autonomous Republic of Adjara.
Body of the Centre of Constitutionalism supports aspiration
of Georgia for the modern European Constitutionalism,
which, we hope, is reflected in the publication.

ავთანდილ დემეტრაშვილი

AVTANDIL DEMETRASHVILI,
HEAD OF THE REGIONAL CENTRE FOR RESEARCH
AND PROMOTION OF CONSTITUTIONALISM

კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და
ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრის
ხელმძღვანელი

3

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის “კონსტიტუციონალიზმის
კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრის”
დებულება

(დამტკიცებულია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
მინისტრის 2010 წლის 30 სექტემბრის N 97/ნ ბრძანებით)
მუხლი 1. ზოგადი დებულებები

სახელმწიფოს მშენებლობის ხელშეწყობა;
გ) კონსტიტუციონალიზმის სფეროში სამეცნიერო
კვლევებისა და საგანმანათლებლო პროგრამების
პოტენციალისა და მნიშვნელობის გაზრდა,
აგრეთვეკონსტიტუციური სამართლის მეცნიერებაში
ჩართული და დაინტერესებული პირებისათვის
სამეცნიერო საქმიანობაში მონაწილეობის ხელშეწყობა;
2. საქმიანობის მიზნებიდან გამომდინარე ცენტრის
ფუნქციებია:
ა) პარლამენტის ფრაქციის, კომიტეტის ან პარლამენტის წევრის თხოვნით დასკვნის მომზადება
პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტის
საქართველოს კონსტიტუციასთან შესაბამისობის
თაობაზე;
ბ) პარლამენტში ინიცირებული კონსტიტუციის
გადასინჯვის პროექტის საყოველთაო-სახალხო
განხილვისათვის საქართველოს პარლამენტის
რეგლამენტით დადგენილი წესით შექმნილი
საორგანიზაციო კომისიის მუშაობის ხელშეწყობა.
გ) საგანმანათლებლო საქმიანობით მოსახლეობის
კონსტიტუციონალიზმის პრინციპების გაცნობა;
დ) შედარებითი კონსტიტუციონალიზმისა და
ეროვნული კონსტიტუციური სამართლის თემატიკის
სამეცნიერო კვლევების ჩატარება, შესაბამისი
რეკომენდაციების კომპეტენტურ სახელმწიფო თუ
არასამთავრობო ორგანოებსა და ორგანიზაციებისათვის გადაცემა;
ე) სემინარების, კონფერენციების, ტრეინინგებისა და
კონსტიტუციონალიზმის საზაფხულო სკოლის
მოწყობა;
ვ) შესაბამისი პროფილის ეროვნულ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა;
ზ) სხვა საქმიანობა, რომელიც მისი მიზნებიდან
გამომდინარეობს და არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას;

1. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის "კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის
რეგიონალური ცენტრი" (შემგდომში _ ცენტრი) არის
"საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ"
საქართველოს კანონის შესაბამისად, საქართველოს
პრეზიდენტის ბრძანებულების საფუძველზე შექმნილი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი.
2. ცენტრს აქვს დამოუკიდებელი ბალანსი, სახაზინო
კოდი, ბეჭედი, ბლანკი სახელმწიფო გერბის
გამოსახულებით, საბანკო ანგარიშები და საქართველოს კანონმდებლობით დაშვებული სხვა
რეკვიზიტები.
3. ცენტრი თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს
საქართველოს კონსტიტუციით, საქართველოს
საერთაშორისო ხელშეკრულებებითა და შეთანხმებებით, საქართველოს საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით და ამ დებულებით.
4. ცენტრი სამართლებრივ ურთიერთობებში მონაწილეობს საკუთარი სახელით, იძენს უფლებებსა და
მოვალეობებს, დებს ხელშეკრულებებსა და გარიგებებს, გამოდის სასამართლოში შესაბამისი სტატუსით.
5. ცენტრის ადგილსამყოფელია საქართველო,
ქ. ბათუმი.
მუხლი 2. ცენტრის საქმიანობის მიზნები და ფუნქციები
1. ცენტრის საქმიანობის მიზნებია:
ა) ქვეყნის თანამედროვე, მდგრადი და სტაბილური
განვითარების, დემოკრატიის, საზოგადოებასა და
სახელმწიფოს შორის ცივილური ურთიერთობების
ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;
ბ) სამოქალაქო საზოგადოებისა და სამართლებრივი
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მუხლი 3. ცენტრის სტრუქტურა

მუხლი 4. ცენტრის მართვა

1. ცენტრის სტრუქტურული ერთეულები არის:
ა) საორგანიზაციო დეპარტამენტი;
ბ) საერთაშორისო ურთიერთობათა და სამეცნიერო
კვლევების დეპარტამენტი;
გ) სამოქალაქო განათლებისა და საზოგადოებასთან
ურთიერთობის დეპარტამენტი;
დ) სამეცნიერო საბჭო.
2. დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს დირექტორი,
რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს ცენტრის ხელმძღვანელი.
3. საორგანიზაციო დეპარტამენტში არის:
ა) იურიდიული, საფინანსო საკითხთა, საქმისწარმოებისა და სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილება;
ბ) მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის
განყოფილება.
4. საერთაშორისო ურთიერთობათა და სამეცნიერო
კვლევების დეპარტამენტში არის:
ა) საერთაშორისო ურთიერთობათა განყოფილება;
ბ) სამეცნიერო კვლევების განყოფილება;
5. სამოქალაქო განათლების და საზოგადოებასთან
ურთიერთობის დეპარტამენტში არის:
ა) კონსტიტუციონალიზმის დარბაზის განყოფილება;
ბ) საინფორმაციო უზრუნველყოფისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება.
6. სამეცნიერო საბჭო არის სათათბირო სტრუქტურული ერთეული, რომლის შემადგენლობაში
შედის ცენტრის ხელმძღვანელი, მისი მოადგილეები,
დეპარტამენტის დირექტორები და განყოფილების
უფროსები. სამეცნიერო საბჭოს გადაწყვეტილებები
სარეკომენდაციო ხასიათისაა.
7. სამეცნიერო საბჭოს სხდომებს იწვევს და მათ
სხდომებს ხელმძღვანელობს ცენტრის ხელმძღვანელი.
8. ცენტრის ხელმძღვანელის გადაწყვეტილებით
სამეცნიერო საბჭოში შეიძლება მოწვეული იქნეს სხვა
პირებიც.

1. ცენტრის საქმიანობას უზრუნველყოფს ცენტრის
ხელმძღვანელი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს
და ათავისუფლებს საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების მინისტრი.
2. ცენტრის ხელმძღვანელი:
ა) წარმართავს ცენტრის საქმიანობას;
ბ) თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან
ათავისუფლებს ცენტრის საშტატო განრიგით
გათვალისწინებულ თანამშრომლებს;
გ) ცენტრის საბიუჯეტო ასიგნებების ფარგლებში,
ცენტრის მიზნებიდან და ფუნქციებიდან გამომდინარე
დებს შრომით ან სხვა სახის ხელშეკრულებებს;
დ) ცენტრის საქმიანობასთან დაკავშირებით,
აგრეთვე, სასამართლოში ან მესამე პირებთან
ურთიერთობაში წარმომადგენლობის მიზნით
ანიჭებს წარმომადგენლობის უფლებებს;
ე) ანხორციელებს ცენტრის ფინანსური სახსრებისა
და სხვა მატერიალური ქონების მართვასა და
განკარგვას, პასუხისმგებელია მათ სწორ გამოყენებაზე, იღებს გადაწყვეტილებას ცენტრის თანამშრომელთა ფინანსური ან სხვა სახის წახალისების
თაობაზე;
ვ) ხსნის ცენტრის საბანკო ანგარიშებს;
ზ) ანხორციელებს ცენტრის წარმომადგენლობას;
თ) ადგენს ცენტრის საშტატო განრიგს შესაბამისი
თანამდებობრივი სარგოების მითითებით, ამტკიცებს
ცენტრის შინაგანაწესს;
ი) ამტკიცებს ცენტრის თანამშრომელთა თანამდებობრივ ინსტრუქციებს;
კ) საჭიროების შემთხვევაში ცენტრის თანამშრომლების მიმართ იყენებს დისციპლინური
პასუხისმგებლობის ზომებს;
ლ) იღებს გადაწყვეტილებას ცენტრის თანამშრომელთა, მათ შორის ხელმძღვანელის, ქვეყნის
შიგნით ან საზღვარგარეთ მივლინების შესახებ
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი
წესით;
მ) თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში
გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ სამართლებრივ აქტს - ბრძანებას;
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ნ) ანხორციელებს ცენტრის მიზნებიდან და ფუნქციებიდან გამომდინარე სხვა უფლებამოსილებას;
3. ხელმძღვანელს ჰყავს მოადგილეები, რომლებსაც
თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან
ათავისუფლებს ცენტრის ხელმძღვანელი.
4. ხელმძღვანელის არყოფნის ან მის მიერ თავისი
უფლებამოსილების შესრულების შეუძლებლობის
შემთხვევაში მის უფლებამოსილებებს (გარდა ამ
მუხლის მე-2 პუნქტის 'ბ', "გ", "ე" და "თ" ქვეპუნქტებით
გათვალისწინებული უფლებამოსილებებისა) ანხორციელებს ერთ-ერთი მოადგილე.

გ.ე) თანამშრომელთა მატერიალური წახალისებისათვის გამოსაყოფი სახსრების;
გ.ვ) ცენტრის მიერ შესაძენი საწვავისა და გასაწევი
საკომუნიკაციო ხარჯების ლიმიტების განსაზღვრა;
გ.ზ) სხვა გადაწყვეტილებები ცენტრის ქონებასთან
დაკავშირებით, რომლებიც სცილდება ჩვეულებრივი
საქმიანობის ფარგლებს.
3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტის ,,გ.ბ" და "გ.გ" ქვეპუნქტით
განსაზღვრულ ქმედებებზე, საჭიროა აგრეთვე
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს თანხმობა.
4. ცენტრს უფლება აქვს მისთვის გადაცემული
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონება
სარგებლობის უფლებით გადასცეს/გაასხვისოს სხვა
პირზე მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 5. ცენტრის ქონება და ფინანსები
1. ცენტრს თავისი საქმიანობის განხორციელების
მიზნით სახელმწიფოსგან გადაეცემა ქონება.
2. ცენტრის ქონებას შეადგენს ძირითადი საბრუნავი
საშუალებები, აგრეთვე სხვა მატერიალური ფასეულობა და ფინანსური რესურსები.
3. ცენტრის დაფინანსების წყაროა სახელმწიფო
ბიუჯეტი, აგრეთვე, საქართველოს კანონმდებლობით დაშვებული სხვა შემოსავლები.

მუხლი 7. დასკვნითი დებულებები
1. ამ დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების
შეტანა შესაძლებელია იმ
აქტით, რომლითაც
დამტკიცებულია ეს დებულება.
2. საჭიროების შემთხვევაში ცენტრის რეორგანიზაცია
და ლიკვიდაცია განხორციელდება საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 6. ცენტრის სახელმწიფო კონტროლი
1. ცენტრის სახელმწიფო კონტროლს ანხორციელებს
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტრო (შემდგომში -სამინისტრო).
2. სამინისტროს მიერ ცენტრის სახელმწიფო კონტროლი მოიცავს;
ა) კონტროლის განსახორციელებლად საჭირო
მასალებისა და ინფორმაციის ცენტრის მიერ წარმოდგენის მოთხოვნას.
ბ) ცენტრის ხელმძღვანელის არამართლზომიერი
გადაწყვეტილების გაუქმებას;
გ) თანხმობის მიცემას ცენტრის შემდეგ მოქმედებებზე:
გ.ა) უძრავი ქონების შეძენა, ცენტრის საკუთრებაში
არსებული ქონების გასხვისება და დატვირთვა;
გ.ბ) სესხის აღება;
გ.გ) თავდებობა;
გ.დ) საშტატო განრიგისა და ხელფასის ფონდის
განსაზღვრა;

6

PROVISION OF “REGIONAL CENTER FOR RESEARCH
AND SUPPORT OF CONSTITUTIONALISM”

(IS APPROVED BY THE ORDINANCE N 97/N OF THE MINISTRY OF
SCIENCE AND EDUCATION OF GEORGIA SEPTEMBER 30TH 2010)
Article 1. General Provisions

a) Preparation of the conclusion in relation to
correspondence of the draft law initiated in the Parliament
with the Constitution of Georgia under the request of the
Parliamentary fraction, committee or the parliament
member;
b) Support for working of the organizational commission
formed under the procedure established by the Regalement
of the Parliament of Georgia for overall-public discussion of
the constitution revision draft initiated in the Parliament;
c) Familiarization of the population with the principles of
Constitutionalism through educational activities;
d) Performance of the scientific researches with subject
matter of comparative Constitutionalism and national
constitutional law. Issuance of the recommendations for the
competent state or non-governmental bodies and
organizations;
e) Arrangement of seminars, conferences, trainings and
summer school of Constitutionalism;
f) Cooperation with national and international organizations
of appropriate profile;
g) Any other activity provided from its objectives and not
resisting the Georgian legislation.

1. Legal Entity of Public Law – “Regional Center for
Research and Support of Constitutionalism” (hereinafter –
the Center) is the legal entity of public law established under
the decree of the President of Georgia, according to the Law
of Georgia “On Legal Entity of Public Law”.
2. The Center shall have its independent balance, treasury
code, seal, letterhead with the image of state emblem, bank
accounts and other requisites permitted by the Georgian
legislation.
3. The Center shall be guided in its activities according to the
Constitution of Georgia, international contracts and
agreements of Georgia, legislative and sub-legislative
normative acts and this provision.
4. The Center shall participate in legal relations with its own
name, acquire rights and obligations, enter into agreements
and transactions, appear at the court with appropriate
status.
5. The center is located in Georgia, city Batumi.
Article 2. Objectives of Activities and Functions of the Center

Article 3. Structure of the Center

1. Objectives of activities of the Center shall be as follows:
a) Support for modern, sustainable and stable development
of the country, democracy, formation of civilian relations
between the society and the state;
b) Support for building of civilian society and lawful state;
c) Increase of potential and importance of scientific
researches and educational programs in the field of
Constitutionalism, also support for participation of the
interested persons involved in science of constitutional law
in the scientific activities.
2. Following to the objectives of activities, the functions of
the Center shall be as follows:

1. The structural units of the Center are as follows:
a) Organizational department;
b) Department of international relations and scientific
researches;
c) Department of civil education and public relations;
d) Scientific board.
2. The department is managed by the director, who shall be
appointed and removed by the head of the Center.
3. The organizational department includes:
a) Department of legal, financial issues, proceedings and
state purchases;
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b) Department of material-technical provision.
4. The department of international relations and scientific
researches are as follows:
a) Department of international relations;
b) Department of scientific researches.
5. The department of civilian education and public relations
include:
a) Department of constitutionalism hall;
b) Department of dataware and public relations.
6. The scientific board is a deliberative structural unit,
composed by the head of the Center, his/her deputies, the
directors of the department and the heads of the sections.
Decisions of the scientific board are of recommendation
nature.
7. The sittings of the scientific board are convened and these
sittings are guided by the head of the Center.
8. Other persons may be invited at the scientific board as
well under the decision of the head of the Center.

