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ალექსანდრე დევიძე

IV. ევროპის კავშირისა და წევრი სახელმწიფოების 
სამართლის ურთიერთდამოკიდებულება:  
ევროპის კავშირის სამართლის უპირატესი ძალა და 
ევროპის კავშირის კომპეტენციები

ძირითადი დებულებები
ევროპის კავშირის სამართლის უპირატესი ძალა
• ევროპის კავშირის სამართლის კანონიერება არ შეიძლება შემოწმდეს წევრი ქვეყნის კანონმდებლობის 

მიხედვით. უფრო მეტიც, წევრი ქვეყნის სასამართლოები ვალდებულნი არიან პირდაპირ გამოიყენონ ევ-
როპის კავშირის სამართალი, მიუხედავად ევროპის კავშირის სამართლებრივი აქტის იერარქიისა, ამას-
თანავე, წევრი ქვეყნის სასამართლოებმა უარი უნდა თქვან თუნდაც ყველაზე მაღალი იერარქიის მქონე 
ეროვნული კანონმდებლობის გამოყენებაზე, რომელმაც შეიძლება ხელი შეუშალოს ევროპის კავშირის 
სამართლის გამოყენებას (უპირატესი ძალის დოქტრინა);

• ევროპის კავშირის სამართლის უპირატესი ძალის საკითხი არ იყო მოწესრიგებული და არ ჰქონდა სამარ-
თლებრივი საფუძვლები სადამფუძნებლო ხელშეკრულებებში;

• უპირატესი ძალის დოქტრინა შექმნა და განავითარა სასამართლომ ე.წ. „ახალი სამართლებრივი წესრი-
გის“ არგუმენტით (Van Gen den Loos საქმე);

• უპირატესი ძალის დოქტრინის აუცილებლობა გამოწვეული იყო იმ გარემოებით, რომ ევროპის კავშირის 
მიზანი — შეექმნა საერთო ბაზარი, ვერ იქნებოდა მიღწეული, თუ ევროპის კავშირის სამართალი სხვდასხ-
ვა წევრი ქვეყნების სამართალს დაექვემდებარებოდა;

• ევროპის კავშირის სამართალს აქვს უპირატესი იურიდიული ძალა ეროვნულ კანონმდებლობასთან მი-
მართებაში, მათ შორის წევრი ქვეყნების კონსტიტუციებთან მიმართებაში;

• ევროპის კავშირის სამართლის სასარგებლოდ ეროვნული კანონმდებლობის უგულებელყოფის ვალდე-
ბულება არ გულისხმობს, რომ წევრი ქვეყნის კანონმდებლობა უნდა გაუქმდეს. მართალია, ეროვნული 
კანონმდებლობა, რომელიც ეწინააღმდეგება ევროპის კავშირის სამართალს, არ უნდა გამოიყენონ, მაგ-
რამ ეროვნული კანონმდებლობის გამოყენება შესაძლებელია ისეთ შემთხვევებში და იმ ურთიერთობების 
დასარეგულირებლად, რომლებსაც არ ეხება ევროპის კავშირის სამართალი.

• წევრი ქვეყნების სასამართლოები არ იზიარებენ ევროპის კავშირის სასამართლოს მიერ დადგენილ 
უპირატესი ძალის დოქტრინის ასეთ უპირობო და მონისტურ1 მიდგომას. მიუხედავად ამისა, პრაქტიკაში 
აღიარებენ რა ევროპის კავშირის სამართლის უპირატეს ძალას, მიიჩნევენ, რომ აღნიშნული გამომდი-
ნარეობს ეროვნული ქვეყნის კონსტიტუციიდან და არა — სასამართლოს განმარტებებიდან. ამით წევ-
რი ქვეყნის სასამართლოები ცდილობენ შეინარჩუნონ ევროპის კავშირის სამართალზე კონსტიტიციური 
კონტროლი. ეს დიალოგი სასამართლოსა და წევრი ქვეყნების სასამართლოებს შორის ცვლის ევროპის 
კავშირის სამართლის უპირატესი ძალის აღიარების ფორმებს უშუალოდ წევრ ქვეყნებში. წევრი ქვეყნები, 
მაგ. იტალია და საფრანგეთი, არ აღიარებენ ევროპის კავშირის სამართლის უპირატეს ძალას ეროვნულ 
კონსტიტუციებთან მიმართებაში; გერმანია არ აღიარებს ნაწილობრივ, კერძოდ, ადამიანის ძირითად 
უფლებებსა და თავისუფლებებთან მიმართებაში; გაერთიანებულმა სამეფომ ამ საკითხის მოსაწესრი-

1 მონიზმი სამართლებრივ სისტემაში გულისხმობს საერთაშორისო და ეროვნული კანონმდებლობის ერთიანობას, სადაც საერ-
თაშორისო ხელშეკრულება დამატებითი ინკორპორაციის გარეშე წარმოადგენს ეროვნული კანონმდებლობის ნაწილს.
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IV. ევროპის კავშირისა და წევრი სახელმწიფოების სამართლის ურთიერთდამოკიდებულება: ევროპის კავშირის 
სამართლის უპირატესი ძალა და ევროპის კავშირის კომპეტენციები

