
საქართველოს კონსტიტუციური კანონი
საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის

შესახებ
საქართველოს კონსტიტუციაში (საქართველოს პარლამენტის უწყებები, №31-33, 1995, მუხ. 668, გვ.

6) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:

    მუხლი 1
მე-2 მუხლის მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4.  საქართველოს  მოქალაქეები  ადგილობრივი  მნიშვნელობის  საქმეებს  აწესრიგებენ

თვითმმართველობის  მეშვეობით  სახელმწიფო  სუვერენიტეტის  შეულახავად.  ადგილობრივი
თვითმმართველობის  წარმომადგენლობითი  და  აღმასრულებელი  ორგანოების  ხელმძღვანელთა
თანამდებობა  არჩევითია.  ადგილობრივი  თვითმმართველობის  ორგანოების  შექმნის  წესი,
უფლებამოსილება  და  სახელმწიფო  ორგანოებთან  ურთიერთობა  განისაზღვრება  ორგანული
კანონით.“.

    მუხლი 2
მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2.  საქართველოს  მოქალაქე  იმავდროულად  არ  შეიძლება  იყოს  სხვა  სახელმწიფოს  მოქალაქე,

გარდა  ამ  პუნქტით  დადგენილი  გამონაკლისი  შემთხვევისა.  საქართველოს  პრეზიდენტის  მიერ
საქართველოს მოქალაქეობა შეიძლება მიენიჭოს უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, რომელსაც საქართველოს
წინაშე  აქვს  განსაკუთრებული  დამსახურება  ან  მისთვის  საქართველოს  მოქალაქეობის  მინიჭება
გამომდინარეობს სახელმწიფო ინტერესებიდან.”.

    მუხლი 3
46-ე მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2.  თუ  ქვეყნის  მთელ  ტერიტორიაზე  შემოღებულია  საგანგებო  ან  საომარი  მდგომარეობა,

საქართველოს  პრეზიდენტის,  საქართველოს  პარლამენტის,  სხვა  წარმომადგენლობით  ორგანოთა
არჩევნები ტარდება  ამ  მდგომარეობის გაუქმების  შემდეგ.  ქვეყნის  რომელიმე ნაწილში  საგანგებო
მდგომარეობის  შემოღების  შემთხვევაში  ქვეყნის  დანარჩენ  ტერიტორიაზე  არჩევნების  ჩატარების
შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს საქართველოს პარლამენტი.“.

    მუხლი 4
49-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-4 პუნქტი:
„4.  სახელმწიფო ბიუჯეტში პარლამენტისათვის განკუთვნილი მიმდინარე ხარჯების შემცირება

წინა  წლის  საბიუჯეტო  სახსრების  ოდენობასთან  შედარებით  შეიძლება  მხოლოდ  პარლამენტის
წინასწარი  თანხმობით.  პარლამენტი  თავად  იღებს  გადაწყვეტილებას  სახელმწიფო  ბიუჯეტში
პარლამენტისათვის გამოყოფილი საბიუჯეტო სახსრების განაწილების თაობაზე.“.

    მუხლი 5
1. 50-ე მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. პარლამენტის მორიგი არჩევნები ტარდება მისი უფლებამოსილების გასვლამდე არა უგვიანეს

15 დღისა. თუ არჩევნების ვადა ემთხვევა საგანგებო ან საომარ მდგომარეობას, არჩევნები ტარდება ამ
მდგომარეობის  გაუქმებიდან  არა  უგვიანეს  60  დღისა.  არჩევნების თარიღს  ნიშნავს  საქართველოს
პრეზიდენტი არჩევნებამდე არა უგვიანეს 60 დღისა. პარლამენტის ვადამდე დათხოვნის შემთხვევაში
პრეზიდენტი ნიშნავს პარლამენტის რიგგარეშე არჩევნებს, რომელიც უნდა ჩატარდეს პარლამენტის
ვადამდე დათხოვნის შესახებ ბრძანებულების ამოქმედებიდან არა უადრეს 45 და არა უგვიანეს 60
დღისა.“.

2. 50-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი რედაქციის 31 პუნქტი:
„31.  პარლამენტი  საქმიანობას  წყვეტს  პარლამენტის  დათხოვნის  შესახებ  პრეზიდენტის

ბრძანებულების ამოქმედებიდან. პარლამენტის დათხოვნის შესახებ პრეზიდენტის ბრძანებულების
ამოქმედებიდან  ახლადარჩეული  პარლამენტის  პირველ  სხდომამდე  დათხოვნილი  პარლამენტი
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იკრიბება  მხოლოდ  პრეზიდენტის  მიერ  საგანგებო  ან  საომარი  მდგომარეობის  გამოცხადების
შემთხვევაში  საგანგებო  ან  საომარი  მდგომარეობის  დამტკიცების,  ანდა  საგანგებო  ან  საომარი
მდგომარეობის  გაგრძელების  საკითხის  გადასაწყვეტად.  თუ  პარლამენტი  არ  შეიკრიბა  5  დღის
განმავლობაში ან არ დაამტკიცა (გააგრძელა) საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების (გაგრძელების)
შესახებ  პრეზიდენტის  ბრძანებულება,  მაშინ  გამოცხადებული  საგანგებო  მდგომარეობა  უქმდება.
საომარი მდგომარეობა  უნდა გაუქმდეს,  თუ პარლამენტი შეკრებიდან 48 საათში არ დაამტკიცებს
საომარი  მდგომარეობის  გამოცხადების  (გაგრძელების)  შესახებ  პრეზიდენტის  ბრძანებულებას.
პარლამენტის  შეკრება  არ  იწვევს  პარლამენტის  წევრების  საპარლამენტო  თანამდებობებისა  და
ხელფასების  აღდგენას.  პარლამენტი  წყვეტს  საქმიანობას  ზემოაღნიშნულ  საკითხებზე
გადაწყვეტილების მიღებისთანავე.“.