I) Approve the official instructions of the employees of the
Center;
k) Use the disciplinary liability measures towards the
employees of the Center, if required;
l) Make the decision on business trip of the employees of the
Center, including the head, inside and outside of the country,
according to the procedure established by the Georgian
legislation;
m) Issue the individual administrative-legal act – the order –
within the scope of its authority;
n) Carry out other authorities following to the objectives and
functions of the Center.
3. The head has the deputies, who shall be appointed and
removed by the head of the Center.
4. In case of absence of the head or unavailability of
implementation of the authority by him/her, his/her
authorities (except those provided under the sub-clauses
“b”, “c”, “e” and “h” of the clause 2nd of this article) will be
carried out by one of his/her deputies.

Article 4. Management of the Center
Article 5. Property and Finances of the Center
1. The activities of the Center shall be provided by the head
of the Center, appointed and removed by the Minister of
Education and Science of Georgia.
2. The head of the Center shall:
a) Guide the activities of the Center;
b) Appoint and remove the employees provided in the staff
schedule of the Center;
c) Enter into employment and other agreements within the
scope of budget assignments of the Center, following to the
objectives and functions of the Center;
d) Assign the rights of representation in relation to the
activity of the Center, also for representation before the
court or in relation to the third persons;
e) Carry out management and disposal of the financial
sources and other material assets of the Center, be liable for
their proper utilization, make the decision on financial and
other kind of promotion of the employees of the Center;
f) Open the bank accounts of the Center;
g) Carry out the representation of the Center;
h) Make the staff schedule of the Center indicating the
appropriate official salaries; approve the internal
regulations of the Center;

1. Property shall be delivered to the Center by the state for
implementation of its activities.
2. The property of the Center shall be composed by the major
floating assets, also other material values and financial
resources.
3. The source of financing of the Center is the State Budget,
also other incomes admitted by the Georgian legislation.
Article 6. State Control of the Center
1. State control of the Center shall be carried out by the
Ministry of Education and Science of Georgia (hereinafter –
the Ministry).
2. State control of the Center by the Ministry shall include:
a) Requirement of submission of all materials and
information by the Center necessary for implementation of
control;
b) Abolition of unreasonable decision of the head of the
Center;
c) Provision of consent on the following activities of the
Center:
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c.a) purchase of real estate, alteration and charging of the
property of the Center;
c.b) acquisition of credits;
c.c) guarantee;
c.d) definition of the staff schedule and salary fund;
c.e) definition of the funds to be allocated for material
promotion of the employees;
c.f) definition of the limits of fuel to be purchased and the
communication expenses to be provided by the Center;
c.g) other decisions related to the property of the Center,
exceeding the frameworks of common activity
3. Consent of the Ministry of Finance of Georgia is required
on the actions defined under the sub-clause “c.b” and “c.c” of
the clause 2nd of this article as well.
4. The Center has the right to deliver with the right to use / to
alienate the property owned by the state and delivered to it to
any other person according to the applicable legislation.
Article 7. Conclusive Provisions
1. Changes and additions in this provision are possible by
the act, under which this provision is approved.
2. Reorganization and liquidation of the Center shall be
carried out according to the Georgian legislation, if required.
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სტრუქტურა
STRUCTURE

ცენტრის ხელმძღვანელი
HEAD OF THE CENTRE
სამეცნიერო საბჭო
RESEARCH COUNCIL
ხელმძღვანელის მოადგილე
DEPUTY HEAD

საორგანიზაციო დეპარტამენტი
ORGANIZATIONAL DEPARTMENT

საერთაშორისო ურთიერთობათა და
სამეცნიერო კვლევების დეპარტამენტი
INTERNATIONAL RELATIONS AND
SCIENTIFIC RESEARCH DEPARTMENT

სამოქალაქო განათლებისა და
საზოგადოებასთან ურთიერთობის
დეპარტამენტი
CIVIL EDUCATION AND PUBLIC
RELATIONS DEPARTMENT

იურიდიულ, საფინანსო საკითხთა, საქმის
წარმოებისა და სახელმწიფო შესყიდვების
განყოფილება
LEGAL, FINANCIAL ISSUES, PROCEEDINGS
AND STATE PROCUREMENT DIVISION

საერთაშორისო ურთიერთობათა
განყოფილება
INTERNATIONAL RELATIONS DIVISION

საინფორმაციო უზრუნველყოფისა და
საზოგადოებასთან ურთიერთობის
განყოფილება
PROVISION OF INFORMATION AND PUBLIC
RELATIONS DEPARTMENT

მატერიალურ-ტექნიკური
უზრუნველყოფის განყოფილება
MATERIAL-TECHNICAL SUPPORT DIVISION

სამეცნიერო კვლევების განყოფილება
RESEARCH DIVISION

კონსტიტუციონალიზმის დარბაზის
განყოფილება
HALL OF CONSTITUTIONALISM DIVISION
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თანამშრომლები
EMPLOYEES

ავთანდილ დემეტრაშვილი
ცენტრის ხელმძღვანელი

მალხაზ ნაკაშიძე
ხელმძღვანელის მოადგილე

AVTANDIL DEMETRASHVILI
Head of the Centre

MALKHAZ NAKASHIDZE
Deputy Head

დავით წერეთელი
საორგანიზაციო დეპარტამენტის
დირექტორი

ზურაბ მაჭარაძე
საერთაშორისო ურთიერთობათა და
სამეცნიერო კვლევების
დეპარტამენტის დირექტორი

სულხან მელაძე
სამოქალაქო განათლებისა და
საზოგადოებასთან ურთიერთობის
დეპარტამენტის უფროსი

ZURAB MATCHARADZE
Director of International Relations
and Scientific Research Department

SULKHAN MELADZE
Director of Civil Education and
Public Relations Department

ლუარა გოგუაძე
მთავარი სპეციალისტი

ნაზიბროლა ნემსიაშვილი
მთავარი სპეციალისტი

მანანა გაბუნია
მთავარი სპეციალისტი

LUARA GOGUADZE
Head specialist

NAZIBROLA NEMSIASHVILI
Head specialist

MANANA GABUNIA
Head specialist

DAVID TSERETELI
Director of Organizational
Department

კახაბერ ბაბუაძე
იურიდიულ, საფინანსო საკითხთა,
საქმისწარმოებისა და სახელმწიფო
შესყიდვების განყოფილების უფროსი

დავით მაისურაძე
მატერიალურ-ტექნიკური
უზრუნველყოფის განყოფილების
უფროსი

KAKHABER BABUADZE
Head of legal, financial issues,
proceedings and state
procurement division

DAVIT MAISURADZE
Head of material-technical
support division

მალხაზ ბოჭორიშვილი
წამყვანი სპეციალისტი

ნათია კუპატაძე
სპეციალისტი

რუბენ ყირიმელი
სპეციალისტი

ნიკოლოზ რთველაძე
პროგრამისტი - სპეციალისტი

გოჩა სახეჩიძე
წამყვანი სპეციალისტი

MALKHAZ BOCHORISHVILI
Core Specialist

NATIA KUPATADZE
Specialist

RUBEN KIRIMELI
Specialist

NIKOLOZ RTVELADZE
Programmer – Specialist

GOCHA SAKHECHIDZE
Leading specialist

11

თანამშრომლები
EMPLOYEES

აკაკი კუხალეიშვილი
სპეციალისტი

მზია ფუტკარაძე
მოწვეული სპეციალისტი

გულიკო კაჟაშვილი
წამყვანი სპეციალისტი

AKAKI KUKHALEISHVILI
Specialist

MZIA PUTKARADZE
Invited specialist

GULIKO KAZHASHVILI
Core Specialist

ლალი ტაკიძე
კონსტიტუციონალიზმის დარბაზის
განყოფილების უფროსი
LALI TAKIDZE
Head of Hall of
Constitutionalism Division

თამარ მენაფირე
საინფორმაციო უზრუნველყოფისა
და საზოგადოებასთან ურთიერთობის
განყოფილების უფროსი
TAMAR MENAPIRE
Head of Provision of Information
and Public Relations Department

ვერიკო ლატარია
წამყვანი სპეციალისტი

ასმათ ძიმისტარიშვილი
წამყვანი სპეციალისტი

მაკა თედორაძე
წამყვანი სპეციალისტი

როზა მუხაშავრია
დამხმარე პერსონალი

კობა გიგინეიშვილი
დამხმარე პერსონალი

VERIKO LATARIA
Leading specialist

ASMAT DZIMISTARASHVILI
Leading specialist

MAKA TEDORADZE
Leading specialist

ROZA MUKHASHAVRIA
Auxiliary staff

KOBA GIGINEISHVILI
Auxiliary staff
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კონსტიტუციონალიზმის დარბაზი
კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრის წინაშე არსებული საგანმანათლებლო
მნიშვნელობის ამოცანათა გადაწყვეტის მიზნით, დაფუძნდა კონსტიტუციონალიზმის დარბაზი. საზოგადოებისათვის
კონსტიტუციონალიზმის იდეის, გამოცდილების გაცნობისა და გაზიარების მიზნით დარბაზში წარმოდგენილია
მსოფლიო კონსტიტუციონალიზმის განვითარების ამსახველი ექსპოზიცია, კერძოდ, საზღვარგარეთის ქვეყნების
ორმოცამდე სახელმწიფოს მოქმედი და წინა პერიოდის კონსტიტუციები, კონსტიტუციური აქტები, სამართლის ძეგლები.
საქართველო, აზერბაიჯანის რესპუბლიკა, სომხეთის რესპუბლიკა, თურქეთის რესპუბლიკა, უკრაინა, რუსეთის
ფედერაცია, ლიტვის რესპუბლიკა, ლატვიის რესპუბლიკა, მოლდოვის რესპუბლიკა, იტალიის რესპუბლიკა, გერმანიის
ფედერაციული რესპუბლიკა, საფრანგეთის რესპუბლიკა, ჩეხეთის რესპუბლიკა, უნგრეთის რესპუბლიკა, ესპანეთის
სამეფო, შვედეთის სამეფო, შვეიცარიის კონფედერაცია, დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის

გაერთიანებული სამეფო, ირლანდიის რესპუბლიკა, დანიის სამეფო, ნიდერლანდის სამეფო, საბერძნეთის
რესპუბლიკა, ფინეთის რესპუბლიკა, სლოვაკეთის რესპუბლიკა, სლოვენიის რესპუბლიკა, პოლონეთის რესპუბლიკა,
ისრაელის სახელმწიფო, ამერიკის შეერთებული შტატები, მექსიკის შეერთებული შტატები, ბრაზილიის ფედერაციული
რესპუბლიკა, ანდორის სამთავრო, ირანის ისლამური რესპუბლიკა, ქუვეითის სახელმწიფო, ჩინეთის სახალხო
რესპუბლიკა, კატარი, იაპონია, ინდოეთის რესპუბლიკა, იორდანიის ჰაშემიტური სამეფო, ავსტრალიის კავშირი.
კონსტიტუციონალიზმის დარბაზში განსაკუთრებული ადგილი უკავია სამხრეთ კავკასიის რეგიონისა და კონსტიტუციური
განვითარების ხანგრძლივი ისტორიის მქონე ქვეყნებში კონსტიტუციური პროცესების მიმდინარეობის ამსახველ
ექსპოზიციას. ძირითადად, სწორედ კონსტიტუციონალიზმის დარბაზში ხორციელდება კონსტიტუციონალიზმის
კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრის საგანმანათლებლო პროექტები. აქვე იმართება შეხვედრები
საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფების წარმომადგენლებთან. კონსტიტუციონალიზმის დარბაზის დათვალიერება და
ინფორმაციის მიღება შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს.
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HALL OF CONSTITUTIONALISM
For solving educational tasks facing the Regional
Centre for Research and Promotion of
Constitutionalism, Hall of Constitutionalism was
established. To share the idea of constitutionalism,
experience and information with the society, there
are the world constitutionalism development
reverberant expositions represented, in particular,
previous and current constitutions about forty
foreign states, constitutional acts legal acts.
Georgia, Azerbaijan, Armenia, Turkey, Ukraine,
Russian Federation, the Republic of Lithuania, the
Republic of Latvia, the Republic of Moldova,
Republic of Italy, Germany, France, Czech
Republic, Hungary, Spain, Sweden, Switzerland,
Great Britain and Northern Ireland, United
Kingdom, the Republic of Ireland, Denmark,
Netherlands, Greece, Finland, Slovak Republic, the
Republic of Slovenia, Poland, Israel, the United
States, Mexico, United States, the Federative
Republic of Brazil, Iran, Principality of Andorra The
Islamic Republic, Kuwait State, the People's
Republic of China, Qatar, Japan, the Republic of
India, the Hashemite Kingdom of Jordan, Union of
Australia.
In the Hall of Constitutionalism, Southern
Caucasus Region and states with a long
constitutionalism history, have special place.
Basically, educational projects of the Regional
Centre for Research and Promotion are launched in
the Hall of Constitutionalism. There are meetings
with the representatives of the society, Any
interested person can visit the Hall and receive
information.
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საგანმანათლებლო საქმიანობა
EDUCATIONAL ACTIVITIES
სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებისა და საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებში, განსაკუთრებით მოსწავლეახალგაზრდობაში კონსტიტუციონალიზმის პრინციპების
როგორც ღირებულებათა სისტემის დამკვიდრების ხელშეწყობის მიზნით, კონსტიტუციონალიზმის ცენტრი ეწევა აქტიურ
საგანმანათლებლო საქმიანობას.
2011 წელს განხორციელდა რამდენიმე საგანმანათლებლო
პროექტი.

Centre of Constitutionalism conducts active
educational activities to formulate civil society and to
establish constitutionalism principles as the core value
in various groups of society, especially in youth.
In 2011, several educational projects were conducted.