გებლად 1972 წელს მიიღო ევროპული გაერთიანებების შესახებ აქტი, რომლითაც მოწესრიგდა გაერ-
თიანებული სამეფოს გაწევრიანებისა და გაწევრიანების შედეგად ევროპული გაერთიანების სამართლის 
უპირატესი ძალის საკითხი ეროვნულ კანონმდებლობაში;

• რაც შეეხება „უშუალო გამოყენების დოქტრინას“, ის გულისხმობს, რომ ევროპის კავშირის სამართლის 
სავალდებულო დებულებები, რომლებიც საკმარისად ნათელი, ზუსტი და უპირობოა, აძლევს უფლებას 
ინდივიდებს გამოიყენონ და დაეყრდნონ მათ სასამართლოში საქმის განხილვისას.

• უშუალო გამოყენების დოქტრინა გამოსადეგია სავალდებულო ხასიათის ყველა სამართლებრივი აქტთან 
მიმართებაში, თუმცა, განსაკუთრებით პრობლემურია დირექტივებთან და ევროკავშირის მიერ დადებულ 
საერთაშორისო ხელშეკრულებებთან მიმართებაში. დირექტივის დებულებებების აღსრულების მოთხოვ-
ნის უფლება სახელმწიფოს მიმართ ინდივიდებს წარმოეშობათ ამ დირექტივის იმპლემენტაციისათვის 
განსაზღვრული ვადის უშედეგოდ გასვლის შემდგომ (ვერტიკალური უშუალო მოქმედება), რამაც, თავის 
მხრივ, შესაძლებელია, გამოიწვიოს ამ დირექტივასთან შეუსაბამო შიდა კანონმდებლობის უგულებელ-
ყოფის საჭიროება. მაშინ, როდესაც სახელმწიფოს არ აქვს იმპლემენტირებული დირექტივა, განსხვავე-
ბით ვერტიკალური უშუალო მოქმედებისაგან, დირექტივის დებულებების გავრცელება ჰორიზონტალურ 
(კერძო პირებს შორის) ურთიერთობებში დაუშვებელია.

სასამართლოს პრაქტიკა

Case 6/64 Flaminio Costa v Enel
(ფაქტობრივი გარემოებები)

ბატონი კოსტა ფლობდა წილს იტალიის ერთ-ერთ უმსხვილეს ელექტროენერგიის მიმწოდებელ კომპანი-
აში (Edisonvolta). იტალიამ ენერგოსექტორის ნაციონალიზაცია განახორციელა და ჩამოაყალიბა სახელმწი-
ფო კომპანია ENEL. ბატონი კოსტა მიიჩნევდა, რომ ელექტროენერგიის გადასახადი მას უნდა გადაეხადა არა 
ENEL-სთვის არამედ, Edisonvolta-სთვის და, რომ იტალიამ ენერგოსექტორის ნაციონალიზაციით დაარღვია ევ-
როპის კავშირის სამართალი (რომის ხელშეკრულება). წინასწარი გადაწყვეტილების ფარგლებში საქმე გადაეცა 
სასამართლოს განსახილველად, რაზეც სასამართლომ პრიმატის დოქტრინასთან დაკავშირებით უმნიშვნელო-
ვანესი განმარტება მისცა იტალიის სასამართლოს.

სასამართლო
(გადაწყვეტილება)

„ჩვეულებრივი საერთაშორისო ხელშეკრულებებისაგან განსხვავებით, ევროპული ეკონომიკური გაერთიანე-
ბის შესახებ ხელშეკრულებამ შექმნა საკუთარი სამართლებრივი წესრიგი ... გაერთიანება, რომელიც აღჭურ-
ვილია საკუთარი ორგანოებით, სამართლით და ქმედუნარიანობით, საერთაშორისო ქმედუნარიანობითა და, 
განსაკუთრებით, ნამდვილი სუვერენული უფლებებით, რომლებიც, თავის მხრივ, წევრი სახელმწიფოების უფ-
ლებამოსილებების შეზღუდვისა და გაერთიანებაზე წევრი სახელმწიფოების სუვერენული უფლებების გადაცემის 
შედეგად წარმოიშვა, გაერთიანების განუსაზღვრელი დროით დაფუძნებით, წევრმა სახელმწიფოებმა, თუნდაც 
ერთ გარკვეულ სფეროში, შეიზღუდეს სუვერენული უფლებები და ამგვარად შექმნეს სამართლებრივი სხეული, 
რომელსაც სავალდებულო ძალა აქვს მისი ერთეულებისათვის და თავად ამ წევრი სახელმწიფოებისათვის. ზე-
მოაღნიშნულიდან გამომდინარეობს, რომ ხელშეკრულებით შექმნილ და ამით ავტონომიური სამართლებრივი 
წყაროდან გამომდინარე სამართალზე მისი დამოუკიდებლობის გამო არანაირ, ნებისმიერი სახით გამოხატულ, 
შიდასახელმწიფოებრივ სამართლებრივ დებულებებს არ აქვთ უპირატესი ძალა, თუ მას ჩამორთმეული არ ექნე-
ბა გაერთიანების სამართლის დამახასიათებელი ნიშანი და თუ გაერთიანების სამართლებრივი პრინციპი კითხ-
ვის ნიშნის ქვეშ არ დადგება. სახელმწიფოებმა საბოლოოდ შეიზღუდეს საკუთარი სუვერენული უფლებები იმით, 
რომ მათ, ხელშეკრულების დებულებების მიხედვით, უფლებები და მოვალეობები, რომლებიც აქამდე მათ შიდა
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სამართლებრივ წესრიგებს ექვემდებარებოდა, გაერთიანების სამართლებრივ წესრიგს გადასცეს. აღნიშნულის 
უკან გამოთხოვა გაერთიანების ცნებასთან შეუსაბამო ცალმხრივი ღონისძიებით არ შეიძლება.“ [უპირატესი ძა-
ლის დოქტრინა]