    მუხლი 6
კონსტიტუციას დაემატოს შემდეგი შინაარსის 511 მუხლი:

     „მუხლი 511

პარლამენტი  შეიძლება  დათხოვნილ  იქნეს  საქართველოს  პრეზიდენტის  მიერ  მხოლოდ
კონსტიტუციით განსაზღვრულ შემთხვევებში, გარდა:

ა) პარლამენტის არჩევნების ჩატარებიდან ექვსი თვის განმავლობაში;
ბ)  პარლამენტის  მიერ  კონსტიტუციის  63-ე  მუხლით  განსაზღვრული  უფლებამოსილების

განხორციელებისას;
გ) საგანგებო ან საომარი მდგომარეობის დროს;
დ) საქართველოს პრეზიდენტის უფლებამოსილების ვადის ბოლო 6 თვის განმავლობაში.”.

    მუხლი 7
59-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 59
1.  პარლამენტის  წევრი  უფლებამოსილია  კითხვით  მიმართოს  პარლამენტის  წინაშე

ანგარიშვალდებულ  ორგანოს,  მთავრობას,  მთავრობის  წევრს,  ქალაქის  მერს,  ყველა  დონის
ტერიტორიული  ერთეულის  აღმასრულებელი  ორგანოს  ხელმძღვანელს,  სახელმწიფო
დაწესებულებებს და მიიღოს მათგან პასუხი.

2.  პარლამენტის  წევრთა სულ  ცოტა ათკაციან  ჯგუფს,  საპარლამენტო ფრაქციას  უფლება  აქვთ
შეკითხვით მიმართონ პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებულ ორგანოს, მთავრობას,  მთავრობის
ცალკეულ  წევრს,  რომლებიც  ვალდებული  არიან  უპასუხონ  დასმულ  შეკითხვას  პარლამენტის
სხდომაზე. პასუხი შეიძლება გახდეს პარლამენტის განხილვის საგანი.

3. პარლამენტი უფლებამოსილია პარლამენტის წევრთა სრული შემადგენლობის უმრავლესობით
პრემიერ-მინისტრის  წინაშე  დასვას  მთავრობის  ცალკეული  წევრის  თანამდებობრივი
პასუხისმგებლობის საკითხი. თუ პრემიერ-მინისტრი არ გაათავისუფლებს მთავრობის წევრს, ასეთ
შემთხვევაში,  იგი  ორი  კვირის  ვადაში  პარლამენტს  წარუდგენს  თავის  მოტივირებულ
გადაწყვეტილებას.“.

    მუხლი 8
მე-60 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2.  მთავრობის  წევრი,  პარლამენტის  მიერ  არჩეული,  დანიშნული  ან  დამტკიცებული

თანამდებობის პირი უფლებამოსილია,  ხოლო  მოთხოვნის  შემთხვევაში  ვალდებულია,  დაესწროს
პარლამენტის,  მისი  კომიტეტისა  და  კომისიის  სხდომებს,  პასუხი  გასცეს  სხდომაზე  დასმულ
შეკითხვებს და წარმოადგინოს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიში. ასეთი თანამდებობის პირს
მოთხოვნისთანავე უნდა მოუსმინოს პარლამენტმა, კომიტეტმა ან კომისიამ.“.

    მუხლი 9
67-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 67
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1.  საკანონმდებლო  ინიციატივის  უფლება  აქვს  საქართველოს  პრეზიდენტს  მხოლოდ
განსაკუთრებულ  შემთხვევებში,  მთავრობას,  პარლამენტის  წევრს,  საპარლამენტო  ფრაქციას,
პარლამენტის  კომიტეტს,  აფხაზეთის  ავტონომიური  რესპუბლიკისა  და  აჭარის  ავტონომიური
რესპუბლიკის უმაღლეს წარმომადგენლობით ორგანოებს, არანაკლებ 30000 ამომრჩეველს.

2.  საქართველოს  პრეზიდენტის  ან  მთავრობის  მიერ  წარდგენილ  კანონპროექტს  მათივე
მოთხოვნით პარლამენტი განიხილავს რიგგარეშე.

3. თუ მთავრობა კანონით გათვალისწინებულ ვადაში არ წარმოადგენს შენიშვნებს პარლამენტში
განსახილველ  კანონპროექტთან  დაკავშირებით,  კანონპროექტი  მთავრობის  მიერ  მოწონებულად
ჩაითვლება.“.

    მუხლი 10
68-ე მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1.  პარლამენტის  მიერ  მიღებული  კანონპროექტი  7  დღის  ვადაში  გადაეცემა  საქართველოს

პრეზიდენტს.“.

    მუხლი 11
69-ე მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. საქართველოს პრეზიდენტი არის საქართველოს სახელმწიფოს მეთაური.“.

    მუხლი 12
1. 70-ე მუხლის მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4. არჩეულად ჩაითვლება კანდიდატი, რომელსაც ხმა მისცა არჩევნების მონაწილეთა ნახევარზე

მეტმა.“.
2. 70-ე მუხლის მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„6.  არჩევნების  მეორე  ტურში  კენჭი  ეყრება  პირველ  ტურში  უკეთესი  შედეგის  მქონე  ორ

კანდიდატს. არჩეულად ჩაითვლება ის კანდიდატი, რომელიც მეტ ხმას მიიღებს.“.