კონსტიტუციონალიზმის გაკვეთილები
პროექტი განხორციელდა სსიპ კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრის
ინიციატივით, ორგანიზებითა და დაფინანსებით. პროექტის განხორციელებისას ცენტრთან აქტიურად თანამშრომლობდნენ
საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს საგანმათლებლო რესურსცენტრების და
ა/ო საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (საია)
პროექტის მიზანი:
џ მოსწავლე-ახალგაზრდებში კონსტიტუციონა-

ლიზმის პრინციპების დამკვიდრება, სამართლებრივი კულტურის ამაღლება, საჯარო
სამართლის სფეროში სწავლის გაგრძელებისა
და ცოდნის დაუფლების სურვილის გაღვივება და
სტიმულირება;
џ მოსწავლეებში კანონის უზენაესობის, სახელმწიფოს ძირითადი კანონის პრინციპებისა და
ნორმებისადმი პატივისცემის, კანონმორჩილების
დამკვიდრების ხელშეწყობა;
џ მოსწავლეთათვის თავისუფლების კონსტიტუციური იდეის ახსნა-განმარტება, თავისუფალი
აზროვნების განვითარების ხელშეწყობა;
џ უცხო გარემოში ქცევისა და ერთმანეთთან
ურთიერთობის უნარ-ჩვევების გამომუშავება.

saganmanaTleblo
proeqti
``konstitucionalizmis gakveTilebi``

baTumi
2011
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პროექტის აღწერილობა:
2011 წელს, პროექტის ფარგლებში, კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალურ ცენტრს ესტუმრა 1300 ვიზიტორი. მათ შორის
იყვნენ საქართველოს, კერძოდ, თბილისის, ბათუმის,
ქობულეთის, ხელვაჩაურის, ქუთაისის, ზესტაფონის,
სამტრედიის, ხონის, წყალტუბოს, ბაღდათის, ვანის,
აბაშის, ხობის, სენაკის, ზუგდიდის, გორის, ხაშურის,
საგარეჯოს, რუსთავის საჯარო სკოლების VIII-IX
კლასის მოსწავლეები თანმხლებ პედაგოგებთან
ერთად.
მოსწავლეებმა დაათვალიერეს კონსტიტუციონალიზმის დარბაზი, სადაც წარმოდგენილია მსოფლიოში კონსტიტუციონალიზმის განვითარების
ამსახველი ექსპოზიცია.
მოისმინეს ლექცია კონსტიტუციონალიზმის პრინციპების, საქართველოსა და საზღვარგარეთის
ქვეყნების კონსტიტუციური განვითარების ისტორიის
შესახებ, ნახეს კონსტიტუციონალიზმის ცენტრში
მომზადებული სასწავლო-შემეცნებითი ფილმი
,,კანონთა კანონი“.
მოსწავლეებმა შეავსეს თემატური ტესტები, მონაწილეობა მიიღეს იმიტირებულ სასამართლო პროცესსა და სხვადასხვა ინტელექტუალურ თამაშებში.
სტუმრებმა დაათვალიერეს აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის ღირშესანიშნაობები, ბათუმის ბოტანიკური ბაღი, გონიოს ციხე, ძმები ნობელების მუზეუმი,
ხარიტონ ახვლედიანის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი,
დელფინარიუმი, ბათუმის ბულვარი.
პროექტში მონაწილეთა შორის, თემატური ტესტების
შედეგების საფუძველზე, გამოვლინდნენ საუკეთესო
მოსწავლეები, რომელთაც გადაეცათ სამკერდე
ნიშნები პროექტის სიმბოლიკით და საქართველოს
1995 წლის 24 აგვისტოს კონსტიტუცია (საყმაწვილო
ილუსტრირებული).
პროექტის უკლებლივ ყველა მონაწილეს გადაეცა
სამახსოვრო საჩუქრები კონსტიტუციონალიზმის
კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრის
სიმბოლიკითა და პროექტში მონაწილეობის
დამადასტურებელი სერთიფიკატი.
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LESSONS OF CONSTITUTIONALISM
LEPL Regional Centre for Research and Promotion of Constitutionalism initiated organized and financed the project. During
implementation of the project with the center actively cooperated Georgian Young Lawyers Association (GYLA) and The
Educational Resource centers of the Ministry of Education and Science of Georgia.
Aim of the project:
џ establishment constitutionalism principles among youth,

rise political culture, stir up and stimulate students to
continue education in the field of Public Law;
џ promotion of establishment rule of law, respect for the
principles of the fundamental law and establishment of
law-abiding;
џ explain students the constitutional definition of idea of
freedom, promotion of development of free thinking;
џ develop skills of relations and behavior in foreign
environment.
Description of the project
In 2011, in the framework of the project 1300 visitors visited the
Regional Centre for Research and Promotion of Constitutionalism.
Among them were VIII-IX grade students and their teachers from
public schools of Tbilisi, Batumi, Abasha, Khobi, Senaki, Zugdidi,
Gori, Khashuri, Sagarejo, Rustavi.
Students visited Hall of Constitutionalism, where the world
constitutionalism development reverberant expositions are
represented.
They attended lectures on the principles of constitutionalism, on the
constitutional development history of Georgia and foreign countries,
watched educational-cognitive movies ''Law of the Law'' which is
produced in the Centre of Constitutionalism.
Students wrote thematic tests, participated in moot courts and
intellectual games.
Guests saw plural sights of Autonomous Republic of Ajara, Botanical
Garden, Gonio Castle, Noble Brothers' Museum, Khariton
Akhvlediani's Museum, Dolphinarium, and Batumi Boulevard.
Based on the results of thematic tests the best students among
participants were revealed, they were given symbolic badges and
illustrated constitution of Georgia, August 24, 1995.
Memorable presents with the symbol of the Regional Centre for
Research and Promotion of Constitutionalism and participation
certificate were given to all participants.
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საგანმანათლებლო პროექტი
EDUCATIONAL PROJECT

კონსტიტუციონალიზმის გაკვეთილები
LESSONS OF CONSTITUTIONALISM
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საზაფხულო სკოლა
კონსტიტუციონალიზმის გაკვეთილები
პროექტის მიზანი:
џ სხვადასხვა სოციალური და ეთნიკური ჯგუფების

џ

џ

џ
џ

მოსწავლეებში კონსტიტუციონალიზმის პრინციპების დამკვიდრება, სამართლებრივი კულტურის
ამაღლება, საჯარო სამართლის სფეროში
სწავლის გაგრძელებისა და ცოდნის დაუფლების
სურვილის გაღვივება და სტიმულირება.
კანონის უზენაესობის, სახელმწიფოს ძირითადი
კანონის პრინციპებისა და ნორმებისადმი
პატივისცემის, კანონმორჩილების დამკვიდრების
ხელშეწყობა;
მოსწავლეთათვის თავისუფლების კონსტიტუციური იდეის ახსნა-განმარტება, თავისუფალი
აზროვნების განვითარების, ლიბერალური
დემოკრატიის, როგორც ღირებულებათა სისტემის დამკვიდრების ხელშეწყობა.
უცხო გარემოში ქცევისა და ერთმანეთთან
ურთიერთობის უნარ-ჩვევების გამომუშავება.
სხვადასხვა სოციალური და ეთნიკური ჯგუფების
წარმომადგენელთა ინტეგრაცია.
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პროექტი განხორციელდა სსიპ კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის
რეგიონალური ცენტრის ინიციატივით, ორგანიზებითა და დაფინანსებით.
პროექტის განხორციელებისას ცენტრთან აქტიურად თანამშრომლობდნენ საქართველოს
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და
ლტოლვილთა სამინისტრო, საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო და სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი

პროექტის აღწერილობა:
2011 წელს, 4 ივლისიდან 27 აგვისტოს ჩათვლით, კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალურ ცენტრს
ესტუმრნენ მოსწავლეები საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილი მოსახლეობის, სოციალურად დაუცველი და ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელთა
ოჯახებიდან, მათ შორის იყვნენ, თბილისის, ახმეტის, გარდაბნის,
მარნეულის, ბოლნისის, ახალციხის, ახალქალაქის, ნინოწმინდის
და ბორჯომის საჯარო სკოლების VIII-IX კლასის მოსწავლეები
თანმხლებ პირებთან ერთად.
მოსწავლეებმა დაათვალიერეს კონსტიტუციონალიზმის
დარბაზი, მოისმინეს ლექციები კონსტიტუციონალიზმის
საფუძვლებისა და სამართლის სხვადასხვა დარგების პრინციპების შესახებ. შეავსეს თემატური ტესტები, მონაწილეობდნენ
იმიტირებულ სასამართლო პროცესში, დებატებსა და დისკუსიებში.
პროექტის მონაწილეებმა დაათვალიერეს აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის ღირშესანიშნაობები, ბათუმის ბოტანიკური ბაღი,
გონიოს ციხე, ბათუმის ბულვარი და მოისმინეს ლექცია თემაზე აჭარის ისტორია.
სასწავლო პროგრამისგან თავისუფალ დროს, ქობულეთის
რაიონის სოფელ ციხისძირში, მონაწილეობდნენ სხვადასხვა
ინტელექტუალურ თამაშებში.
უკლებლივ ყველა მონაწილეს გადაეცა საზაფხულო სკოლაში
მონაწილეობის დამადასტურებელი სერთიფიკატი და სამახსოვრო საჩუქრები.
200 მოსწავლიდან, 24 საუკეთესო, ოქტომბრის დასაწყისში
ესტუმრა საერთაშორისო ახალგაზრდულ ბანაკს - ,,პატრიოტი“,
სადაც ბანაკის პროგრამით გათვალისწინებულ სხვა
ღონისძიებებთან ერთად, მოისმინეს კონსტიტუციონალიზმის
კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრის
ხელმძღვანელის, ავთანდილ დემეტრაშვილის საჯარო ლექცია
თემაზე -„საკონსტიტუციო სასამართლოს როლი საქართველოში“.

საზაფხულო
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SUMMER SCHOOL
LESSONS OF CONSTITUTIONALISM
PROJECT WAS CONDUCTED, ORGANIZED AND FINANCED BY THE REGIONAL CENTRE
FOR RESEARCH AND PROMOTION OF CONSTITUTIONALISM. THE PROJECT WAS IMPLEMENTED WITH AN ACTIVE PARTICIPATION OF
THE MINISTRY OF INTERNALLY DISPLACED PERSONS FROM THE OCCUPIED TERRITORIES, ACCOMODATION AND REFUGEES OF
GEORGIA AND LPL CHILDREN AND YOUTH NATIONAL CENTER.

Aim of the project:
џ establishment principles of Constituti-

џ

џ

џ
џ

onalism among students from different
social and ethnical group, rise legal culture,
stir up and stimulate students to continue
education in the field of Public Law;
promotion of establishment rule of law,
respect for the principles of the fundamental
law and establishment of law-abiding;
explain students the constitutional definition
of idea of freedom, promotion of development of free thinking;
develop skills of relations and behavior in
foreign environment;
integration of representatives of different
social and ethnical groups

Description of the project
In 2011, from July 4 to August 27, students from occupied territory of Georgia, social minorities and national minorities, among them were
VIII – IX grades students and teachers from public schools of Tbilisi, Akhmeta, Gardabani, Marneuli, Bolnisi, Akhaltsikhe, Akhalkalaki,
Ninotsminda and Borjomi.
Students visited Hall of Constitutionalism, attended lectures on the grounds of Constitutionalism and on the principles of different fields
of law. They wrote thematic tests, participated in moot court, debates and discussions.
Participants saw the sight sees of Autonomous Republic of Ajara, Batumi Botanical Garden, Gonio Castle, Batumi Boulevard and
listened lecture on – History of Ajara.
They spent free time in Tiskhisdziri, District of Kobuleti, and played intellectual games.
All participants received certificate of attendance and memorable presents.
24 the best students out of 200, in October will visit International Student Camp – ''Patrioti'', where they will listen lecture of Avtandil
Demetrashvili, Head of Regional Centre for Research and Promotion of Constitutionalism. The lecture will be on ''The role of
Constitutional Law in Georgia. Of Course it will be one of the most interesting lecture with other lectures.

SUMMER
SCHOOL
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საზაფხულო სკოლა
SUMMER SCHOOL
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კონსტიტუციონალიზმის გაკვეთილები
LESSONS OF CONSTITUTIONALISM
25

საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა
,,ტრანზაციის ეტაპზე მყოფი სამხრეთ კავკასიის
სახელმწიფოთა კონსტიტუციური (პოლიტიკური) სისტემების
განვითარების თავისებურებანი''
პროექტი განხორციელდა სსიპ კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური
ცენტრის ინიციატივით, ორგანიზებითა და დაფინანსებით.
პროექტის მიზანი
კონსტიტუციური თემატიკის ფარგლებში ტრანზაციის ეტაპზე მყოფ სახელმწიფოებში არსებული საკითხების
გაანალიზება სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების მაგალითზე.
პროექტის აღწერილობა
საზაფხულო სკოლის ფარგლებში ჩატარდა სემინარები, რითაც სტუდენტებს საშუალება
მიეცათ დაწვრილებით განეხილათ და ემსჯელათ მათთვის საინტერესო საკითხებზე.
პროექტის მსვლელობისას ლექციები წაიკითხეს უმაღლესი სასწავლებლების
პროფესორებმა:
ავთანდილ დემეტრაშვილი - კონსტიტუციონალიზმის ცენტრის
ხელმძღვანელი, ივ.
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი.
თემა - „2009-2010 წლის კონსტიტუციური რეფორმა საქართველოში - მოლოდინი და
სავარაუდო რეალობა“;
მალხაზ მაცაბერიძე - პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი. თემა - „ამიერკავკასიის
ფედერაცია 1918 წლის აპრილი-მაისი“;
ვასილ გონაშვილი - სამართლის დოქტორი, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. თემა - ,,კონსტიტუციური
განვითარების ძირითადი ტენდენციები'';
ირაკლი კობახიძე - სამართლის დოქტორი, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. თემა - ,,ადამიანის ძირითადი
უფლებები'';
კახი ყურაშვილი - სამართლის დოქტორი, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. თემა - ,,ადგილობრივი
თვითმმართველობა საქართველოში'';
მალხაზ ნაკაშიძე - სამართლის დოქტორი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ასოცირებული პროფესორი, კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის
რეგიონალური ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე. თემა - ,,მმართველობის სისტემების
ძირითადი თავისებურებანი სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში'';
ელშად ნასიროვი - სამართლის დოქტორი, ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული
ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე. თემა - ,,მმართველობის ფორმები აზერბაიჯანის
რესპუბლიკაში'';
ანაიდ მანასიანი - ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკონსტიტუციო სამართლის
კათედრის მასწავლებელი, სომხეთის საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის
მრჩეველი. თემა - ''მმართველობის ფორმები სომხეთის რესპუბლიკაში''.
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საზაფხულო სკოლაში მონაწილე სტუდენტები:
დიმიტრი გეგენავა - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
თამარ პაპაშვილი - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
გიორგი ბილიხოძე - კავკასიის სამართლის სკოლა;
ქეთი თოშხუა - კავკასიის სამართლის სკოლა;
მარიამ სახვაძე - კავკასიის სამართლის სკოლა;
ელენე გერმანოზაშვილი - თბილისის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი;
მაია ყუშიტაშვილი - თბილისის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი;
დავით მინდიაშვილი - სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი;
თამთა ბოლქვაძე - სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი;
მარიტა თევზაძე - ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
ნინო ფუტკარაძე - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
მარი მამულაძე - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
გოხარ გევორკიანი - ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
რაზმიკ სარკისიანი - ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
სოხრატ მოგერამოვი - ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
ზამირ მახმადოვი - ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
საზაფხულო სკოლის დასრულების შემდეგ სტუდენტებს, კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და
ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრისაგან, გადაეცათ სამახსოვრო საჩუქრები და პროექტში
მონაწილეობის დამადასტურებელი სერთიფიკატები.
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INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL
''SIGNIFICANCE OF CONSTITUTIONAL (POLITICAL) DEVELOPMENT
OF TRANSITION STAGE SOUTHERN CAUCASUS STATES''

Project was initiated, organized and financed by the LEPL Regional
Center for Research and Promotion of Constitutionalism.
Aim of the Project
·In the field of Constitutionalism analyze issues of transition stage countries on the example of Southern Caucasus countries.