Case 106/77 Amministrazione delle Finanze dello Stato v Simmenthal SpA
(ფაქტობრივი გარემოებები)

აღნიშნული საქმეზე სასამართლომ განმარტა, რომ ევროპის კავშირის სამართლის უპირატესი ძალის გამოყე-
ნებისთვის მნიშვნელობა არ აქვს, ევროპულ კავშირთან წინააღმდეგობაში მყოფი ეროვნული კანონმდებლობა 
მიღებულია გაერთიანების დაფუძნებამდე, თუ მის შემდეგ.

სასამართლო
(გადაწყვეტილება)

„...ნებისმიერი ეროვნული მოსამართლე ვალდებულია, შეუზღუდავად გამოიყენოს გაერთიანების სამართალი 
და დაიცვას უფლებები, რომელთაც ეს სამართალი ინდივიდებს ანიჭებს. ამ შემთხვევაში მან ეროვნული სამარ-
თლის ყოველ შესაძლო საპირისპირო დებულები, სულ ერთია, გამოცემულია გაერთიანების ნორმის მიღებამდე 
თუ მისი მიღების შემდეგ, არ უნდა გამოიყენოს…“

Case 11-70 Internationale Handelsgesellschaft mbH v Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide 
und Futtermittel

განმცხადებელი მიიჩნევდა, რომ ევროპული გაერთიანების ის რეგულაცია, რომელიც ითვალისწინებდა საქონ-
ლის დადგენილ დროში ექსპორტზე გაუტანლობისათვის დეპოზიტზე განთავსებული „საგარანტიო“ თანხის ჩა-
მორთმევას (კონფისკაციას), ეწინააღმდეგებოდა მისთვის კონსტიტუციით გარანტირებულ ძირითად უფლებებსა 
და თავისუფლებებს (ეკონომიკური თავისუფლება, პროპორციულობის პრინციპი, მოქმედების თავისუფლება)

სასამართლო

„ეროვნული კანონმდებლობით ანდა შიდა სამართლებრივი პრინციპებით ევროპული გაერთიანების ზომების კა-
ნონიერების შეფასება ხელს შეუშლის ევროპული გაერთიანების სამართლის ერთიან თანმიმდევრულ და ეფექ-
ტურ გამოყენებას. ევროპული გაერთიანების მიერ მიღებული ზომების კანონიერება შეიძლება შემოწმდეს ისევ 
ევროპული სამართლის ჭრილში... შესაბამისად, გაერთიანების მიერ მიღებული ზომების კანონიერება/ვალიდუ-
რობა და მისი შედეგები, წევრი ქვეყნებისთვის არ შეიძლება ეჭვქვეშ დადგეს იმ არგუმენტებით, რომ გაერთი-
ანების მიერ მიღებული ზომები ეწინაამღდეგება ეროვნული კონსტიტუციით გარანტირებულ ძირითად უფლებებს 
ანდა ეროვნული კონსტიტუციის სტრუქტურის პრინციპებს.“

უშუალო მოქმედებისა და უპირატესი ძალის დოქტრინა
ერთმანეთისგან უნდა განვავასხვავოთ ევროპის კავშირის ნორმები, რომლებიც უშუალო მოქმედებენ და 

ნორმები, რომლებიც უშუალოდ გამოიყენება.
„უშუალო მოქმედება“ გულისხმობს, რომ ევროპის კავშირის სამართლის ნორმები ეროვნული კანონმ-

დებლობის ნაწილად იქცევა ისე, რომ მისი ამოქმედებისათვის არ არის საჭირო შიდასახელმწიფოებრივი იმ-
პლემენტაციის აქტის მიღება. მაგალითად, რეგულაციები პირდაპირი და უშუალო მოქმედების ძალის მქონე 
აქტებია.

„უშუალო გამოყენება“ კი გულისხმობს, რომ ევროპის კავშირის დებულებები უნდა იყოს საკმარისად 
ნათლად, ზუსტად და უპირობოდ ფორმულირებული (Self-executing), რაც აძლევთ ინდივიდებს უფლებას, 
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IV. ევროპის კავშირისა და წევრი სახელმწიფოების სამართლის ურთიერთდამოკიდებულება: ევროპის კავშირის 
სამართლის უპირატესი ძალა და ევროპის კავშირის კომპეტენციები

ეროვნულ სასამართლოებში უშუალოდ მიუთითონ ამ სამართლებრივ დებულებებზე (უშუალო მოქმედების 
დოქტრინა).