    მუხლი 13
72-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 72
საქართველოს  პრეზიდენტს  უფლება  არა  აქვს  ეკავოს  სხვა  თანამდებობა,  გარდა  პარტიულისა,

ეწეოდეს სამეწარმეო საქმიანობას, იღებდეს ხელფასს ან სხვაგვარ მუდმივ ანაზღაურებას რაიმე სხვა
საქმიანობისათვის.“.

    მუხლი 14
1.  73-ე  მუხლის  პირველი  პუნქტის  „ბ“,  „გ“,  „დ“,  „ე”  ქვეპუნქტები  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი

რედაქციით:
„ბ)  ნიშნავს  პრემიერ-მინისტრს,  თანხმობას  აძლევს  პრემიერ-მინისტრს  მთავრობის  წევრის  –

მინისტრის დანიშვნაზე;
გ)  უფლებამოსილია  საკუთარი  ინიციატივით  ან  კონსტიტუციით  გათვალისწინებულ  სხვა

შემთხვევებში  გადააყენოს  მთავრობა,  თანამდებობიდან  გაათავისუფლოს  საქართველოს  შინაგან
საქმეთა, თავდაცვისა და სახელმწიფო უშიშროების მინისტრები;

დ) იღებს მთავრობის, მთავრობის წევრისა და კანონით განსაზღვრულ სხვა თანამდებობის პირთა
გადადგომას, უფლებამოსილია მთავრობას, მთავრობის წევრს დააკისროს მოვალეობათა შესრულება
მთავრობის ახალი შემადგენლობის ან მთავრობის ახალი წევრის დანიშვნამდე;

ე) თანხმობას აძლევს მთავრობას პარლამენტში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის
წარდგენაზე;“.

2. 73-ე მუხლის პირველ პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „პ“, „ჟ“, „რ“, „ს“ ქვეპუნქტები:
„პ) დაითხოვს პარლამენტს კონსტიტუციით დადგენილ შემთხვევებში და წესით;
ჟ)  თავმჯდომარეობს  საქართველოს  იუსტიციის  უმაღლეს  საბჭოს,  კონსტიტუციით,  აგრეთვე

ორგანული  კანონით  გათვალისწინებული  წესით  თანამდებობაზე  ნიშნავს  და  თანამდებობიდან
ათავისუფლებს მოსამართლეებს;
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რ)  პარლამენტის  დათხოვნიდან  ახლადარჩეული  პარლამენტის  პირველ  შეკრებამდე,
განსაკუთრებულ  შემთხვევებში,  უფლებამოსილია  საგადასახადო  და  საბიუჯეტო  საკითხებზე
გამოსცეს  კანონის  ძალის მქონე აქტი  –  დეკრეტი,  რომელიც ძალას კარგავს,  თუ ახლადარჩეული
პარლამენტი პირველი შეკრებიდან ერთი თვის განმავლობაში არ დაამტკიცებს მას;

ს)  511  მუხლის  “ა”  _  “დ”  ქვეპუნქტებით  გათვალისწინებული  გარემოებების  არსებობისას
პარლამენტის მიერ კონსტიტუციით დადგენილ ვადაში მთავრობის შემადგენლობისათვის ნდობის
გამოუცხადებლობის  შემთხვევაში  უფლებამოსილია  დანიშნოს  პრემიერ-მინისტრი  და  თანხმობა
მისცეს  მას  მინისტრების  დანიშვნაზე.  ზემოაღნიშნული  გარემოებების  ამოწურვიდან  ერთი  თვის
განმავლობაში პრეზიდენტი ხელახლა წარუდგენს პარლამენტს მთავრობის შემადგენლობას ნდობის
მისაღებად.“.

3. 73-ე მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3.  საქართველოს  პრეზიდენტი  უფლებამოსილია  შეაჩეროს  ან  გააუქმოს  მთავრობისა  და

აღმასრულებელი  ხელისუფლების  დაწესებულებათა  აქტები,  თუ  ისინი  ეწინააღმდეგებიან
საქართველოს კონსტიტუციას,  საერთაშორისო ხელშეკრულებებსა  და შეთანხმებებს,  კანონებსა  და
პრეზიდენტის ნორმატიულ აქტებს.

4. პრეზიდენტი არის საქართველოს სამხედრო ძალების უმაღლესი მთავარსარდალი. იგი ნიშნავს
ეროვნული უშიშროების საბჭოს წევრებს, თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან გადააყენებს
საქართველოს სამხედრო ძალების გენერალური შტაბის უფროსს, სხვა მხედართმთავრებს.“.