Description of the Project
Seminars were held in the framework of the project, thus participants had opportunities to discuss and
debate on interesting issues.
During the project professors from the highest educational institutions read the lectures:
Avtandil Demetrashvili – Head of the Centre of Constitutionalism, full professor of Iv. Javakhishvili Tbilisi
State University. Theme - ''2009-2010 Constitutional Reform in Georgia – Expectations and Presumable
Reality'';
Malkhaz Matsaberidze – PhD of Political Science, full professor of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University.
Theme - ''Caucasus Federation in April-May, 1918'';
Vasil Gonashvili – PhD of Law, associated professor of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University. Theme Basic Tendencies of Constitutional Development'';
Irakli Kobakhidze – PhD of Law, associated professor of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University. Theme ''Human Rights'';
Kakhi Kurashvili - PhD of Law, associated professor of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University. Theme ''Local Self-Governance in Georgia'';
Malkhaz Nakashidze - PhD of Law, associated professor of Shota Rustaveli State University, Deputy Head
of the Regional Centre for Research and Promotion of Constitutionalis. Theme - ''Basic Significance of
Governance in Southern Caucasus Countries';
Elchad Nasyrov – PhD of Law, Deputy Dean of Baku State University. Theme - Forms of Governance in
the Republic of Azerbaijan'';
Anaid Manasian – Teacher at Constitutional Department of Erevan State University, advisor of the
Chairman of Constitutional Court of Armenia. Theme - ''Forms of Governance in the Republic of Armenia''.
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STUDENTS OF SUMMER SCHOOL:
Dimitry Gegenava – Iv. Javakhishvili Tbilisi State University.
Participant students of the Summer School:
Dimitri Gegenava – Ivane Javakhishvili Tbilisi State University;
Tamar Papashvili - Ivane Javakhishvili Tbilisi State University;
Giorgi Bilikhodze – Caucasus School of Law;
Keti Toskhua - Caucasus School of Law;
Mariam Sakhvadze - Caucasus School of Law;
Elene Germanozashvili – Humanitartian University of Tbilisi;
Maia Kushitashvili - Humanitartian University of Tbilisi;
David Mindiashvili – Sulkhan Saba Orbeliani University;
Tamta Bolqvadze - Sulkhan Saba Orbeliani University;
Marita Tevzadze – Ilia Chavchavadze State University;
Nino Putkaradze – Shota Rustaveli State University;
Mari Mamuladze – Shota Rustaveli State University;
Gokhar Gevorkian – Yerevan State University;
Razmik Sarkisiani – Yerevan State University;
Sokhrat Mogeramovi – Baku State University;
Zamir Makhmadov – Baku State University;
After the completion of the summer school students were presented memorable gifts and certificates from
the Regional Center for Research and Promotion of Constitutionalism.
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საერთაშორისო სტუდენტური ოლიმპიადა
ეროვნულ და შედარებით კონსტიტუციურ სამართალში
პროექტი განხორციელდა სსიპ კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრის
ინიციატივითა და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) ფინანსური მხარდაჭერით
პროექტის მიზანი

რეგიონის სახელმწიფოთა მოქალაქეებს შორის ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავება;
ერთობლივი სამეცნიერო კვლევების განხორციელება რეგიონის წინაშე მდგარი გამოწვევებისა
და მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით.

პროექტის აღწერილობა

კონსტიტუციონალიზმის ცენტრისა და GIZ-ის ფინანსური მხარდაჭერით დაიწყო პროექტის განხორციელება საერთაშორისო სტუდენტური ოლიმპიადა ეროვნულ და შედარებით კონსტიტუციურ სამართალში.
კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალურ ცენტრს ესტუმრნენ აზერბაიჯანის,
თურქეთის, რუსეთის, საქართველოს, სომხეთისა და უკრაინის უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებების წარმომადგენლები.
პირველ ეტაპზე შემუშავდა და ხელი მოეწერა ოლიმპიადის დებულებას, განისაზღვრა ოლიმპიადის
ჩატარების რეგლამენტი. შეირჩა კოორდინატორი ოლიმპიადაში მონაწილე ყოველი სახელმწიფოს
წამყვანი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან.

კოორდინატორები: გიორგი კვერენჩხილაძე – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, სამართლის დოქტორი, იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;
ელშად ნასიროვი – სამართლის დოქტორი, ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის
დეკანის მოადგილე; ბადრი ნაკაშიძე – მ. ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის სახელმწიფო მართვის განყოფილების გამგე; ევგენი გერასიმენკო – სამართლის დოქტორი,
ტ. შევჩენკოს სახელობის კიევის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;
ედგარ შათირიანი – სამართლის დოქტორი, ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; იუსუფ აკიენეზ –
ტრაპზონის შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრირების ფაკულტეტის დეკანი.
მეორე ეტაპზე (საუნივერსიტეტო და რესპუბლიკურ დონეზე) სტუდენტების მიერ მომზადებული სტატიებისა და
ამ სტატიათა პრეზენტაციის შეფასების საფუძველზე გამოვლინდნენ ოლიმპიადის ფინალური ეტაპის
მონაწილე სტუდენტები.
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საერთაშორისო სტუდენტური ოლიმპიადის ფინალური ეტაპი ჩატარდა საქართველოში, ქალაქ ბათუმში.
ყოველი სახელმწიფო წარმოდგენილი იყო რესპუბლიკურ დონეზე გამარჯვებული სამი სტუდენტით.

31

საერთაშორისო სტუდენტური ოლიმპიადის ფინალური ეტაპის მონაწილე სტუდენტები:
მოგერამოვ ზოხრაბ - ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
განიევა მეინა - ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
გასანოვა არზუ - ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
ნურ კარაჰანი - ტრაპზონის შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტი;
მირაკ ჩელიკი - ტრაპზონის შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტი;
ჰილალ იაზიჩი - ტრაპზონის შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტი;

მიხაილოვა ეკატერინა - მ. ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
ალისა პოპოვა - მ. ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
ტატიანა ჟურავლოვა - მ. ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

დიმიტრი გეგენავა - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
ქეთი მესხიშვილი - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
ქეთი თოშხუა - კავკასიის სამართლის სკოლა;

გაიან დემირჩიანი - ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
ნარინ ბაბაიანი - ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
ტიგრან ხაჩიკიანი - ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მარიანა ველგან - ტ. შევჩენკოს სახელობის კიევის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
ირინა პონომარენკო - ტ. შევჩენკოს სახელობის კიევის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
მიხაილო კორმიალო - ტ. შევჩენკოს სახელობის კიევის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

32

წარმოდგენილი ნაშრომების გაცნობისა და ამავე ნაშრომების პრეზენტაციის საფუძველზე, კომპეტენტურმა
ჟიურიმ, გამოავლინა ოლიმპიადაში გამარჯვებული სტუდენტები.

ჟიურის წევრები:
ავთანდილ დემეტრაშვილი - სსიპ კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური
ცენტრის ხელმძღვანელი. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი;
მალხაზ ნაკაშიძე - სსიპ კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრის
ხელმძღვანელის მოადგილე, სამართლის დოქტორი;
ლევან იზორია - კონსტიტუციონალისტი, სრული პროფესორი;
ირაკლი კობახიძე - კონსტიტუციონალისტი;
ზურაბ მაჭარაძე - სსიპ კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრის
საერთაშორისო ურთიერთობებისა და კვლევების დეპარტამენტის დირექტორი;
სულხან მელაძე - სსიპ კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრის
სამოქალაქო განათლებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის დირექტორი;
დავით წერეთელი - სსიპ კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრის
საორგანიზაციო დეპარტამენტის დირექტორი;
ლია ფუტკარაძე - ექსპერტი საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში;
შალვა პაპუაშვილი - გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) წარმომადგენელი;
ნუგზარ ფუტკარაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი.
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ოლიმპიადაში მონაწილე სტუდენტებს გადაეცათ სერთიფიკატები და სამახსოვრო საჩუქრები სსიპ
კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრის ხელმძღვანელის, ავთანდილ
დემეტრაშვილისაგან,
დემეტრაშვილისაგან, ხოლო გამარჯვებულ სტუდენტებს, დიპლომებთან ერთად, სხვადასხვა ნომინაციების
მიხედვით დაწესებული პრიზები.
ქ. ბათუმის ვიცე–მერმა,
ვიცე–მერმა, ჯემალ ანანიძემ, ოლიმპიადაში მონაწილე სტუდენტებს საჩუქრად გადასცა წიგნიალბომი ,,ბათუმი”, რომელშიც ქ. ბათუმის ღირშესანიშნაობებია ასახული.
აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრმა, ბატონმა გია აბულაძემ ერთ-ერთ გამარჯვებულს
მაღალპოლიგრაფიულ დონეზე გამოცემული - ,,ვეფხისტყაოსანი” გადასცა.
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სრულმა პროფესორმა, ბატონმა ლევან იზორიამ,
უნივერსიტეტის სახელით, ოლიმპიადაში გამარჯვებულ სტუდენტებს გადასცა პორტატული კომპიუტერი და ამავე
უნივერსიტეტის მიერ გამოცემული კრებული ,,ფედერალისტების ჩანაწერები”.
თავისუფალ დროს ოლიმპიადის მონაწილეებმა დაათვალიერეს ბათუმის ღირშესანიშნაობები, გაიმართა
ამხანაგური საფეხბურთო მატჩი ოლიმპიადის მონაწილეთა და კონსტიტუციონალიზმის ცენტრის
თანამშრომელთა გუნდებს შორის, სადაც კვლავაც გაიმარჯვა ოლიმპიურმა პრინციპმა -,,მთავარია
მონაწილეობა”.
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INTERNATIONAL STUDENTS' OLYMPIAD IN
NATIONAL AND COMPARATIVE CONSTITUTIONAL LAW
The project was implemented by the iniciative of LEPL the Regional Center for Research and Promotion of Constitutionalism and
by the financial support of German society for International Cooperation (GIZ).
THE AIMS OF THE PROJECT:

·Strengthening the cooperation between the citizens of the region countries;
·Conducting joint scientific research about the region's challenges and ongoing processes.

THE DESCRIPTION OF THE PROJECT:

The project International Students' Olympiad in National and comparative constitutional law was started by the financial
support of the Constitutionalism Center and German society for International Cooperation (GIZ). Representatives of higher
educational institutions of Azerbaijan, Turkey, Russia, Georgia, Armenia and Ukraine visited the Regional Center for
Research and Promotion of Constitutionalism.

At the first stage of the project the regulation was worked out and signed. The schedule was planned. The coordinators were
chosen from the higher educational institutions of the participant countires.
Coordinators: Giorgi Kverenchkhiladze – Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Full Professor, Dr. iur., The deputy
dean of the law faculty; Elshad Nasirov- Dr. iur. Baku State University, Law faculty deputy dean; Badri Nakashidze – M.
Lomonosov Moscow State University the head of the Department of Management; Evgeni Gerasimenko- Dr. iur.
T.Shevchenko Kiev State University deputy dean; Edgar Shatirian – Dr. iur. Yerevan State University; Jusuf Akienez –
Trabzon Black Sea Technical University, the dean of the administration.
Second Stage (University and Republican Level) The candidates of the final stage were chosen according to the articles
writtenand the presentations made by the students.
The final stage of the Olympiad was conducted in Georgia, Batumi.
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Students participating in the final stage of the International Olympiad:
Mogeramov Zokhrab – Baku State University;
Ganieva Meina - Baku State University;
Gasanova Arzu - Baku State University;
Nur Karahan – Trabzon's Black Sea Technical University;
Mirak Chelik - Trabzon's Black Sea Technical University;
Hilal Yazich - Trabzon's Black Sea Technical University;

Mikhailova Ekaterina - M. Lomonosov Moscow State University
Alisa Popova - M. Lomonosov Moscow State University;
Tatiana Zhuravlova - M. Lomonosov Moscow State University;

Dimitri Gegenava – Ivane Javakhishvili Tbilisi State University;
Keti Meskhishvili - Ivane Javakhishvili Tbilisi State University;
Keti Toskhua - Caucasus School of Law;

Gayan Demirchian - Yerevan State University;
Narin Babayan - Yerevan State University;
Tigran Xachikian - Yerevan State University;

Mariana Velgan – T.Shevchenko Kiev State University;
Irina Ponomarenko - T.Shevchenko Kiev State University;
Mikhailo Kormialo - T.Shevchenko Kiev State University;
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The winners of the students' Olympiad were selected on the basis of the presentation process and the
papers presented in the study.