უშუალო გამოყენების დოქტრინა ეხება ყველა სავალდებულო ხასიათის მქონე ევროპის კავშირის სამარ-
თლის წყაროს: სადამფუძნებლო ხელშეკრულებებს, მეორადი სამართლის წყაროებს და ევროპის კავშირის 
მიერ დადებულ საერთაშორისო შეთანხმებებს.

წევრი ქვეყანა ვალდებულია გამოიყენოს ევროპული კანონმდებლობა, თუკი ის უშუალო გამოყენების 
შემდეგ სამ კრიტერიუმს აკმაყოფილებს: ევროპის კავშირის ნორმები ზუსტი და ნათელია, არ საჭიროებს 
სახელმწიფოსგან დამატებითი ზომების გატარებას (თვითაღსრულებადი ნორმებია) და წევრი ქვეყნის ინდი-
ვიდებს ანიჭებს უფლებებს ან მოვალეობებს.

როგორია ურთიერთმიმართება უპირატესი ძალის დოქტრინასა და უშუალო გამოყენების დოქტრინას 
შორის, ვრცლად იხილეთ Michael Dougan, “When worlds collide! Competing visions of the relationship 
between direct effect and supremacy” (2007) 44 Common Market Law Review, Issue 4, pp. 931-963. 
უპირატესი ძალის დოქტრინა, უშუალო გამოყენების დოქტრინისგან დამოუკიდებლად, სამართლებრივ შედე-
გებს წარმოშობს ქვეყნის შიდა სამართლებრივ სისტემაში. უფრო კონკრეტულად, უპირატესი ძალის დოქტ-
რინა ექსკლუზიური ეფექტის მქონეა, რომელიც ეროვნული კანონმდებლობის არგამოყენებასა და მის ნაცვ-
ლად იერარქიულად უფრო მაღლა მდგომი ევროპის კავშირის კანონმდებლობის გამოყენებას გულისხმობს. 
შესაბამისად, უპირატესი ძალის დოქტრინის არსისთვის უშუალო გამოყენების დოქტრინა არც საჭიროა და 
არც რელევანტური, ვინაიდან,უპირატესი ძალის დოქტრინისთვის მნიშვნელოვანია, არსებობს თუ არა წი-
ნააღმდეგობა ევროპის კავშირის სამართალსა და ეროვნულ კანონმდებლობას შორის. რაც შეეხება უშუალო 
გამოყენების დოქტრინას, ის პირდაპირ დაკავშირებულია ინდივიდუალური უფლებების წარმოშობასა და მათ 
განხორციელებასთან.

უშუალო მოქმედების დოქტრინა პირველად სასამართლომ Van Gend en Loos საქმეზე განავითარა.

Case 26/62 Van Gend & Loos v Netherlands Inland Revenue Administration
ფაქტობრივი გარემოებები

ნიდერლანდურმა სატრანსპორტო კომპანიამ Van Gend en Loos 1960 წელს გერმანიიდან ნიდერლანდებში 
შეიტანა სხვადასხვა დასახელების ქიმიური ნივთიერება. ევროპის ეკონომიკური გაერთიანების ხელშეკრულების 
ძალაში შესვლის შემდგომ, 1960 წლის პირველ მარტს, საბაჟო ტარიფის ახალი რეგულირების საფუძველზე 
ნიდერლანდების საფინანსო სამსახურმა გაზარდა საბაჟო გადასახადი. კომპანიამ საჩივრით ნიდერლანდების 
ადმინისტრაციულ სასამართლოს მიმართა.
ის მიიჩნევდა, რომ ნიდერლანდების სამეფოს მთავრობის მიერ ბაჟის გაზრდა ეწინააღმდეგებოდა ევროპის 
ეკონომიკური გაერთიანების ხელშეკრულებას, ამიტომ, წინასწარი გადაწყვეტილების პროცედურის ფარგლებ-
ში, ეროვნული სასამართლოს მიერ კითხვა გაეგზავნა სასამართლოს შემდეგი ფორმულირებით: შესაძლებელია 
თუ არა ევროპის ეკონომიკური გაერთიანების ხელშეკრულების მე-12 მუხლი [ექსპორტსა და იმპორტზე საბაჟო 
გადასახადების დაწესების აკრძალვა] უშუალოდ იქნეს გამოყენებული წევრი ქვეყნის ტერიტორიის ფარგლებში, 
ან, სხვაგვარად რომ ვთქვათ, აქვთ თუ არა ამ წევრი ქვეყნის მოქალაქეებს, ზემოაღნიშნულ მუხლზე დაყრდნო-
ბით, მოითხოვონ უფლების დაცვა ეროვნული სასამართლოების წინაშე.