    მუხლი 15
76-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1.  საქართველოს  პრეზიდენტის  მიერ  თავისი  უფლებამოსილების  განხორციელების

შეუძლებლობის  ან  საქართველოს  პრეზიდენტის  უფლებამოსილების  ვადამდე  შეწყვეტის
შემთხვევაში  საქართველოს  პრეზიდენტის  მოვალეობას  ასრულებს  პარლამენტის  თავმჯდომარე,
ხოლო  პარლამენტის  თავმჯდომარის  მიერ  საქართველოს  პრეზიდენტის  მოვალეობის
განხორციელების  შეუძლებლობის  შემთხვევაში,  აგრეთვე  თუ  პარლამენტი  დათხოვნილია,
საქართველოს  პრეზიდენტის  მოვალეობას  ასრულებს  პრემიერ-მინისტრი.  პარლამენტის
თავმჯდომარის  მიერ  საქართველოს  პრეზიდენტის  მოვალეობის  შესრულების  პერიოდში
პარლამენტის თავმჯდომარის მოვალეობას,  პარლამენტის თავმჯდომარის დავალებით, ასრულებს
პარლამენტის  თავმჯდომარის  ერთ-ერთი  მოადგილე.  პრემიერ-მინისტრის  მიერ  საქართველოს
პრეზიდენტის  მოვალეობის  შესრულების  პერიოდში  პრემიერ-მინისტრის  მოვალეობას  ასრულებს
ვიცე-პრემიერის უფლებამოსილების მქონე მთავრობის წევრი.

2. პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი უფლებამოსილი არ არის გამოიყენოს 73-ე მუხლის
პირველი  პუნქტის  „გ“  და  „ი“  ქვეპუნქტებითა  და  74-ე  მუხლის  პირველი  პუნქტით
გათვალისწინებული უფლებები, ასევე დაითხოვოს პარლამენტი.“.

    მუხლი 16
კონსტიტუციას დაემატოს შემდეგი შინაარსის 761 მუხლი:

     „მუხლი 761

საქართველოს  პრეზიდენტი  პარლამენტს  დასანიშნად  წარუდგენს  საქართველოს  გენერალური
პროკურორის  კანდიდატურას.  საქართველოს  პროკურატურის  უფლებამოსილება  და  საქმიანობის
წესი განისაზღვრება ორგანული კანონით.“.

    მუხლი 17
77-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 77
საქართველოს  პრეზიდენტის  უფლებამოსილებათა  განხორციელების  ხელშეწყობის  მიზნით

იქმნება  საქართველოს  პრეზიდენტის  ადმინისტრაცია.  საქართველოს  პრეზიდენტის
ადმინისტრაციის  უფროსს  თანამდებობაზე  ნიშნავს  და  ათავისუფლებს,  ადმინისტრაციის
სტრუქტურასა და საქმიანობის წესს განსაზღვრავს საქართველოს პრეზიდენტი.“.
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    მუხლი 18
კონსტიტუციას 77-ე მუხლის შემდეგ დაემატოს მეოთხე1 თავი, 78-ე, 79-ე, მე-80 და 81-ე მუხლები

ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით და ამ თავს დაემატოს 811 და 812 მუხლები:
                                               „თავი მეოთხე1. საქართველოს მთავრობა

    მუხლი 78
1.  მთავრობა  საქართველოს  კანონმდებლობის  შესაბამისად  უზრუნველყოფს  აღმასრულებელი

ხელისუფლების,  ქვეყნის  საშინაო  და  საგარეო  პოლიტიკის  განხორციელებას.  მთავრობა
პასუხისმგებელია საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტის წინაშე.

2.  მთავრობა  შედგება  პრემიერ-მინისტრისა  და  მინისტრებისაგან.  მთავრობის შემადგენლობაში
შეიძლება იყოს სახელმწიფო მინისტრი (სახელმწიფო მინისტრები). პრემიერ-მინისტრი მთავრობის
ერთ-ერთ  წევრს  აკისრებს  ვიცე-პრემიერის  მოვალეობის  შესრულებას.  მთავრობა  და  მთავრობის
წევრები უფლებამოსილებას იხსნიან საქართველოს პრეზიდენტის წინაშე.

3. მთავრობა კონსტიტუციის,  კანონებისა და პრეზიდენტის ნორმატიული აქტების საფუძველზე
და  მათ  შესასრულებლად  იღებს  დადგენილებასა  და  განკარგულებას,  რომლებსაც  ხელს  აწერს
პრემიერ-მინისტრი.

4.  საქართველოს  პრეზიდენტი  უფლებამოსილია  განსაკუთრებით  მნიშვნელოვან
სახელმწიფოებრივ  საკითხებთან  დაკავშირებით  მოიწვიოს  და  თავმჯდომარეობდეს  მთავრობის
სხდომას. სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილება ფორმდება პრეზიდენტის აქტით.

5.  მთავრობის  სტრუქტურა,  უფლებამოსილება  და  საქმიანობის  წესი  განისაზღვრება
კონსტიტუციითა  და  კანონით,  რომლის  პროექტსაც  პარლამენტს  წარუდგენს  მთავრობა
პრეზიდენტთან შეთანხმებით.

6. მთავრობა უფლებამოსილია გადადგეს საკუთარი გადაწყვეტილებით.
7.  მთავრობის უფლებამოსილება იწყება კონსტიტუციით დადგენილი წესითა და შემთხვევებში

მთავრობის წევრების დანიშვნისთანავე.

    მუხლი 79
1. მთავრობის თავმჯდომარეა პრემიერ-მინისტრი.
2.  პრემიერ-მინისტრი  განსაზღვრავს  მთავრობის  საქმიანობის  მიმართულებებს,  ორგანიზაციას

უწევს მთავრობის საქმიანობას, ახორციელებს კოორდინაციასა და კონტროლს მთავრობის წევრების
საქმიანობაზე,  მოახსენებს  საქართველოს  პრეზიდენტს  მთავრობის  საქმიანობის  შესახებ  და
პასუხისმგებელია  მთავრობის  საქმიანობისათვის  საქართველოს  პრეზიდენტისა  და  პარლამენტის
წინაშე.