Members of Jury:
Avtandil Demetrashvili - Head of the LEPL Regional Centre for Research and Promotion of Constitutionalism. Full Professor of
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University;
Malkhaz Nakashidze - Deputy Head of the LEPL Regional Centre for Research and Promotion of Constitutionalism;
Levan Izoria - Constitutionalist, Full Professor;
Irakli Kobakhidze - Constitutionalist;
Zurab Macharadze - The Director of the Department of International Relations and Research of LEPL Regional Centre for
Research and Promotion of Constitutionalism;
Sulkhan Meladze – The Director of the Civil Education and Public Relations Department of LEPL Regional Centre for Research
and Promotion of Constitutionalism;
David Tsereteli - Administrative Director of the LEPL Regional Centre for Research and Promotion of Constitutionalism;
Lia Putkaradze: Expert in International Relations;
Shalva Papuashvili – Representative of the German society for international cooperation (GIZ);
Nugzar Putkaradze – Member of the Ajara Supreme Council;
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The participants of the Olypiad were awarded certificates and presented gifts by the Head of the Regional Center for Research
and Promotion of Constitutionalism Avtandil Demetrashvili. The Winners were awarded Diplomas and different prizes
according to their nominations.
The Vice Mayor of Batumi, Jemal Ananidze presented the participants of the Olympiad with the book including Batumi
Sightseeings.
The Minister of Education, Culture and Sport Gia Abuladze gifted one of the winners with the book “The Knight in the Panter's
Skin”
The representative of the Grigol Robakidze State University, Full Professor Levan Izoria gifted the winner of the Olympiad with
the notebook and a published collection of Articles “Records of the Federalists”

During their free time, the participants of the Olympiad saw the sights of Batumi. A friendly football match
was also
organised between the teams of employees of the Centre and participants of the Olymiad, and the Olympic principle
“Participation is the most important part” was domineering.
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საერთაშორისო სტუდენტურ ოლიმპიადაში გამარჯვებული სტუდენტები
WINNERS OF THE INTERNATIONAL STUDENT'S OLYMPIAD
არზუ გასანოვა - ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
Arzu Gasanova - Baku State University

ჰილალ იაზიჩი - ტრაპზონის შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტი;
Hilal Yazich – Trabzon's Black Sea Technical University;

ალისა პოპოვა - მ. ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
Alisa Popova - M.Lomonosov Moskow State University;

ქეთი მესხიშვილი - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
დიმიტრი გეგენავა - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
Keti Meskhishvili - Ivane Javakhishvili Tbilisi State University;
Dimitri Gegenava – Ivane Javakhishvili Tbilisi State University;

ნარინე ბაბაიანი - ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
Narine Babayan - Yerevan State University;

ირინა პონომარენკო - ტ. შევჩენკოს სახელობის კიევის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
Irina Ponamarenko - T.Shevchenko Kiev State University;
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სასწავლო-შემეცნებითი ვიდეოფილმი ,,კანონთა კანონი”
EDUCATIONAL- COGNITIVE VIDEOFILM “THE LAW OF LAWS”
ფილმი მომზადდა სსიპ კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური
ცენტრის ბაზაზე. ფილმის ლიტერატურულ სცენარს საფუძვლად დაედო ივ. ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორის, სამართლის
დოქტორის, იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოადგილის გიორგი კვერენჩხილაძის ტექსტი.

The film was prepared by the Regional Center for Research and Promotion of Constitutionalism on the
basis of a regional center, and was based on the scenario of Full Professor, Doctor of Law of Ivane
Javakhishvili Tbilisi State University and deputy Dean of the Law Faculty Giorgi Kverenchkhiladze's text.

პროექტის მიზანი:
მსოფლიოში კონსტიტუციონალიზმის განვითარების ეტაპების ამსახველი, სასწავლო-შემეცნებითი
ფილმის წარმოება და ჩვენება, საგანმანათლებლო პროექტში ,,კონსტიტუციონალიზმის
გაკვეთილები” მონაწილე მოსწავლეებისათვის.
პროექტში ,,კონსტიტუციონალიზმის გაკვეთილები” მონაწილე მოსწავლეებისათვის, მსოფლიოს
სხვადასხვა ქვეყნებში კონსტიტუციური პროცესის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, მარტივ,
მათთვის გასაგებ ენაზე, შესაბამისი აუდიო და ვიზუალური მასალის თანხლებით.
პროექტის აღწერილობა:
ფილმი, ქრონომეტრაჟით 35 წუთი, მაყურებელს უამბობს საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებში
კონსტიტუციონალიზმის განვითარების ისტორიის შესახებ. განსაკუთრებული ადგილი ეთმობა კონსტიტუციური
განვითარების ხანგრძლივი ისტორიის მქონე ქვეყნებში კონსტიტუციური პროცესების მიმდინარეობის ასახვას.
კონსტიტუციონალიზმის დარბაზის დათვალიერებასთან, თემატური ტესტების შევსებასა და იმიტირებულ
სასამართლო პროცესში მონაწილეობასთან ერთად, სასწავლო-შემეცნებითი ფილმის ,,კანონთა კანონის”
ჩვენება საგანმანათლებლო პროექტის ,,კონსტიტუციონალიზმის გაკვეთილები” აუცილებელი კომპონენტია.

The aim of the project:
Producing and showing the film about the development of constitutionalism and its stages for the participants of
educational project lessons of constitutionalism.
For the participants of the project “lessons of Constitutionalism”, giving information about the different constitutional
processes arround the world through simple ways like using audio and visual materials.
The Description of the Project:
The film duration is 35 minutes and it tells the history of constitutionalism in Georgia and abroad. A special section is
devoted to the long history of constitutional development in countries and the reflection of these processes.
It is very important to show an educational film about “the law of laws” and educational project “The lessons of
Constitutionalism” as well as taking a good view of the Constitutionalism hall, filling in the thematic tests and participating in
moot courts.
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ტრენინგი თემაზე - „ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტები“
TRAINING - ,,INTERNATIONAL STANDARDS OF HUMAN RIGHTS”

ტრენინგი განხორციელდა ”საქართველოს ადვოკატთა პროფესიული
განვითარების ცენტრის”, IRZ-საქართველოს, საქართველოს
ადვოკატთა ასოციაციისა და სსიპ კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა
და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრის ერთობლივი ინიციატივით.
პროექტის მიზანი:
ადვოკატთა განათლებისა და პროფესიული განვითარების
ხელშეწყობა.
პროექტის აღწერილობა:
ტრენინგი განხორციელდა ქალაქ ბათუმში, სასტუმრო ,,ინტურისტ
პალასში'' აჭარაში მოქმედი ადვოკატებისათვის. ტრენინგს
უძღვებოდნენ ქართველი და გერმანელი სპეციალისტები.

The Training was conducted by the initiative of “Georgian Lawyers Professional
Development Center, IRZ-Georgia, Georgian Lawyers Assosiation and LEPL the Regional
Center for Research and Promotion of Constitutionalism.
The Aims of the Project:
Supporting the lawyers' education and professional development.

The Description of the Project:
Training was conducted in Batumi, Hotel “Intourist Palace” For active lawyers in Ajara. The
training was led by Georgian and German specialists.
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სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა
SCIENTIFIC–RESEARCH ACTIVITIES
სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა კონსტიტუციონალიზმის
ცენტრის პრიორიტეტული მიმართულებაა.
კონსტიტუციონალიზმის ისტორიის სიღრმისეული შესწავლის,
კონსტიტუციური სამართლის სფეროში არსებული პრობლემატიკის კვლევისა და მეცნიერული ანალიზის მიზნით,
ცალკეული პროექტების ფარგლებში, კონსტიტუციონალიზმის
ცენტრთან თანამშრომლობენ საქართველოში და საზღვარგარეთ მოღვაწე პრაქტიკულად ყველა სწავლული თუ
პრაქტიკოსი ქართველი კონსტიტუციონალისტი, უცხოელი
კონსტიტუციონალისტები და საჯარო სამართლის სპეციალისტები.
2011 წელს განხორციელდა რამდენიმე პროექტი.

Scientific - Research activities are the center's
priorities. With a purpose of studying the history of
constitutionalism in depth, researching and analizing
the problematic areas through separate projects, the
constitutionalism center is cooperating with the
Georgian and foreign constitutionalists and public law
specialists. Several projects were implemented in
2011.

საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუციის
90 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები
საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუციის 90 წლისთავს მიეძღვნა სამეცნიერო კონფერენცია - ,,ქართული
კონსტიტუციონალიზმის სათავეებთან”, რომელიც კონსტიტუციონალიზმის ცენტრის ინიციატივით საქართველოს
საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართა.
მოხსენებები წაიკითხეს:
ავთანდილ დემეტრაშვილი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული
პროფესორი, კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრის ხელმძღვანელი.
თემა - ,,საქართველოს 1921 წლის 21 თებერვლის კონსტიტუცია 2011 წლის გადასახედიდან''.
მალხაზ მაცაბერიძე - პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის სრული პროფესორი.
თემა - ,,საქართველოს 1921 წლის 21 თებერვლის კონსტიტუციის შემუშავება და მიღება“
მალხაზ სიორიძე - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო
ცენტრის ისტორიის განყოფილების გამგე.
თემა - ,,საქართველოს პირველი კონსტიტუციის სტამბურად გამოქვეყნების ადგილი, დრო და გარემოებები'»
ნუგზარ ფუტკარაძე - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და
სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი.
თემა - ,,ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები საქართველოს 1921 წლის 21 თებერვლის კონსტიტუციის მიხედვით“.
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ბექა ქანთარია - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის
დოქტორანტი.
თემა - ,,მმართველობის ფორმის უცვლელობის საკითხი საქართველოს პირველ კონსტიტუციაში''.
თემა - ,,პარლამენტი საქართველოს 1921 წლის 21 თებერვლის კონსტიტუციაში''.
გიორგი კვერენჩხილაძე - სამართლის დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი.
თემა - ,,აღმასრულებელი ხელისუფლება და საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუცია''.
იაკობ ფუტკარაძე - თინათინ წერეთელის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტის საკონსტიტუციო სამართლის
განყოფილების გამგე, იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.
თემა - ,,სასამართლო ხელისუფლება საქართველოს 1921 წლის 21 თებერვლის კონსტიტუციის მიხედვით''.
ყოველი მოხსენების შემდეგ გაიმართა დისკუსია.
კონფერენცია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ, გიორგი
პაპუაშვილმა და კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური
ცენტრის ხელმძღვანელმა, ავთანდილ დემეტრაშვილმა შეაჯამეს.

საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუციის 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების
ფარგლებში გაიმართა კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური
ცენტრის პრეზენტაცია. გაიხსნა კონსტიტუციონალიზმის დარბაზი. პირველი დამთვალიერებლები იყვნენ: საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე გიორგი პაპუაშვილი,
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე მიხეილ მახარაძე,
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ეკონომიკის მინისტრი ვაჟა ბოლქვაძე, ქალაქ ბათუმის
ვიცე-მერი ნათია სურგულაძე და კონფერენციის მონაწილეები. პრეზენტაციაზე, ბატონმა
ავთანდილ დემეტრაშვილმა მისასალმებელი სიტყვით მიმართა სტუმრებს, ხოლო ცენტრის
მიზნებსა და ამოცანებზე, ვრცლად ცალკეული დეპარტამენტების ხელმძღვანელებმა
ისაუბრეს.
თბილისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლის, ამჟამად ,,თეატრალურ დარბაზში“, იქ
სადაც 1921 წლის 21 თებერვალს საქართველოს დამფუძნებელმა კრებამ მიიღო
საქართველოს პირველი კონსტიტუცია, გაიხსნა ამ მოვლენის აღსანიშნავი მემორიალური
დაფა. ასევე მემორიალური დაფა გაიხსნა ბათუმში, სადაც დაიბეჭდა საქართველოს
პირველი კონსტიტუცია.
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ACTIVITIES DEDICATED TO THE 90TH ANNIVERSARY
OF THE 1921 CONSTITUTION OF GEORGIA
The scientific conference devoted to 90th anniversary of the 1921 Constitution – “Sources of Georgian
constitutionalism " was conducted in the Constitutional Court of Georgia by the initiative of the Constitutionalism
center.
Papers were presented:
Avtandil Demetrashvili – Full professor of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, The head of the Regional Center for Research and
Promotion of Constitutionalism.
“Topic - Georgian Constitution of 1921, February 21 and its prospects from 2011”
Malkhaz Matsaberidze – Doctor of Political Science, Full professor of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University.
Topic - “The development and adoption of the Constitution of February 21, 1921 “
Malkhaz Sioridze – Doctor of History Science, , The head of the Shota Rustaveli State University research center.
Topic - “The publication place, time and circumstances of the first printed Constitution”.
Nugzar Putkaradze – Associate Professor at the Shota Rustaveli State University, Social Science, Business and Law.
Topic - “Human rights and freedom according to February 21, 1921 Constitution”;
Beka Kantaria – Ivane Javaxishvili Tbilisi State University Law faculty, PhD candidate;
Topic - “The issue of unchangable form of governance in the first constitution of Georgia.”
Topic - “Parliament in the Georgian constitution of 21 February 1921”
Giorgi Kverenchkhiladze – Doctor of Law, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Associate Professor.
Topic - “Executive Power and the Georgian Constitution of 1921''.
Iakob Putkaradze – Tina Tsereteli, Institute of State and Law of the Constitutional Law Department. Dr. Jur, Professor.
Topic -The Judiciary system according to the Georgian constitution of February 21, 1921
Each presentation was followed by a discussion.
The conference was summarized by the Chairman of the Constitutional Court, Giorgi Papuashvili and by the head of The
Regional Center for Research and promotion of constitutionalism Avtandil Demetrashvili.
In accordance with the 90th anniversary of Georgian constitution of 1921, the presentation of the
Regional Center for Research and Promotion of Constitutionalism was held. The constitutionalism
hall was opened. The first visitors were: The Chairman of the Constitutional Court of Georgia, Giorgi
Papuashvili, the Head of the Supreme Council of Ajara Mikheil Makharadze, The Minister of the
Economy of Ajara Vazha Bolqvadze, Vice-Mayor of Batumi Natia Surguladze, and participants of the
conference.
The guests were addressed by Avtandil Demetrashvili, after which the heads of the departments
spoke about the aims and objectives of the center.
A memorial desk was opened in Tbilisi Youth Palace, nowadays called “a theatrical room", where the
first constitution of Georgia was adopted in February 21, 1921. The memorial deck was aslo opened in
Batumi, in a place where the first constitution was published.
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საქართველოს 1995 წლის
24 აგვისტოს კონსტიტუციის კომენტარები

THE COMMENTARIES OF THE CONSTITUTION
OF GEORGIAN AUGUST 24, 1995

პროექტი ხორციელდება სსიპ კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრის
ინიციატივითა და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) ფინანსური მხარდაჭერით.

The project is implemented by the initiative of the Regional Center for Research and Promotion of Constitutionalism
with the financial support of German society for international cooperation (GIZ).

პროექტის
პროექტისმიზანი
მიზანი:

AIMS OF THE PROJECT

საქართველოს 1995 წლის 24 აგვისტოს კონსტიტუციის დებულებების განმარტება, მათი მეცნიერული ანალიზი, არსებული
სასამართლო პრაქტიკის და კონსტიტუციურ-სამართლებრივი ინსტიტუტების ეროვნულ კანონმდებლობაში
იმპლემენტაციის ცალკეული ასპექტების გათვალისწინებით.