სასამართლო გადაწყვეტილება

„მე-12 მუხლის ფორმულირებიდან ჩანს, რომ ის შეიცავს ნათელ და უპირობო აკრძალვას, რომელიც არა პო-
ზიტიურ, არამედ ნეგატიურ ვალდებულებას გულისხმობს. ამ ვალდებულების იმპლემენტაციისთვის არ არის სა-
ჭირო წევრი ქვეყნების მიერ რაიმე პოზიტიური ქმედების განხორციელება. აკრძალვის ხასიათი იმდენად ცალ-
სახაა, რომ მას აქვს უშუალო მოქმედება სახელმწიფოსა და ინდივიდებს შორის ურთიერთობაზე. მე-12 მუხლი 
ითვალისწინებს სახელმწიფოების ნეგატიურ ვალდებულებას, თუმცა, „აღნიშნული არ გამორიცხავს წევრი ქვეყ-
ნების სუბიექტების უფლებებით აღჭურვას და მისით სარგებლობის შესაძლებლობას.“
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საკონსტიტუციო ხელშეკრულება და ლისაბონის დეკლარაცია
საკონსტიტუციო ხელშეკრულების პროექტი ითვალისწინებდა (უშუალოდ ხელშეკრულების ტექსტში ერთ-

ერთ დებულებად) ევროპული სამართლის უპირატესი ძალის აღიარებას.
გამომდინარე იქიდან, რომ საკონსტიტუციო ხელშეკრულების მიღება ვერ მოხერხდა წევრ ქვეყნებში 

ჩატარებული რეფერენდუმზე მოსახლეობის მხრიდან ნეგატიური პოზიციის დაფიქსირების გამო, შემდგომ 
ხელშეკრულებაში, ლისაბონის ხელშეკრულებაში ევროპის კავშირის სამართლის უპირატესი ძალის საკონს-
ტიტუციო ხელშეკრულებით შემოთავაზებული ფორმულირების ნაცვლად უპირატესი ძალის საკითხი განსხ-
ვავებული სახით, მაგრამ მაინც აისახა მე-17 დეკლარაციაში:

„ევროპის კავშირის სასამართლოს მიერ დადგენილი პრაქტიკის შესაბამისად, ხელშეკრულებებსა და 
ევროპის კავშირის მიერ მიღებულ აქტებს აქვთ უპირატესობა წევრი ქვეყნების კანონმდებლობაზე იმ პირობე-
ბით და წესით, როგორც განსაზღვრულია სასამართლო გადაწყვეტილებებში.“

კომპეტენციები და კომპეტენციების განხორციელების პრინციპები
სახელმწიფოსგან განსხვავებით, ევროპულ კავშირს უფლება არ აქვს საკუთარ თავს მიანიჭოს კომპეტენ-

ციები, მას არ აქვს კომპეტენციის მინიჭების კომპეტენცია. ევროპულ კავშირს კომპეტენციები შეიძლება მი-
ენიჭოს მხოლოდ სადამფუძნებლო ხელშეკრულებაში შესაბამისი ცვლილების შეტანის გზით, რაც თითოეული 
წევრი ქვეყნის თანხმობას საჭიროებს. არსებობს სამი სახის კომპეტენცია: 1. ექსკლუზიური/განსაკუთრებული 
კომპეტენციები; 2. ერთობლივი კომპეტენციები და 3. მხარდამჭერი, მაკოორდინირებელი და შემავსებელი 
კომპეტენციები;

ერთობლივი კომპეტენციის განხორციელებისას ევროპის კავშირი იყენებს სუბსიდიარობის და თანაზო-
მიერების პრინციპს, „სუბსიდიარობისა და თანაზომიერების პრინციპების გამოყენების შესახებ“ N2 ოქმის 
მიხედვით.

განსაკუთრებული კომპეტენციები

ერთობლივი კომპეტენციები

მხარდამჭერი, მაკოორდინირებელი და შემავსებელი კომპეტენციები

სუბსიდიარობის პრინციპი თანაზომიერების პრინციპი

ევროპის კავშირი იქ, სადაც ექსკლუზიურ კომპეტენციას 
არ ფლობს, მხოლოდ მაშინ განახორციელებს თავის 
უფ ლებამოსილებას, თუკი შესაბამისი ღონისძიებით 
დასახული მიზანი არ შეიძლება საკმარისად მიღწეული 
იქნეს წევრი სახელმწიფოების დონეზე და ამ მიზნის 
მიღწევა მისი მოცულობისა და ეფექტის გამო, ევროპის 
კავშირის დონეზე უკეთესად არის შესაძლებელი; აქტე-
ბის შესახებ ევროვნული პარლამენტების ნოტიფიკაცია 
და კონსულტაციები; პასუხებისა და შენიშვნების არასა-
ვალდებულო ხასიათი;

ევროპის კავშირის მიერ განხორციელებული ღონის-
ძიებების ფორმა და შინაარსი არ უნდა სცდებოდეს 
იმ ფარგლებს, რომელიც საჭიროა ხელშეკრულებით 
დადგენილი მიზნების მისაღწევად:
თანაბარზომიერების პრინციპი მოიცავს 3 კომპონენტს:
• საჭიროება
• გამოსადეგობა
• თანაზომიერება ვიწრო გაგებით
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IV. ევროპის კავშირისა და წევრი სახელმწიფოების სამართლის ურთიერთდამოკიდებულება: ევროპის კავშირის 
სამართლის უპირატესი ძალა და ევროპის კავშირის კომპეტენციები