3.  პრემიერ-მინისტრი  პარლამენტის  მოთხოვნით  წარუდგენს  მას  სამთავრობო  პროგრამის
შესრულების მიმდინარეობის შესახებ ანგარიშს.

4.  პრემიერ-მინისტრი  თავისი  უფლებამოსილების  ფარგლებში  გამოსცემს  ინდივიდუალურ
სამართლებრივ  აქტს  –  ბრძანებას,  აგრეთვე,  ახორციელებს  სრულ  ადმინისტრაციულ  ფუნქციებს
მთავრობის შენობაში.

5.  პრემიერ-მინისტრი  პრეზიდენტის  თანხმობით  ნიშნავს  მთავრობის  სხვა  წევრებს,
უფლებამოსილია თანამდებობიდან გაათავისუფლოს მთავრობის წევრები.

6.  პრემიერ-მინისტრი  კანონით  გათვალისწინებულ  შემთხვევებში  და  წესით  თანამდებობაზე
ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სხვა თანამდებობის პირებს.

7. პრემიერ-მინისტრის გადადგომა ან მისი უფლებამოსილების შეწყვეტა იწვევს მთავრობის სხვა
წევრთა უფლებამოსილების შეწყვეტას.  მთავრობის სხვა წევრის გადადგომის ან  თანამდებობიდან
გათავისუფლების  შემთხვევაში  პრემიერ-მინისტრი საქართველოს  პრეზიდენტის  თანხმობით  ორი
კვირის ვადაში ნიშნავს მთავრობის ახალ წევრს.

    მუხლი 80
1. საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ფიცის მიღების შემდეგ მთავრობა იხსნის უფლებამოსილებას

საქართველოს პრეზიდენტის წინაშე. პრეზიდენტი იღებს მთავრობის უფლებამოსილების მოხსნას და
მასვე  შეუძლია  დააკისროს  მოვალეობათა  შესრულება  მთავრობის  ახალი  შემადგენლობის
დანიშვნამდე.
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2.  საქართველოს  პრეზიდენტი  მთავრობის  გადადგომის,  გადაყენების  ან  უფლებამოსილების
მოხსნიდან 7 დღის განმავლობაში საპარლამენტო ფრაქციებთან კონსულტაციების შემდეგ შეარჩევს
პრემიერ-მინისტრის  კანდიდატურას,  ხოლო  პრემიერ-მინისტრობის  კანდიდატი  საქართველოს
პრეზიდენტთან შეთანხმებით 10 დღის ვადაში – მთავრობის წევრების კანდიდატურებს. ამ პუნქტის
პირველი  წინადადებით  გათვალისწინებული  პროცედურის  დასრულებიდან  3  დღის  ვადაში
საქართველოს  პრეზიდენტი  პარლამენტს  წარუდგენს  მთავრობის  შემადგენლობას  ნდობის
მისაღებად.

3.  პარლამენტი  საქართველოს  პრეზიდენტის  მიერ  მთავრობის  შემადგენლობის  წარდგენიდან
ერთი კვირის ვადაში განიხილავს და  კენჭს  უყრის მთავრობის შემადგენლობისა  და სამთავრობო
პროგრამისთვის  ნდობის  გამოცხადების  საკითხს.  პარლამენტის  ნდობის  მისაღებად  საჭიროა
პარლამენტის  სრული  შემადგენლობის  უმრავლესობის  მხარდაჭერა.  მთავრობის  წევრები  უნდა
დაინიშნონ ნდობის გამოცხადებიდან სამი დღის ვადაში. პარლამენტი უფლებამოსილია ნდობა არ
გამოუცხადოს  მთავრობის  შემადგენლობას  და  იმავე  გადაწყვეტილებაში  დასვას  მთავრობის
ცალკეული  წევრის  აცილების  საკითხი.  პრეზიდენტის  მიერ  აცილების  შესახებ  პარლამენტის
გადაწყვეტილების  გაზიარების  შემთხვევაში  დაუშვებელია  აცილებული  პირის  მთავრობის  იმავე
შემადგენლობაში დანიშვნა მთავრობის გათავისუფლებული ან გადამდგარი წევრის ნაცვლად.

4.  თუ მთავრობის შემადგენლობამ  და  მისმა სამთავრობო პროგრამამ ვერ მიიღო პარლამენტის
ნდობა, საქართველოს პრეზიდენტი ერთი კვირის ვადაში წარუდგენს პარლამენტს მთავრობის იმავე
ან ახალ შემადგენლობას. პარლამენტი ახორციელებს ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ
პროცედურას.

5.  თუ  მთავრობის  შემადგენლობამ  და  სამთავრობო  პროგრამამ  ზედიზედ  სამჯერ  ვერ  მიიღო
პარლამენტის ნდობა, საქართველოს პრეზიდენტი 5 დღის ვადაში წამოაყენებს პრემიერ-მინისტრის
ახალ  კანდიდატურას  ან  პარლამენტის  თანხმობის  გარეშე  ნიშნავს  პრემიერ-მინისტრს,  ხოლო
პრემიერ-მინისტრი,  ასევე  5  დღის  ვადაში,  დანიშნავს  მინისტრებს  საქართველოს  პრეზიდენტის
თანხმობით.  ამ  შემთხვევაში  საქართველოს  პრეზიდენტი  დაითხოვს  პარლამენტს  და  დანიშნავს
რიგგარეშე არჩევნებს.

6.  ამ  მუხლით  გათვალისწინებული  პროცედურების  მიმდინარეობისას  დაუშვებელია
საქართველოს პრეზიდენტის იმპიჩმენტის წესით თანამდებობიდან გადაყენების საკითხის აღძვრა.