The interpretation of regulations of the Constitution August 24, 1995, its scientific analysis, the implementation of certain aspects of
current judicial practice and constitutional-legal institutions into national legislation.

პროექტის აღწერილობა:
პროექტის აღწერილობა

DESCRIPTION OF THE PROJECT

პროექტის ბენეფიციარები არიან უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების იურიდიული ფაკულტეტის
სტუდენტები, ხელისუფლების სამივე შტოს, ძირითადად, სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლები, მეცნიერმკვლევარები და ზოგადად, ამ საკითხით დაინტერესებული ნებისმიერი პროფესიის ადამიანები.
საქართველოს 1995 წლის 24 აგვისტოს კონსტიტუციის კომენტარების ავტორთა კოლექტივი:
ლევან ალექსიძე, ირაკლი ბურდული, ლევან იზორია, გიორგი კახიანი, გიორგი კვერენჩხილაძე, ირაკლი კობახიძე,
იაკობ ფუტკარაძე, არჩილ ლორია, გია მეფარიშვილი, კახი ყურაშვილი, ბესარიონ ზოიძე, ნანა ჭიღლაძე, შალვა
პაპუაშვილი, ლევან ბეჟაშვილი, ზაზა რუხაძე, დიმიტრი ძაგნიძე, ვასილ გონაშვილი, ზურაბ მაჭარაძე, რატი ბრეგაძე,
თინათინ ერქვანია, გია გეწაძე, ავთანდილ დემეტრაშვილი, ევა გოცირიძე, ლადო ჭანტურია, კონსტანტინე კორკელია,
პაატა ლეჟავა.
პროექტის კონსულტანტია ცნობილი გერმანელი კონსტიტუციონალისტი, პროფესორი ვოლფგანგ ბაბეკი.
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The beneficiaries of the project are law students from the higher educational institutions, court officials, scientists and researchers
from all three branches of government and people of any profession concerned with the project.
The authors of the Constitution commentaries of August 24,1995 are:
Levan Aleksidze, Irakli Burduli, Levan Izoria, Giorgi Kakhiani, Giorgi Kverenchkhiladze, Irakli Kobakhidze, Iacob Putkaradze, Archil
Loria, Gia Meparishvili, Kakhi Kurashvili, Besarion Zoidze, Nana Chigladze, Shalva Papuashvili, Levan Bezhashvili, Zaza
Rukhadze, Dimitri Dzagnidze, Vasil Gonashvili , Zurab Macharadze, Rati Bregadze,Tinatin Erkvania, Gia Getsadze, Avtandil
Demetrashvili, Eva Gotsiridze, Lado Chanturia, Konstantine Kavtaradze, Paata Lezhava.
Well known German constitutionalist, Prof.Wolfgang Babek is the project consultant.
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საქართველოს 2010 წლის 15 ოქტომბრის კონსტიტუციური კანონის
საქართველოს კანონმდებლობაში ასახვის ხელშეწყობა

THE SUPPORT OF THE IMPLEMENTATION OF GEORGIAN CONSTITUTIONAL
LAW OF OCTOBER 15, 2010 IN GEORGIAN LEGISLATION

პროექტი ხორციელდება სსიპ კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრის
ინიციატივითა და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) ფინანსური მხარდაჭერით.

This project is initiated by the Regional Center for Research and Promotion of Constitutionalism and by the financial
support of the German Society for International Cooperation (GIZ).

2010 წლის 15 ოქტომბრის კონსტიტუციური კანონით საქართველოში მნიშვნელოვანი კონსტიტუციური რეფორმა
განხორციელდა და კონსტიტუციაში მთელი რიგი ცვლილებები და დამატებები შევიდა, რითაც შეიცვალა ცალკეული
საკითხების კონსტიტუციურ-სამართლებრივი რეგულირების მექანიზმები. ამდენად საქართველოს კონსტიტუციური
განვითარების მოცემულ ეტაპზე კანონმდებლობის სრულყოფის საკითხი განსაკუთრებით აქტუალურია.

By the Georgian Constitutional law of October 15, 2010 an important constitutional reform has been carried out in the Constitution and a
number of changes and additions were made, the mechanisms of constitutional-legal regulations of certain issues have been changed.
Therefore, the current stage of constitutional development and the improvement of the legislation is very actual.

პროექტის
პროექტისმიზანი
მიზანი:
·
საქართველოს კანონმდებლობის, კერძოდ საქართველოს კანონების შესაბამისობაში მოყვანა საქართველოს
კონსტიტუციასთან.
პროექტის განხორციელების შედეგად შემუშავებული კანონის პროექტების, საკანონმდებლო წინადადებების სახით,
საქართველოს პარლამენტისათვის გადაცემა.
სტუდენტებისათვის საკანონმდებლო კანონის პროექტის მომზადების, საკანონმდებლო ტექნიკის შესწავლა.
პროექტში ჩართულ მაგისტრატურის სტუდენტებში იურისტისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების გამომუშავება.
პროექტის აღწერილობა:
პროექტის აღწერილობა
პროექტის ფარგლებში, შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის მოხდება პროექტების
შეთავაზება კლინიკის ფორმით. კლინიკას მიენიჭება შესაბამისი კრედიტი, შეიქმნება სამუშაო ჯგუფები, განისაზღვრება
სამუშაო საათები. სამუშაო ჯგუფების საშუალებით სტუდენტები შეისწავლიან კანონპროექტის შემუშავების სპეციფიკას,
საგნის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში მიიღებენ სასწავლო კრედიტს და შესაბამის ცოდნას.
პროექტის განხორციელებისას სტუდენტებსა და პროექტში მონაწილე სხვა პირებს, საჭიროებისამებრ, დაეთმობათ
კონსტიტუციონალიზმის ცენტრის ოფისი და ცენტრში არსებული ბიბლიოთეკა.
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THE AIMS OF THE PROJECT
The conformity of Georgian legislation, in particular, the conformity of Georgian laws with the Georgian constitution
The transmission of the law project proposals to the parliament of Georgia as a legal initiative
Teaching students law drafting and legal research techniques.
Giving all the necessary skills to the law Graduates students involved in the project.
DESCRIPTION OF THE PROJECT
Within the project, the cooperation between the higher education institutions will be as a form of law clinics for students. The clinic
will be given an appropriate credit, working groups will be set up and certain working hours will be determined. Students will learn
through working in groups and learn the specifics of drafting the bill. In case of successful completion of training, students will get
appropriate credits and acquire relevant knowledge.
During the project the students and others participating in the project, will be given the office of constitutionalism as well as the
library of the center.
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საგამომცემლო საქმიანობა
PUBLICATIONS
სსიპ კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის
რეგიონალური ცენტრი ეწევა აქტიურ საგამომცემლო
საქმიანობას.
2011 წელს სსიპ კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და
ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრის ინიციატივითა და
დაფინანსებით დაიბეჭდა

LEPL The Regional Center for Research and
Promotion of Constitutionalism is actively participating
in publications.
By the Initiative of The Regional Center for Research
and Promotion of Constitutionalism, the following was
published in 2011

საქართველოს კონსტიტუცია და 2010 წლის კონსტიტუციური რეფორმა
GEORGIAN CONSTITUTION
AND CONSTITUTIONAL REFORMS OF 2010

-

სტატიათა კრებული მომზადებულია სსიპ კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრის
თანამშრომელთა და მის მიერ შერჩეულ ავტორთა მიერ.
კრებულში, საქართველოს კონსტიტუციის ისტორიასთან ერთად, განხილულია 2010 წლის რეფორმის აქტუალური საკითხები:
საქართველოს კონსტიტუცია და მისი 2010 წლის გადასინჯვის ფარგლები და კონცეპტუალური საფუძვლები;
კონსტიტუციური რეფორმა - აუცილებლობა, განხორციელების ეტაპები;
საქართველოს კონსტიტუციის მეორე თავი (საქართველოს მოქალაქეობა. ადამიანის ძირითადი უფლებანი და
თავისუფლებანი) და საარჩევნო სამართალი 2010 წლის 15 ოქტომბრის კონსტიტუციური კანონის მიხედვით;
კონსტიტუციური რეფორმა - საქართველოს პარლამენტი;
საქართველოს პრეზიდენტის ინსტიტუტი და 2010 წლის კონსტიტუციური რეფორმა;
საქართველოს მთავრობის ინსტიტუტი და 2010 წლის კონსტიტუციური რეფორმა;
სასამართლო ხელისუფლება და 2010 წლის კონსტიტუციური რეფორმა;
ადგილობრივი თვითმმართველობის ახლებური გააზრება 2010 წლის 15 ოქტომბრის კონსტიტუციური კანონი;
საქართველოს კონსტიტუციის გადასინჯვის ახალი წესი 2010 წლის 15 ოქტომბრის კონსტიტუციური კანონის მიხედვით.

The collection is prepared by the staff of the regional center
for research and promotion of constitutionalism and by selected outhors.
The collection, along with the history of the Constitution discusses the relevant issues of the 2010 reform:
- The Constitution and the revision of the scope and its conceptual foundations of 2010;
- Constitutional reform – inevitability, the implementation stages;
- The second chapter of the constitution (Georgian citizenship. Basic Rights and Freedoms)
and the Electoral Law of October 15, 2010, according to the constitutional law;
- Constitutional reform - the Parliament of Georgia;
- The President's Institute and the constitutional reform of 2010;
- The Government Institute and the constitutional reform of 2010;
- The Judiciary and constitutional reform of 2010;
- A new understanding of Local self-government and the constitutional law of 15 October 2010;
- The new rule of the revision of the Constitution according to the constitutional law of October 15, 2010
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საქართველოს 1995 წლის 24 აგვისტოს
კონსტიტუცია ქართულ და ინგლისურ ენებზე
GEORGIAN CONSTITUTION OF AUGUST 24,
1995 IN GEORGIAN AND ENGLISH LANGUAGES
საქართველოს 1995 წლის 24 აგვისტოს კონსტიტუცია ბრაილის შრიფტით
GEORGIAN CONSTITUTION OF AUGUST 24, 1995 IN BRAILLE SCRIPT
მნიშვნელოვანია, რომ პირველად ბრაილის შრიფტით, საქართველოს 1995 წლის 24 აგვისტოს კონსტიტუცია,
სწორედ სსიპ კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრის ინიციატივითა და
ფინანსური უზრუნველყოფით დაიბეჭდა.
აღნიშნული გამოცემა, 2011 წლის 24 აგვისტოს, სსიპ კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის
რეგიონალური ცენტრის ხელმძღვანელმა, ავთანდილ დემეტრაშვილმა, საჩუქრად გადასცა საქართველოს
უსინათლოთა ასოციაციას.
It should be noted that, the constitution of August 1995, was first published in a Braille script by
the financial support of the Regional center for Research and Promotion of Constitutionalism.
This publication was presented to the Georgian Association of the Blind by the head of the
Regional Center for Research and Promotion of Constitutionalism Avtandil Demetrashvili on
24th of August 2011.

საერთაშორისო სტუდენტურ ოლიმპიადაში მონაწილე სტუდენტების ნაშრომები
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) ფინანსური მხარდაჭერით

NATIONAL STUDENT OLYMPIAD
THE PUBLICATIONS OF THE STUDENTS PARTICIPATING IN INTER
ration (GIZ).
By the financial support of the German society for international coope
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ქართული კონსტიტუციონალიზმის სათავეებთან - საქართველოს
1921 წლის კონსტიტუციის 90 წლისთავი
NEAR THE STAGES OF CONSTITUTIONALISM - 90-YEAR ANNIVERSARY OF THE 1921
CONSTITUTION
კრებულში გამოქვეყნებულია, ამავე სახელწოდების კონფერენციის მონაწილეთა მოხსენებები.
ავთანდილ დემეტრაშვილი - საქართველოს 1921 წლის 21 თებერვლის კონსტიტუცია 2011 წლის გადასახედიდან;
მალხაზ მაცაბერიძე - საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუციის შემუშავება და მიღება;
მალხაზ სიორიძე - საქართველოს პირველი კონსტიტუციის სტამბურად გამოქვეყნების ადგილი, დრო და გარემოება;
ნუგზარ ფუტკარაძე - 1921 წლის 21 თებერვლის კონსტიტუციით გათვალისწინებული ადამიანის ძირითადი უფლებები;
ბექა ქანთარია - მმართველობის ფორმის უცვლელობის საკითხი საქართველოს პირველ კონსტიტუციაში. პარლამენტი
საქართველოს 1921 წლის 21 თებერვლის კონსტიტუციაში;
გიორგი კვერენჩხილაძე - აღმასრულებელი ხელისუფლება და საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუცია;
იაკობ ფუტკარაძე - სასამართლო ხელისუფლება საქართველოს 1921 წლის 21 თებერვლის კონსტიტუციის მიხედვით.
The collection includes the lectures of the participants involved in the same conference.
Avtandil Demetrashvili - The Constitution of 2011 from February 21, 1921;
Malkhaz Matsaberidze - The development and adoption of the 1921 Constitution;
Malkhaz Sioridze - the first printed publication of the Constitution, the place, time and circumstances;
David Putkaradze - February 21, 1921, under the Constitution, basic human rights;
Beka Kantaria –The issue of unchanged form of governance in the first constitution of Georgia.
Parliament of Georgia in the constitution of February 21, 1921;
George Kverenchkhiladze - the executive power and the Constitution of 1921;
Iacob Putkaradze - Judicial power according to the February 21, 1921 of Georgian Constitution.