შეკითხვები და დამატებითი ლიტერატურა

• არის თუ არა უპირატესი ძალის დოქტრინა უშუალო ეფექტის დოქტრინით ლიმიტირებული/შეზღუდული?
• რა ურთიერთმიმართებაა უშუალო გამოყენებასა და ევროპის კავშირის სამართლის უპირატეს ძალას შორის?
• არის თუ არა მოწესრიგებული უპირატესი ძალის საკითხი სადამფუძნებლო ხელშეკრულებებით?
• რა არგუმენტებზე დაყრდნობით განავითარა სასამართლომ უპირატესი ძალის დოქტრინა?
• რა განსხვავებაა ევროპის კავშირის სამართლის ნორმების უშუალო გამოყენებასა და უშუალო მოქმედებას შორის?
• ჩამოთვალეთ ის კრიტერიუმები რომლებითაც აქტი შეიძლება მიჩნეულ იქნეს უშუალო მოქმედების მქონედ.

კაზუსი
Pfeiffer და სხვებმა სასამართლოში სარჩელი შეიტანეს გერმანიის წითელი ჯვრის საზოგადოების წინააღ-

მდეგ და მიუთითეს, რომ წითელი ჯვარი არღვევდა ევროპის კავშირის დირექტივის მოთხოვნას სამუშაო სა-
ათებისა და სამუშაო პირობების შესახებ, კერძოდ, ისინი აღნიშნავდნენ, რომ კვირის განმავლობაში 48 საათ-
ზე მეტს მუშაობენ. დირექტივის მე-6 მუხლის თანახმად, წევრმა ქვეყნებმა უნდა მიიღონ ყველა საჭირო ზომა 
იმისთვის, რომ დაცული იქნეს დასაქმებულთა უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა ... და 7 დღიან პერიოდში 
(კვირის განმავლობაში) სამუშაო დრო მათ შორის ზეგანაკვეთურად შესრულებული სამუშაოების ჯამური დრო 
არ აღემატებოდეს 48 საათს. გერმანიას აღნიშნული დირექტივა არ ჰქონდა იმპლემენტირებული ეროვნულ 
კანონმდებლობაში. მოსარჩელეები სთხოვდნენ საქმის განმხილველ სასამართლოს, რომ გამოეყენებინა 
დირექტივა, ვინაიდან დირექტივის ეს ნორმა თვითაღსრულებადი ხასიათის იყო. თავის მხრივ, საქმეს ართუ-
ლებდა ის გარემოება, რომ დავა მიმდინარეობდა არა სახელმწიფოსა და ფიზიკურ პირს შორის, არამედ ორ 
კერძო პირს შორის (ჰორიზონტალური ურთიერთობა).

ამოხსენით კაზუსი სასამართლოს პრაქტიკის შესაბამისად.

სხვა მნიშვნელოვანი საქმეები ევროპის კავშირის სამართლის უპირატეს ძალასთან 
დაკავშირებით:
• Case C-224 /97 Ciola v Land Vorarlberg [1999] ECR I-02517

• Internationale Handelsgesellschaft mbH v Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel [1974] 2 

CMLR 540 — So Lange I Case

• Re Wünsche Handelsgesellschaft [1987] 3 CMLR 225 — So Lange II Case

• Factortame II — Case C-221/89 Factortame Ltd v Secretary of State for Transport [1991] ECR — I-03905

სხვა მნიშვნელოვანი საქმეები ევროპის კავშირის სამართლის უშუალო მოქმედებასთან 
დაკავშირებით:
• Case 2/74 Reyners v Belgium

• Case C-188/89 Foster and Others v British Gas plc

• Case 14/83 Von Colson and Kamann v Land Nordrhei-Westfalen

• Case C-397-403/01 Pfeiffer and others v Deutsches Roten Kreuz, Kreisverband Waldshut eV

სხვა მნიშვნელოვანი საქმეები ევროპის კავშირის კომპეტენციებთან დაკავშირებით:
• Case 176/03 Commission v Council

• Cases 281, 283-285, 287/85 Germany v Commission
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დამატებითი ლიტერატურა
1. გაბრიჩიძე გაგა. „ევროპული კავშირის სამართალი, ევროპული და შედარებითი სამართლის გამომცემლობა“, 2012, 

თბ. ელ. ვერსია ხელმისაწვდომია ბმულზე — https://www.slideshare.net/nvuadmin/gagagabrichidzeeurope [ბმუ-

ლის შემოწმების თარიღი: 20.07.2019]

2. გელაშვილი ნონა, ყამარაული ეთერი. „ევროკავშირის სასამართლო პრაქტიკა — ამონარიდები ევროკავშირის სა-

სამართლოს რჩეული გადაწყვეტილებებიდან, გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის გამომცმლობა“, 2010, თბ. 

ელ. ვერსია ხელმისაწვდომია ბმულზე — http://lawlibrary.info/ge/books/giz2010-ge-casebook-eu-law.pdf [ბმულის 

შემოწმების თარიღი: 20.07.2019]
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გიორგი მირიანაშვილი

V. ევროპის კავშირის ძირითადი ინსტიტუტები

ევროპის კავშირის ინსტიტუციურ სისტემაში არ არსებობს ხელისუფლების დანაწილების კლასიკური მო-
დელი. თუმცა, კავშირის ორგანოებს შორის მოქმედებს ინსტიტუციური ბალანსის მექანიზმი, რომელიც თითო-
ეულ ინსტიტუტს აკისრებს მისთვის კავშირის დამფუძნებელი ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული კომ-
პეტენციის ფარგლებში მოქმედებისა და სხვა ინსტიტუტის უფლებამოსილებაში ჩარევისგან თავის შეკავების 
ვალდებულებას.