    მუხლი 81
1. პარლამენტი უფლებამოსილია უნდობლობა გამოუცხადოს მთავრობას სრული შემადგენლობის

უმრავლესობით.  უნდობლობის  გამოცხადების  საკითხის  აღძვრის  უფლება  აქვს  პარლამენტის
სრული შემადგენლობის არანაკლებ ერთ მესამედს.  მთავრობისადმი უნდობლობის გამოცხადების
შემდეგ  საქართველოს  პრეზიდენტი  გადააყენებს  მთავრობას  ან  არ  იზიარებს  პარლამენტის
გადაწყვეტილებას.  თუ  პარლამენტი  არა  უადრეს  90  და  არა  უგვიანეს  100  დღისა  კვლავ
გამოუცხადებს  მთავრობას  უნდობლობას,  საქართველოს  პრეზიდენტი  გადააყენებს  მთავრობას  ან
დაითხოვს პარლამენტს და დანიშნავს რიგგარეშე არჩევნებს.  511  მუხლის „ა“ _  „დ“ ქვეპუნქტებით
გათვალისწინებული  გარემოებების  არსებობისას  უნდობლობის  გამოცხადების  შესახებ
განმეორებითი კენჭისყრა უნდა გაიმართოს ამ გარემოებების ამოწურვიდან 15 დღეში.

2.  პარლამენტი  უფლებამოსილია  დადგენილებით  აღძრას  მთავრობისთვის  უპირობო
უნდობლობის  გამოცხადების  საკითხი.  თუ  დადგენილების  მიღებიდან  არა  უადრეს  15  და  არა
უგვიანეს  20  დღისა  პარლამენტი  სრული  შემადგენლობის  სამი  მეხუთედის  უმრავლესობით
გამოუცხადებს მთავრობას  უნდობლობას,  პრეზიდენტი  გადააყენებს  მთავრობას.  თუ პარლამენტი
მთავრობას უნდობლობას ვერ გამოუცხადებს, მთავრობის უნდობლობის საკითხის დასმა შემდგომი
6 თვის განმავლობაში დაუშვებელია.

3.  ამ  მუხლის მე-2  პუნქტით გათვალისწინებული წესით მთავრობის გადაყენების შემთხვევაში
საქართველოს  პრეზიდენტი  უფლებამოსილი  არ  არის  მთავრობის  მომდევნო  შემადგენლობაში
დანიშნოს  იგივე  პირი  პრემიერ-მინისტრად  ან  წარადგინოს  პრემიერ-მინისტრობის  იგივე
კანდიდატურა.

4.  პრემიერ-მინისტრი  უფლებამოსილია  დასვას  მთავრობის  ნდობის  საკითხი  პარლამენტში
განსახილველ  სახელმწიფო  ბიუჯეტის,  საგადასახდო  კოდექსის  და  მთავრობის  სტუქტურის,
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უფლებამოსილებისა  და  საქმიანობის  წესის  შესახებ  კანონპროექტებზე.  პარლამენტი  მთავრობას
ნდობას უცხადებს სრული შემადგენლობის უმრავლესობით. თუ პარლამენტი მთავრობას ნდობას არ
გამოუცხადებს, საქართველოს პრეზიდენტი ერთი კვირის განმავლობაში გადააყენებს მთავრობას ან
დაითხოვს პარლამენტს და დანიშნავს რიგგარეშე არჩევნებს.

5. ნდობის გამოცხადებასთან დაკავშირებით კენჭისყრა უნდა გაიმართოს საკითხის დასმიდან 15
დღის განმავლობაში. ამ ვადაში კენჭისყრის ჩაუტარებლობა ნიშნავს ნდობის გამოცხადებას.

6.  პარლამენტის  მიერ  მთავრობისათვის  ნდობის  გამოცხადებისას  შესაბამისი  კანონპროექტი
მიღებულად ჩაითვლება.

7.  ამ  მუხლით  გათვალისწინებული  პროცედურების  მიმდინარეობისას  დაუშვებელია
საქართველოს პრეზიდენტის იმპიჩმენტის წესით თანამდებობიდან გადაყენების საკითხის აღძვრა.

    მუხლი 811

1. პარლამენტის მიერ მთავრობისა და მისი სამთავრობო პროგრამისათვის ნდობის გამოცხადების
შემდეგ  მთავრობის  თავდაპირველი  შემადგენლობის  ერთი  მესამედით,  მაგრამ  არანაკლებ
მთავრობის 5 წევრით განახლების შემთხვევაში,  საქართველოს პრეზიდენტი ერთი კვირის ვადაში
წარუდგენს პარლამენტს ნდობის მისაღებად მთავრობის შემადგენლობას.

2.  პარლამენტის  მიერ  მთავრობის  შემადგენლობისთვის  ნდობის  გამოცხადება  ხდება
კონსტიტუციის მე-80 მუხლით დადგენილი წესით.

    მუხლი 812

1.  სამინისტროები იქმნება სახელმწიფოებრივი და  საზოგადოებრივი ცხოვრების განსაზღვრულ
სფეროში  სახელმწიფო  მმართველობისა  და  სახელმწიფო  პოლიტიკის  განხორციელების
უზრუნველსაყოფად.

2.  სამინისტროს  ხელმძღვანელობს  მინისტრი,  რომელიც  დამოუკიდებლად  იღებს
გადაწყვეტილებას მის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე. მინისტრი კანონის, პრეზიდენტის
ნორმატიული  აქტის  ან  მთავრობის  დადგენილების  საფუძველზე  და  მათ  შესასრულებლად
გამოსცემს ბრძანებას.