საქართველოს 1995 წლის 24 აგვისტოს კონსტიტუცია
“საყმაწვილო ილუსტრირებული”
GEORGIAN CONSTITUTION OF THE AUGUST 24, 1995
(YOUTH ILLUSTRATED CONSTITUTION)
აღნიშნული გამოცემა დაიბეჭდა სსიპ კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და
ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრის ინიციატივითა და გერმანიის
საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) ფინანსური
მხარდაჭერით.
მოსწავლეების მიერ კონსტიტუციის აღქმის გამარტივების მიზნით, გამოცემა
კონსტიტუციის ტექსტთან ერთად მოიცავს მუხლობრივ ილუსტრაციებს,
თემატურ განმარტებებს და კონსტიტუციური სამართლის მცირე ლექსიკონს.
This edition was published by the iniciative of the Regional Center for Research and
Promotion of Constitutionalism and by the financial support of the German Society for
International Cooperation (GIZ).
In order to make it easy for the youth to get acquainted with the constitution, the
publications include illustrations along with the texts, explanations and a thematical
dictionary.
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საქართველოს კონსტიტუციური ქრონიკები
THE CHRONICLES OF GEORGIAN CONSTITUTION
2009/2010 წლის კონსტიტუციური რეფორმა საქართველში
THE CONSTITUTIONAL REFORM OF 2009/2010 OF GEORGIAN CONSTITUTION
პუბლიკაცია მოიცავს საქართველოში 2009/2010 წელს განხორციელებული რეფორმისა და მის შედეგად 2010 წლის 15
ოქტომბერს მიღებული კონსტიტუციური კანონის ,,საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის
შესახებ” ანალიტიკურ სტატიასა და 2009/2010 წლის კონსტიტუციური რეფორმის მიმდინარეობის ამსახველ დოკუმენტურ
და ინფორმაციულ მასალას.
განკუთვნილია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტებისათვის და კონსტიტუციონალიზმის
პრობლემატიკით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისათვის.
The publication is devoted to the reforms carried out in the years of 2009/2010. As a result, the constitutional law
“Changes and Amendments to the Georgian Constitution “ deals with the adoption of the constitutional law dated by
October 15, 2010. It includes analytical article as well as the documents and informational resources which show
how the reforms went on.
This given work will be useful to the students of higher educational establishments as well as to those who are
interested in constitutionalism and its problems.

კონსტიტუციონალიზმის დილემები
DILEMMAS OF CONSTITUTIONALISM
ბიკამერალიზმის დილემები
DILEMMAS OF BICAMERALISM
ნაშრომი
განკუთვნილია
ბიკამერალიზმის ,
პარლამენტარიზმისა
და
ზოგადად
კონსტიტუციური სამართლით დაინტერესებულ
პირთა
ფართო
წრისათვის.
ნაშრომში
განხილულია
ბიკამერალიზმის
არსი
და
სოციალური
დანიშნულება, მოცემულია
საზღვარგარეთის
ქვეყნების
ორპალატიანი
საპარლამენტო
სისტემების
შედარებითსამართლებრივი ანალიზი ამერიკის შეერთებული
შტატების, გერმანიის, რუსეთის ფედერაციისა და
პოლონეთის მაგალითებზე. განხორციელებულია
ბიკამერალიზმის
კონსტიტუციური
პრინციპის
ნორმატიული
ანალიზი , ჩამოყალიბებულია
ავტორთა ხედვა ბიკამერალიზმის რეალიზაციის
პერსპექტივებზე საქართველოში.

The given work deals with such issues as
bicameralism, parliamentarism and is intended
for those who are interested in constitutional law.
The work discusses the essence of
bicameralism and its social function. It describes
the comparative analysis of two chamber
–parliamentary system of foreign countries
such as The USA, Germany, The Russian
Federation and Poland. In the given work the
normative analysis of the constitutional principle
of bicameralism hase been carried out and it
reflects the authors' point of view concerning the
realization of the constitutional principles of
bicameralism.
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საერთაშორისო ურთიერთობები
INTERNATIONAL RELATIONS
კონკრეტული კვლევითი, საგანმანათლებლო და სპეციალური
პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების მიზნით,
კონსტიტუციონალიზმის ცენტრი ინტენსიურად თანამშრომლობს საქართველოში საზღვარგარეთის ქვეყნების
დიპლომატიურ კორპუსთან, საზღვარგარეთის ქვეყნებში
საქართველოს დიპლომატიურ კორპუსთან, საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან და საზღვარგარეთის ქვეყნების ანალოგიურ
სტრუქტურებთან.

The Regional Center for Research and Promotion of
Constitutionalism has done specific research, has
implemented and worked on educational and special
programs for the development of constitutionalism of
Georgia in cooperation with the diplomatic corps of
foreign countries, international organizations and
foreign countries with similar structures.

2009/2010 წლის კონსტიტუციური რეფორმა საქართველოში
და კონსტიტუციონალიზმის განვითარება სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში
2011 წელს გერმანიის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან (GIZ) მჭიდრო თანამშრომლობის შედეგად, კონსტიტუციონალიზმის
ცენტრის ინიციატივითა და მათი ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდა აღნიშნული პროექტი

პროექტის მიზანი
რეგიონალურ დონეზე კონსტიტუციონალიზმის განვითარების ხელშეწყობა;
რეგიონალური თანამშრომლობის გაღრმავება ახალგაზრდა მეცნიერებსა და ზოგადად, აკადემიურ, სამეცნიერო წრეებს
შორის.
ხელი შეუწყოს კონსტიტუციონალიზმის განვითარებას ეროვნულ დონეზე (ქვეპროექტები: ,, საქართველოს 1995 წლის 24
აგვისტოს კონსტიტუციის კომენტარები“, ,,საქართველოს 2010 წლის 15 ოქტომბრის კონსტიტუციური კანონის ასახვა მოქმედ
კანონმდებლობაში და საქართველოს 1995 წლის კონსტიტუცია (ილუსტრირებული საყმაწვილო), კონსტიტუციონალიზმის
სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავებას რეგიონის სახელმწიფოთა აკადემიურ წრეებთან (ქვეპროექტი:
,, საერთაშორისო სტუდენტური ოლიმპიადა“).

პროექტის აღწერილობა
პროექტი მოიცავს 4 ქვეპროექტს:
1. საქართველოს 1995 წლის 24 აგვისტოს კონსტიტუციის კომენტარები;
პროექტის დეტალური აღწერილობა იხილეთ სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში.
2. საქართველოს 2010 წლის 15 ოქტომბრის კონსტიტუციური კანონის ასახვა მოქმედ კანონებში;
პროექტის დეტალური აღწერილობა იხილეთ სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში.
3. საერთაშორისო სტუდენტური ოლიმპიადა;
პროექტის დეტალური აღწერილობა იხილეთ საგანმანათლებლო საქმიანობაში.
4. საქართველოს კონსტიტუცია (საყმაწვილო ილუსტრირებული);
პროექტის დეტალური აღწერილობა იხილეთ საგამომცემლო საქმიანობაში.
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კონსტიტუციონალიზმის ცენტრში სტუმრად იმყოფებოდა გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების
პროგრამის ,,სამართლისა და იუსტიციის რეფორმის კონსულტაცია სამხრეთ კავკასიაში“ ხელმძღვანელი ცენო
რაიხენბერხერი, რომელიც შეხვდა და სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივებზე ესაუბრა ბატონ ავთანდილ
დემეტრაშვილს.

,,ჩვენ მოხარული ვართ საქართველოში კონსტიტუციონალიზმის რეგიონალური ცენტრის დაფუძნებით და გამოვხატავთ სრულ
მზადყოფნას აქტიურად ვითანამშრომლოთ მასთან კონკრეტული პროექტების ფარგლებში“, - განაცხადა ცენო
რაიხენბერხერმა. კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრის ხელმძღვანელმა ავთანდილ
დემეტრაშვილმა თავის მხრივ იმედი გამოთქვა, რომ ეს თანამშრომლობა ხელს შეუწყობს კონსტიტუციური პრინციპების
განმტკიცებას და სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას.

სტუმარმა დაათვალიერა კონსტიტუციონალიზმის დარბაზი, გაესაუბრა საგანმანათლებლო პროექტში ,,კონსტიტუციონალიზმის გაკვეთილები“ მონაწილე მოსწავლეებს.
სტუმარს გადაეცა სამახსოვრო საჩუქრები კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრის
ემბლემით. ბატონმა ცენო რაიხენბერხერმა გააკეთა ჩანაწერი ჩანაწერთა წიგნში.
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THE CONSTITUTIONAL REFORM IN GEORGIA AND THE DEVELOPMENT
OF CONSTITUTIONALISM IN SOTHERN COUNTRIES IN 2009/2010
In 2011, as a result of close cooperation with the German society for international cooperation (GIZ), their financial support and the
initiative of the Regional Center for Research and Promotion of Constitutionalism, the project “The constitutional reform in Georgia and the
development of constitutionalism in sothern countries in 2009/2010” has been implemented.

THE AIMS OF THE PROJECT
Support the development of constitutionalism at the regional level;
Regional cooperation between the young scientists and in general between academic and scientific circles.
To promote the development of constitutionalism at the national level (Sub-projects: “The comments about Georgia's constitution of August
24, 1995”, "The reflection of Constitutional Law of October 15, 2010 in current legislation and the illustrated constitution of 1995").
The strengthening of the international cooperation in the field of constitutionalism with the country's academic fields (Sub project: International
Student Olympiad ").

PROJECT DESCRIPTION
Project consists of 4 sub-projects:
1. The comments of the Constitution of August 24, 1995;
the detailed description of the project can be seen in scientific research publications.
2. The reflection of the constitutional law of October 15, 2010, in active Laws;
The detailed description of the project can be seen in scientific research publications.
3. International Students' Olympiad;
See the detailed description of the project's educational activities.
4. Illustrated Constitution of the youth;
See the detailed description in publications.
It should be noted, that the center for constitutionalism had the honor to host the International Cooperation Society in Germany's programme
“The legal and judicial consultations in the South Caucasus” 's manager Tseno Raikhenberkher, who met and discussed the future prospects
of cooperation with Mr. Avtandil Demetrashvili.
“We are glad that the Regional Center for Research and Promotion of Constitutionalism was found in Georgia, express our full commitment to
constitutionalism and we will be actively working on concrete projects with the center”- said tseno raikhenberkher. The head of the Regional
Center for Research and Promotion Avtandil Demetrashvili expressed his hope for this cooperation and about the ways it will help strengthen
the constitutional principles and how it will contribute to the developing of the civil society.
The guest visited the hall of constitutionalism and talked with the students involved in the educational project “Lessons of constitutionalism”.
The guest was also given a present with the emblem of the center. ცენო რაიხენბერხერმა. left a note in the note book.
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განვლილ პერიოდში კონსტიტუციონალიზმის ცენტრში სტუმრად იმყოფებოდნენ:
საქართველოში ჩეხეთის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ივან იესტრჟაბი და საქართველოში ლიტვის
საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი იონას პასლაუსკასი;
საქართველოში აკრედიტებული ჩეხეთისა და ლიტვის დიპლომატიური კორპუსის პირველმა პირებმა, სსიპ
კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრის ხელმძღვანელთან, ბატონ ავთანდილ
დემეტრაშვილთან შეხვედრისას, ხაზი გაუსვეს საქართველოში ამგვარი ცენტრის დაფუძნების მნიშვნელობას,
გამოთქვეს ცენტრის საქმიანობის მხარდაჭერის სურვილი და მზადყოფნა სამომავლო თანამშრომლობისათვის.
საპატიო სტუმრებმა, სსიპ კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალურ ცენტრს,
კონსტიტუციონალიზმის დარბაზისთვის, გადასცეს სამახსოვრო საჩუქრები, კერძოდ, მათ ქვეყნებში
კონსტიტუციონალიზმის განვითარების ამსახველი ექსპონატები, სამეცნიერო ლიტერატურა კონსტიტუციური
სამართლის სფეროში.

DURING THE LAST FEW YEARS, THE CENTER HAS HOSTED GUESTS:
The Ambassador of the Czech Republic to Georgia Ivan Jestřāb and the Ambassador Lithuania to Georgia and Paslauskasi
Jonas;
Czech and Polish officials of the diplomatic corps accredited in Georgia, constitutionalism Research and Promotion Agency of
the Regional Centre with Mr. Avtandil Demetrashvili had the meeting where they stressed the importance of establishing such
center in Georgia, expressed the desire to support the Center's work and commitment to future cooperation.
The guests of honor gave gifts to the Regional center for research and promotion of constitutionalism for the constitutionalism
hall, in particular, exhibits illustrating the development of constitutionalism in their countries, the scientific literature in the field of
constitutional law.
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საზღვარგარეთის ქვეყნების წარმომადგენელთა დღე
კონსტიტუციონალიზმის ცენტრში
პროექტი განხორციელდა სსიპ კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრის ინიციატივითა და
საქართველოში საზღვარგარეთის ქვეყნების წარმომადგენელთა თანადგომით .

THE DAY OF THE REPRESENTATIVES OF FOREIGN
COUNTRIES AT THE CONSTITUTIONAL CENTER
The project was implemented by the Regional center for Research and Promotion of Constitutionalism and by the support of foreign
representatives.

პროექტის მიზანი

THE AIM OF THE PROJECT

საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის უშუალო მონაწილეობითა და მხარდაჭერით, საზოგადოების
სხვადასხვა ჯგუფებისათვის, ლექციათა ჩატარება ცალკეულ სახელმწიფოთა კონსტიტუციური განვითარების ისტორიისა და
არსებული სისტემების შესახებ.

With the support of the diplomatic corps accredited in Georgia and with direct participation of various community groups, conducting
lectures on some of the history and constitutional development of existing systems.

პროექტის ფარგლებში გამართული შეხვედრები
џ თურქეთის რესპუბლიკა – მომხსენებელი - ტრაპზონის უნივერსიტეტის ადმინისტრირების ფაკულტეტის დეკანი,

THE MEETINGS ARE HELD AT
џ Turkey - Presenter - Trabzon University Administration Faculty Dean, Professor Yusuf Shevki Hakiemezi;

პროფესორი იუსუფ შევქი ჰაკიემეზი;
џ
џ დიდი ბრიტანეთი – მომხსენებელი - საქართველოში დიდი ბრიტანეთის ელჩის მოადგილე დევიდ მაკმილანი;
џ
џ უნგრეთი – მომხსენებლები - საქართველოში უნგრეთის ელჩის მოადგილე ანდრაშ ჰალასი და

უნგრეთის იუსტიციის უნივერსიტეტის პროფესორი, უნგრეთის იუსტიციის და სამოქალაქო ადმინისტრაციის მთავრობის
პოლიტიკის და საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტის უფროსი გიორგი ბურუკი.
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џ UK - Presenter - Georgia, British Deputy Ambassador David McMillan;
џ Hungary - Speakers - Deputy Ambassador of Hungary to Georgia Andrash Halas

Hungarian University of Justice professor, Head of the Hungarian Justice and Civil Administration department of Government Policy
and Foreign Relations of Buruki.
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საზოგადოებასთან ურთიერთობა
PUBLIC RELATIONS
სსიპ კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის
რეგიონალური ცენტრი, ცალკეული პროექტების ფარგლებში,
ასევე აქტიურად თანამშრომლობს უმაღლეს სასწავლებლებთან, პროფესიულ კავშირებთან, მასობრივი ინფორმაციის
საშუალებებთან, არასამთავრობო და სხვა ორგანიზაციებთან.

The Regional Centre for Research and Promotion of
Constitutionalism is actively cooperating with
universities, trade unions, mass media, NGOs and
other organizations.