ევროპის კავშირის ძირითადი ინსტიტუტებია: ევროპული პარლამენტი; ევროპული საბჭო; საბჭო (ევრო-
პის კავშირის საბჭო, საბჭო); ევროპული კომისია; ევროპის კავშირის მართლმსაჯულების სასამართლო; ევ-
როპული ცენტრალური ბანკი; აუდიტორთა სასამართლო (13(1) TEU). თითოეული ინსტიტუტი მისთვის დამ-
ფუძნებელი ხელშეკრულებებით მინიჭებული კომპეტენციის ფარგლებში მოქმედებს (13(1) TEU).

ევროპული საბჭო განსაზღვრავს ინტეგრაციის მომავალს, კავშირის საბჭო წარმოადგენს და იცავს წევრ 
სახელმწიფოთა ინტერესებს, ევროპული კომისია — ევროპის კავშირის ინტერესებს, ხოლო ევროპული პარ-
ლამენტი — წევრ სახელმწიფოთა მოქალაქეების ინტერესებს. ევროპის კავშირის სასამართლო უზრუნველ-
ყოფს კავშირის სამართლის განმარტებასა და აღსრულებას, აუდიტორთა სასამართლოს ეკისრება კავშირის 
ფინანსური სახსრების ხარჯვის, შემოსავლებისა და ხარჯების კანონიერებისა და მიზნობრიობის, ბიუჯეტის 
ეკონომიურად ხარჯვის შემოწმება. ევროპული ცენტრალური ბანკი განსაზღვრავს და ახორციელებს ევროპის 
კავშირის მონეტარულ პოლიტიკას.

ევროპული პარლამენტი
ევროპული პარლამენტი, როგორც ითქვა, წარმოადგენს და იცავს ევროპის კავშირის მოქალაქეების ინ-

ტერესებს. მისი წევრები აირჩევიან პირდაპირი, თანასწორი, საყოველთაო საარჩევნო უფლების საფუძველზე 
ფარული კენჭისყრით კავშირის მოქალაქეების მიერ (14(3) TEU). პარლამენტის არჩევნები ტარდება 5 წე-
ლიწადში ერთხელ (14(3) TEU). ევროპული პარლამენტის არჩევნებში მონაწილეობენ პირები, რომლებსაც 
ეროვნული კანონმდებლობით აქტიური საარჩევნო უფლება აქვთ.

ევროპულ პარლამენტში მანდატები განაწილებულია წევრი სახელმწიფოების მოსახლეობის რაოდენო-
ბის მიხედვით. ევროპული პარლამენტის წევრთა რაოდენობა, საერთო ჯამში, არ უნდა აღემატებოდეს 751-ს 
(14(2) TEU). წევრი სახელმწიფოსთვის განკუთვნილი მანდატი, ერთი მხრივ, არ უნდა აღემატებოდეს 96-ს 
და მეორე მხრივ, არ უნდა იყოს 6-ზე ნაკლები (14(2) TEU). ევროპული პარლამენტი 2 წლითა და 6 თვის ვა-
დით, ხელახალი არჩევის უფლებით, ხმათა აბსოლუტური უმრავლესობით ირჩევს ევროპული პარლამენტის 
პრეზიდენტს (14(4) TEU).

ევროპული პარლამენტის ძირითადი კომპეტენციაა:
• საკანონმდებლო საქმიანობა. — პარლამენტი და კავშირის საბჭო ერთობლივად ახორციელებენ საკა-

ნონმდებლო საქმიანობას და იღებენ საკანონმდებლო აქტებს. სამართლებრივ აქტს ენიჭება საკანონმ-
დებლო აქტის სტატუსი, თუ იგი მიღებულია ორდინარული საკანონმდებლო პროცედურის ან სპეციალური 
საკანონმდებლო პროცედურის ფარგლებში (289(3) TFEU). ორდინარული საკანონმდებლო პროცედურა 
საკანონმდებლო აქტის მიღების სტანდარტული მექანიზმია. ამ პროცედურის ფარგლებში, საკანონმდებ-
ლო აქტის მიღების პროცესში ევროპული პარლამენტი და კავშირის საბჭო სარგებლობენ თანაბარი უფ-
ლებამოსილებებით. საკანონმდებლო პროცედურა ევროპული კომისიის მიერ ინიციატივის წარდგენით 
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იწყება. ძირითადად საკანონმდებლო აქტის პროექტებს ევროპული კომისია შეიმუშავებს, თუმცა, კავში-
რის ძირითადი ხელშეკრულებებით გათვალისწინებულ გამონაკლის შემთხვევებში, შესაძლებელია, საკა-
ნონმდებლო ინიციატივის შემუშავება განპირობებული იყოს წევრ სახელმწიფოთა ჯგუფის ან ევროპული 
პარლამენტის ინიციატივით, მართლმსაჯულების ევროპული სასამართლოსა და ევროპული ცენტრალური 
ბანკის რეკომენდაციით (289(4) TFEU). კავშირის საბჭო და ევროპული პარლამენტი საკანონმდებლო 
ინიციატივას ცალ-ცალკე, ინდივიდუალურად განიხილავენ (294(3-9) TFEU). თუ ისინი მეორე მოსმენისას 
საკანონმდებლო აქტის პროექტის მიღების თაობაზე შეთანხმებას ვერ მიაღწევენ, ინიციატივა განსახილ-
ველად გადაეცემა ე.წ. მორიგების კომიტეტს, სადაც პარლამენტისა და საბჭოს წევრები თანაბრად არიან 
წარმოდგენილნი (294(10) TFEU). კომისიის წარმომადგენლები აგრეთვე ესწრებიან საკომიტეტო შეხ-
ვედრებს და განხილვაშიც მონაწილეობენ (294(11) TFEU). თუ მორიგების კომიტეტი მიაღწევს კონსენ-
სუსს, შეთანხმებული ტექსტი ეგზავნება ევროპულ პარლამენტსა და საბჭოს მესამე მოსმენისათვის, სადაც 
საბოლოოდ წყდება საკანონმდებლო აქტის პროექტის მიღების ან არმიღების საკითხი (294(13) TFEU).