3.  სახელმწიფო  მინისტრი  ინიშნება  კონსტიტუციით  დადგენილი  წესით  განსაკუთრებული
მნიშვნელობის სახელმწიფოებრივი ამოცანების შესასრულებლად.

4. მთავრობის წევრს უფლება არ აქვს ეკავოს სხვა თანამდებობა, გარდა პარტიულისა, დააფუძნოს
საწარმო,  ეწეოდეს სამეწარმეო საქმიანობას,  იღებდეს  ხელფასს  რაიმე  სხვა  საქმიანობიდან,  გარდა
სამეცნიერო, პედაგოგიური, შემოქმედებითი საქმიანობისა.

5. მთავრობის წევრი უფლებამოსილია გადადგეს თანამდებობიდან.“.

    მუხლი 19
82-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-5 პუნქტი:
„5.  საერთო  სასამართლოებში  საქმეები  ნაფიცი  მსაჯულების  მიერ  განიხილება  კანონით

გათვალისწინებულ შემთხვევებში და წესით.“.

    მუხლი 20
89-ე მუხლის პირველი წინადადება და პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი

რედაქციით:
„1.  საქართველოს  საკონსტიტუციო  სასამართლო  საქართველოს  პრეზიდენტის,  მთავრობის,

პარლამენტის  წევრთა  არანაკლებ  ერთი  მეხუთედის,  სასამართლოს,  აფხაზეთის  ავტონომიური
რესპუბლიკისა  და  აჭარის  ავტონომიური  რესპუბლიკის  უმაღლესი  წარმომადგენლობითი
ორგანოების,  სახალხო  დამცველის  და  მოქალაქის  სარჩელისა  თუ  წარდგინების  საფუძველზე
ორგანული კანონით დადგენილი წესით:

ა)  იღებს  გადაწყვეტილებებს  კონსტიტუციასთან,  კონსტიტუციური  შეთანხმების,  კანონის,
პრეზიდენტის,  მთავრობის,  აფხაზეთის  ავტონომიური  რესპუბლიკისა  და  აჭარის  ავტონომიური
რესპუბლიკის  ხელისუფლების  უმაღლეს  ორგანოთა  ნორმატიული  აქტების  შესაბამისობის
საკითხებზე;“.
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    მუხლი 21
91-ე მუხლი ამოღებულ იქნეს.

    მუხლი 22
93-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 93
1. მხოლოდ საქართველოს მთავრობაა უფლებამოსილი პარლამენტის კომიტეტებთან ძირითადი

მონაცემებისა და მიმართულებების შეთანხმების შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტის თანხმობით
პარლამენტს წარუდგინოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი.

2.  მთავრობა  მომავალი  წლის  ბიუჯეტის პროექტს პარლამენტს  წარუდგენს  არა  უგვიანეს  სამი
თვისა  საბიუჯეტო  წლის  დამთავრებამდე.  ბიუჯეტის  პროექტთან  ერთად  მთავრობა  წარადგენს
მოხსენებას  მიმდინარე  წლის  ბიუჯეტის  შესრულების  მიმდინარეობის  შესახებ.  სახელმწიფო
ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშს მთავრობა პარლამენტს დასამტკიცებლად წარუდგენს საბიუჯეტო
წლის  დასრულებიდან  არა  უგვიანეს  3  თვისა.  თუ  პარლამენტი  სახელმწიფო  ბიუჯეტის
შეუსრულებლობის შემთხვევაში არ  დაამტკიცებს  სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშს,
საქართველოს პრეზიდენტი განიხილავს მთავრობის პასუხისმგებლობის საკითხს და  პარლამენტს
ერთი თვის განმავლობაში აცნობებს თავისი დასაბუთებული გადაწყვეტილების თაობაზე.

3.  კონსტიტუციის  511  მუხლის  „ა“  _  „დ“  ქვეპუნქტებით  გათვალისწინებულ  შემთხვევებში
პარლამენტის  მიერ  კონსტიტუციით  დადგენილ  ვადაში  სახელმწიფო  ბიუჯეტის
დაუმტკიცებლობისას სახელმწიფო ბიუჯეტს დეკრეტით ამტკიცებს პრეზიდენტი.

4.  მთავრობის  თანხმობის  გარეშე  დაუშვებელია  ბიუჯეტის  პროექტში  ცვლილების  შეტანა.
მთავრობას  მხოლოდ  იმ  პირობით  შეუძლია  მოსთხოვოს  პარლამენტს  დამატებითი  სახელმწიფო
ხარჯის გაღება, თუ მიუთითებს მისი დაფარვის წყაროს.

5.  პარლამენტი  უფლებამოსილია  გააკონტროლოს  მთავრობის  მიერ  სახელმწიფო  ბიუჯეტის
სახსრების ხარჯვის კანონიერება და დარღვევების აღმოჩენის შემთხვევაში მიმართოს საქართველოს
პრეზიდენტს  საბიუჯეტო  სახსრების  ხარჯვის  შეჩერების  მოთხოვნით.  საბიუჯეტო  სახსრების
არაკანონიერი  ხარჯვის  დადასტურების  შემთხვევაში  პრეზიდენტი  იღებს  შესაბამის
გადაწყვეტილებას.