2011 წელს, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციასთან და უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებასთან გაფორმდა
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
In 2011, a memorandum of understanding was signed with various non-governmental
organizations and institutions of higher education

სსიპ კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრი
და საქართველოს ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაცია
მემორანდუმი მიზნად ისახავს
სათანადო პირობებში კონსტიტუციურ-სამართლებრივი თემატიკის ფარგლებში ტრეინინგების, კონფერენციების და სამუშაო
შეხვედრების უზრუნველყოფას;
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მომზადებული კანონის პროექტის განხილვაში საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით მონაწილეობის მიღებას;
საჭიროების შემთხვევაში კონსტიტუციურ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღებას;
სამეცნიერო კვლევების განხორციელებას და კვლევების შედეგების გათვალისწინებით წინადადებების მომზადებას
კანონმდებლობის სრულყოფის მიზნით;
კონსტიტუციური პრინციპების პოპულარიზაციას;
კონსტიტუციური თემატიკის ასახვას კონსტიტუციონალიზმის ცენტრის მიერ ორგანიზებულ
რესპულიკურ ოლიმპიადებში და კონსტიტუციონალიზმის საზაფხულო სკოლის პროგრამებში;

REGIONAL CENTRE FOR RESEARCH AND PROMOTION OF CONSTITUTIONALISM
AND THE GEORGIAN YOUNG CONSTITUTIONALIST'S ASSOCIATION
THE AIMS OF THE MEMORANDUM
Conducting conferences and workshops about the constitutional - legal issues;
Taking part in drafting laws prepared in accordance with the procedure established by law;
In case of need, taking part in the constitutional activities;
Considering the results of scientific researches and preparing the proposals for the improvement of legislation;
Promoting constitutional principles;
Presenting the constitutional issues in different Republican Olympiads and summer schools of constitutionalism organized by the Center;
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სსიპ კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრი
და საქართველოს ადვოკატთა პროფესიული განვითარების ცენტრი
მემორანდუმი მიზნად ისახავს
ხელმომწერმა მხარეებმა ერთობლივად შეისწავლონ საადვოკატო ეთიკის მსოფლიოში არსებული მოწინავე სტანდარტები და
ხელი შეუწყონ საქართველოში არსებული ნორმების ამ სტანდარტებთან მიახლოვებას; მოამზადონ ზოგადად სასამართლო
ხელისუფლებისა და სახელდობრ ადვოკატურის სრულყოფის საკანონმდებლო წინადადებები; განახორციელონ
კანონმდებლობისა და სასამართლო პრაქტიკის მეცნიერული კვლევები და შესაბამისი რეკომენდაციები გადასცენ
კომპეტენტურ ორგანოებს, ადვოკატის ნდობისა და პრესტიჟის ამაღლების მიზნით ერთობლივად განახორციელონ
შეხვედრები მოსახლეობასთან და სახელმწიფო ორგანოებთან, განახორციელონ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით
განმარტებითი ღონისძიებები; გამოიყენონ გამოცდილ ადვოკატთა შესაძლებლობები ,,კონსტიტუციონალიზმის ცენტრის”
ამოცანების განხორციელებაში.
ორგანიზაციების თანამშრომლობის მიზანია ადვოკატთა განათლებისა და პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა.

THE REGIONAL CENTER FOR RESEARCH AND
PROMOTION OF CONSTITUTIONALISM
AND THE GEORGIAN LAWYERS
PROFESSIONAL DEVELOPMENT CENTER

სსიპ კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა
და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრი
და თბილისის ჰუმანიტარული
სასწავლო უნივერსიტეტი
მემორანდუმი მიზნად ისახავს
საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტთა თეორიული, პროფესიული და
პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობის
მიზნით, ერთობლივ პროექტებს.
ერთობლივ სამეცნიერო კონფერენციებს, აგრეთვე
სემინარებს სამართალმცოდნეობის ან მხოლოდ საჯარო
სამართლის აქტუალურ და პრობლემურ საკითხებზე
მოწყობას;
,,თჰუ“-ს სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტებისა და
აკადემიური პერსონალის შემოქმედებით და სხვა სახის
შეხვედრებს უცხოელ ექსპერტებთან, მკვლევარებთან,
საჯარო მოხელეებთან;

THE AIMS OF THE MEMORANDUM
Parties will jointly study the world's leading standards of lawyers'
ethics and promote it to make Georgia close to these standards;
Prepare the legislative proposals for the judicial authorities and
lawyers, make the scientific research of the legislation, judicial
practice and forward the recommendations to the competent
authorities, organize meetings with citizens and public authorities
in order to raise the lawyer's trust and prestige to make
explanations to the mass media; use of the resources of
experienced lawyers for realizing the goals of the
Constitutionalism Center.
The aim of the cooperation is supporting the lawyer's professional
education and development.

THE REGIONAL CENTER FOR RESEARCH AND
PROMOTION OF CONSTITUTIONALISM AND TBILISI
HUMANITARIAN UNIVERSITY
The aims of the memorandum
Organizing joint projects, developing student's professional skills
and giving internships in order to develop student's professional and
practical skills;
Organizing joint scientific conferences and seminars in law and
about the active problematic issues of public law system;
system; organising
meetings for the TSU's students with different experts, academics,
and civil servants;

61

სსიპ კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრი
და სსიპ შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მემორანდუმი მიზნად ისახავს
ერთობლივი პროგრამების დაგეგმვასა და განხორციელებას, რომლებიც მიმართულია სამართლებრივი (შედარებითი)
კვლევების, სამართლის პოპულარიზაციის, საგანმანათლებლო საქმიანობისა და სტუდენტებისა და იურისტების პროფესიული
განვითარების ხელშეწყობისაკენ.

THE REGIONAL CENTER FOR RESEARCH AND PROMOTION OF
CONSTITUTIONALISM AND SHOTA RUSTAVELI STATE UNIVERSITY
THE AIMS OF THE MEMORANDUM
Organizing and implementing joint programs which are directed towards the legal (comparative) research, promotion of justice, and
educational activities for raising the professionalism of students and lawyers.

სსიპ კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრი
და სსიპ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა
სსიპ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის სტაჟიორთათვის ჩატარდა სემინარი - 2009/2010 წლის კონსტიტუციური რეფორმა
მიზანი, კონცეფცია, შედეგი.

THE REGIONAL CENTER FOR RESEARCH AND PROMOTION OF
CONSTITUTIONALISM AND NOTARY CHAMBER OF GEORGIA
Subject of the Public Notary Chamber of Georgia conducted a seminar for interns - 2009/2010 on the constitutional reform, the aims concepts
and consequences.

სსიპ კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრი
და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
საგანმანათლებლო პროექტის ,,კონსტიტუციონალიზმის გაკვეთილების“ ფარგლებში, იმიტირებული
სასამართლო პროცესი ხორციელდება საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მხარდაჭერით.

THE REGIONAL CENTER FOR RESEARCH AND PROMOTION OF
CONSTITUTIONALISM AND GEORGIAN YOUNG LAWYERS ASSOCIATION
Within the project “Constitutionalism lessons "The moot court is organized by the support of Georgian Young Lawyers Association.

62

სსიპ კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრი
და გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი
მემორანდუმი მიზნად ისახავს
უნივერსიტეტის სტუდენტების მაღალკვალიფიციურ სპეციალისტებად ჩამოყალიბების უზრუნველსაყოფად
ურთიერთთანამშრომლობის ისეთი სისტემის ფორმირება/განვითარებას, რომელიც განსაზღვრავს სტუდენტის კარიერის
პერსპექტივას.
ერთობლივი ძალისხმევით სტუდენტებისათვის ისეთი მრავალმხრივი საგანმანათლებლო პროგრამების (სასწავლო
კურსების/მოდულების) დაგეგმვა/ფორმირებას, რომელიც შეესაბამება ”ცენტრის” მოთხოვნებს, საზოგადოების საჭიროებებსა
და შრომის ბაზრის სამომავლო პროგნოზებს.
სამეცნიერო/საერთაშორისო და მრავალმხრივი პრაქტიკული თანამშრომლობის განვითარების მიზნით, ერთობლივი
თემატური სემინარების/კონფერენციების, საჯარო ლექციების/ტრეინინგების და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზებას.
სტუდენტთა პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარების მიზნით მათ სტაჟირებაზე/დასაქმებაზე ორიენტირებული ერთობლივი
პროექტების ორგანიზება/რეალიზებას.
მხარეების საბიბლიოთეკო ფონდებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა სტუდენტებისათვის/თანამშრომლებისათვის.

THE REGIONAL CENTER FOR RESEARCH AND PROMOTION OF
CONSTITUTIONALISM AND GRIGOL ROBAKIDZE STATE UNIVERSITY
THE AIMS OF THE MEMORANDUM
Ensuring high professionalism of students, creating the system of cooperation which will ensure and develop the perspectives for students'
careers.
Creating educational programs and curriculums according to the standards of the center, community and future needs of the labor market.
Organizing joint conferences, public lectures /trainings and other events for the purpose of the international scientific and practical
cooperation.
Organizing joint projects which are aimed for improving practical skills and are oriented towards raising their qualifications through
employment and internship oriented projects.
Providing access to the library funds for students and university staff.
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2011 წელს განხორციელებულ სამეცნიერო-კვლევით და
საგანმანათლებლო პროექტებში აქტიურად მონაწილეობდნენ
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი და კავკასიის სამართლის სკოლა.

In 2011, Tbilisi State University and the Caucasus
School of Law actively participated in the scientific research and educational projects.

სსიპ კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრი
და სამოქალაქო საზოგადოება ადამიანის უფლებებისათვის,
დემოკრატიის ინსტიტუტი და თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი
აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციები ინტენსიურად და აქტიურად თანამშრომლობენ
სსიპ კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალურ ცენტრთან.
აჭარის ტელევიზიის სტატუსთან დაკავშირებით, საექსპერტო დასკვნის მომზადების თხოვნით, საზოგადოების ინტერესებიდან
გამომდინარე, 2011 წლის აპრილში, კონტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალურ ცენტრს, წერილობით
მომართა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ,,დემოკარტიის ინსტიტუტი“.
აღნიშნული დასკვნის მომზადების მიზნით, ცენტრში შეიქმნა საექსპერტო ჯგუფი, რომელსაც ეთხოვა აჭარის ტელევიზიის
სტატუსთან დაკავშირებით სამართლებრივი დასკვნების მომზადება. ექსპერტების, იაკობ ფუტკარაძის, ლიკა საჯაიასა და ასლან
ჭანიძის მიერ მომზადებული დასკვნების საფუძველზე, საკითხის განხილვის მიზნით, ქ. ბათუმში, ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა
რამდენიმე შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობდნენ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და
აკადემიური წრეების წარმომადგენლები. საჯარო დისკუსიის შედეგად მომზადებული დასკვნები გაეგზავნა ა/ო ,,დემოკრატიის
ინსტიტუტს“.
კვლევის შედეგად, აჭარის ტელევიზიის სტატუსთან დაკავშირებით, მომზადდა კანონპროექტი ,,მაუწყებლობის შესახებ”
საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე, რომელიც საკანონმდებლო წინადადების სახით
გადაეცა საქართველოს პარლამენტს.

THE REGIONAL CENTER FOR RESEARCH AND PROMOTION OF
CONSTITUTIONALISM AND INDEPENDENT JOURNALISTS' HOUSE
The Non-Governmental organizations operating in the Ajara Autonomous Republic are actively
cooperating with the Regional Center for Research and Promotion of Constitutionalism.
The Regional Center for Research and Promotion of Constitutionalism was addressed by the NGO
Democratic Institute for a report about the status of the Adjara TV in April 2011.
The group of experts was set up for the preparation of the legal report about the status of the Ajara
channel. According to the report of the experts Jakob Putkaradze, Lika Sadjaia and Aslan Chanidze,
the center organized meetings in which different NGO's and academics participated. The written
report was sent to the democratic institute.
As a result of report the law draft was prepared about the status of the channel,
which was submitted as a proposal to the Parliament.
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სსიპ კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის
რეგიონალური ცენტრი ერთის მხრივ, საზოგადოებაში
კონსტიტუციონალიზმის პრინციპების დამკვიდრების,
სამართლებრივი კულტურის ამაღლებისა და სამოქალაქო
საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობის და მეორეს
მხრივ, გაწეული საქმიანობის საჯაროობისა და საზოგადოების
ფართო ფენებისათვის ინფორმაციის მიწოდების მიზნით,
თანამშრომლობს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებთან.

Regional Centre for Research and Promotion of
Constitutionalism on the one hand is promoting the
principles of constitutionalism, raising the legal culture and
promoting civil society and on the other hand is cooperating
with mass media for the purpose of making information
public and providing it to the larger groups of the societies.

სსიპ კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრი
და გაზეთი ,,24 საათი”
კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრისა და გაზეთ ,,24 საათი”-ს ერთობლივი
ინიციატივით, პირველი ოქტომბრიდან, ყოველ შაბათს, ,,24 საათი” -ს ფურცლებზე, იბეჭდება საქართველოს 1995 წლის 24
აგვისტოს კონსტიტუციის კონკრეტული მუხლი შესაბამისი განმარტებით.

THE REGIONAL CENTER FOR RESEARCH AND PROMOTION OF CONSTITUTIONALISM
AND NEWSPAPER “24 SAATI”
By the initiative of the Regional Center for Research and Promotion of Constitutionalism and Newspaper “24 Saati”, the newspaper publishes
commentaries of the Articles of Georgian constitution of 24 August 1995 weekly in its Saturday's edition.

სსიპ კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა
და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრი
და ტელეკომპანია “იმედი”
სსიპ კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის
რეგიონალური ცენტრის სიმბოლიკით, სამახსოვრო
საჩუქრები, მათ შორის საქართველოს 1995 წლის 24 აგვისტოს
კონსტიტუცია (საყმაწვილო ილუსტირებული) , გადაეცათ
ტელეკომპანია ,,იმედის“ სატელევიზიო პროექტ ,,ეტალონი“-ს
ნოემბრის თვის ფინალისტებს, რომლებიც 2012 წელს,
საგანმანათლებლო პროექტის ,,კონსტიტუციონალიზმის
გაკვეთილები“ ფარგლებში, ესტუმრებიან
კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის
რეგიონალურ ცენტრს.

THE REGIONAL CENTER FOR RESEARCH AND
PROMOTION OF CONSTITUTIONALISM AND IMEDI TV
The Regional Center for Research and Promotion of
Constitutionalism presented gifts, including the illustrated
constitution, to the finalists of the program of TV Imedi “Etaloni” and
they will be given the opportunity to visit the center within the
educational project Lessons of Constitutionalism in 2012.
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