6.  თუ  პარლამენტმა  ვერ  მოახერხა  ამ  მუხლის  მე-2  პუნქტით  დადგენილი  წესის  დაცვით
წარდგენილი  ბიუჯეტის  მიღება  სამი  თვის  განმავლობაში,  საქართველოს  პრეზიდენტი
უფლებამოსილია  გადააყენოს  მთავრობა  ან  დაითხოვოს  პარლამენტი  და  დანიშნოს  რიგგარეშე
არჩევნები.

7.  სახელმწიფო  ბიუჯეტის  დაუმტკიცებლობის  შემთხვევაში  პარლამენტის  დათხოვნისას
პრეზიდენტი  დეკრეტით  დაამტკიცებს  სახელმწიფო  ბიუჯეტს  და  ახლადარჩეული  პარლამენტის
უფლებამოსილების ცნობიდან ერთ თვეში წარუდგენს მას დასამტკიცებლად.

8. კანონპროექტი, რომელიც იწვევს მიმდინარე წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯების ზრდას,
შემოსავლების  შემცირებას  ან  სახელმწიფოს  მიერ  ახალი  ფინანსური  ვალდებულებების  აღებას,
პარლამენტმა შეიძლება მიიღოს მხოლოდ მთავრობის თანხმობის შემდეგ, ხოლო მომავალ საფინანსო
წელთან  დაკავშირებული  ზემოაღნიშნული  კანონპროექტები  –  მთავრობის  მიერ  პარლამენტთან
შეთანხმებული სახელმწიფო ბიუჯეტის ძირითადი პარამეტრების ფარგლებში.“.

    მუხლი 23
97-ე მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2.  კონტროლის  პალატა  დამოუკიდებელია  თავის  საქმიანობაში.  იგი  ანგარიშვალდებულია

პარლამენტის წინაშე. კონტროლის პალატის თავმჯდომარეს 5 წლის ვადით სიითი შემადგენლობის
უმრავლესობით  პარლამენტის  თავმჯდომარის  წარდგინებით  ირჩევს  საქართველოს  პარლამენტი.
მისი თანამდებობიდან გათავისუფლების საფუძვლები და წესი განისაზღვრება კონსტიტუციითა და
კანონით.“.

    მუხლი 24
მე-100 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
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     „მუხლი 100
1. სამხედრო ძალების გამოყენების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს საქართველოს პრეზიდენტი

და 48 საათის განმავლობაში შეაქვს იგი პარლამენტში დასამტკიცებლად. ამასთან,  საერთაშორისო
ვალდებულებათა  შესასრულებლად  სამხედრო  ძალთა  გამოყენება  დაუშვებელია  საქართველოს
პარლამენტის თანხმობის გარეშე.

2.  სახელმწიფოს  თავდაცვის  მიზნით  განსაკუთრებულ  და  კანონით  გათვალისწინებულ
შემთხვევებში  ქვეყანაში  სხვა  სახელმწიფოს  სამხედრო  ძალის  შემოყვანის,  გამოყენებისა  და
გადაადგილების  გადაწყვეტილებას  იღებს  საქართველოს  პრეზიდენტი.  გადაწყვეტილება
დაუყოვნებლივ  წარედგინება  პარლამენტს  დასამტკიცებლად  და  ძალაში  შედის  პარლამენტის
თანხმობის შემდეგ.“.

    მუხლი 25. გარდამავალი და დასკვნითი დებულებები
1.  ამ  კანონის  ამოქმედებიდან  15  დღის  ვადაში  უნდა  განხორციელდეს  საქართველოს

კონსტიტუციის მე-80 მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებით გათვალისწინებული პროცედურები.
2.  მთავრობის  ძველი  შემადგენლობის  უფლებამოსილება  წყდება  მთავრობის  ახალი

შემადგენლობის კონსტიტუციით გათვალისწინებული წესით დანიშვნისთანავე.
3. ამ კანონის ამოქმედებიდან 2 წლის განმავლობაში საქართველოს პარლამენტი, პრეზიდენტი და

მთავრობა  უზრუნველყოფენ  ამ  კანონის  ამოქმედებამდე  მიღებული  სამართლებრივი  აქტების
კონსტიტუციასთან  შესაბამისობას,  ასევე  ამ  კანონით  გათვალისწინებული  ნორმატიული  აქტების
მიღებას.

4.  საქართველოს პრეზიდენტი ვალდებულია ამ  კანონის ამოქმედების შემდეგ ახლადარჩეული
პარლამენტის წინაშე დასვას მთავრობის ნდობის საკითხი.

5.  ამ  კანონის  პირველი  მუხლი  ძალაში  შედის  მხოლოდ  შესაბამისი  ორგანული  კანონის
ამოქმედების შემდეგ.  ადგილობრივი თვითმმართველობისა  და მმართველობის ორგანოებს  შორის
უფლებამოსილების გამიჯვნა განისაზღვრება ორგანული კანონით.

6. საქართველოს კანონი „აღმასრულებელი ხელისუფლების სტრუქტურისა და საქმიანობის წესის
შესახებ“  ძალადაკარგულად  ჩაითვალოს  მთავრობის  სტრუქტურის,  უფლებამოსილებისა  და
საქმიანობის  წესის  შესახებ  საქართველოს  კანონის  ამოქმედებისთანავე,  რომლის  პროექტსაც  ამ
კანონის ამოქმედებიდან 5 დღის ვადაში საქართველოს პარლამენტს წარუდგენს პრეზიდენტი.

7. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
 
საქართველოს პრეზიდენტი   მიხეილ სააკაშვილი
თბილისი,
2004 წლის 6 თებერვალი.
№3272-რს
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