მართლმსაჯულების ევროპული სასამართლოს 2008 წლის 06 მაისის
გადაწყვეტილება საქმეზე: Parliament v. Commission [C-133/06]

ფაქტები:

ევროპულმა პარლამენტმა მართლმსაჯულების ევროპულ სასამართლოს მიმართა წევრ სახელმწიფოებში 
ლტოლვილის სტატუსის მინიჭებისა და შეწყვეტის შესახებ პროცედურებში მინიმალური სტანდარტების შესახებ 
საბჭოს 2005/85 დირექტივის ცალკეული ნორმების გაუქმების მოთხოვნით. პარლამენტს მიაჩნდა, რომ აღნიშნუ-
ლი დირექტივა საბჭომ მიიღო პირველადი სამართლის დარღვევით, რადგან მას არ გააჩნდა მისი დამოუკიდებ-
ლად, სპეციალური საკანონმდებლო პროცედურის ფარგლებში მიღების კომპეტენცია. ევროპული პარლამენტის 
შეფასებით, დირექტივა უნდა მიღებულიყო თანაგადაწყვეტილების (ორდინარული) პროცედურის გამოყენებით, 
რომელშიც პარლამენტიც მიიღებდა მონაწილეობას.

სასამართლოს შეფასება:

მართლმსაჯულების ევროპული სასამართლოს დიდმა პალატამ გააუქმა დირექტივის სადავო ნორმები, რადგან 
ევროპის კავშირის ინსტიტუტი ვალდებულია საკანონმდებლო აქტი მიიღოს მხოლოდ იმ პროცედურის ფარგ-
ლებში, რომელსაც ევროპის კავშირის დამფუძნებელი ხელშეკრულებები ადგენს. სასამართლოს თქმით, კავში-
რის ორგანო თავად ვერ განსაზღვრავს თუ რომელი საკანონმდებლო პროცედურა უნდა იქნეს გამოყენებული. 
იგი უნდა დაეყრდნოს დამფუძნებელ ხელშეკრულებებს და დაიცვას ინსტიტუციური ბალანსის პრინციპი.

• ევროპის კავშირის ორგანოების საქმიანობის კონტროლის უფლება. — პარლამენტის წინაშე პოლიტიკუ-
რად ანგარიშვალდებულნი არიან ევროპული საბჭო, საბჭო, საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლი-
ტიკის სფეროში კავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი, ევროპული კომისია, აუდიტორთა სასამართლო 
და ევროპული ცენტრალური ბანკი.

• ევროპის კავშირის ბიუჯეტის მიღებაში მონაწილეობისა და ხარჯვაზე კონტროლის განხორციელების უფ-
ლება. — ევროპის კავშირის ბიუჯეტი პარლამენტისა და კავშირის საბჭოს მიერ ერთობლივად მიიღება 
(314 TFEU). პარლამენტი ბიუჯეტის პროექტს ორი თანმიმდევრული მოსმენით განიხილავს. იმისათვის, 
რომ ბიუჯეტის პროექტი შევიდეს ძალაში და გახდეს ოფიციალური ძალის მქონე დოკუმენტი, აუცილებე-
ლია ევროპული პარლამენტის პრეზიდენტის ხელმოწერა. გარდა ამისა, ევროპული პარლამენტი კონტ-
როლს უწევს საბიუჯეტო სახსრების მიზნობრივად ხარჯვას (318-319 TFEU).
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კომისია

საკანონმდებლო ინიციატივები

პირველი მოსმენა

ან

საბჭო

საბჭოს პოზიცია

პარლამენტს ცვლილება არ 
შეუტანია ან შეიტანა და საბჭომ 

ცვლილებები მიიღო (ინიციატივა 
მიღებულია)

ეკონომიკურ და სოციალურ 
საკითხთა კომიტეტი

რეგიონების
კომიტეტი

პირველი მოსმენა

პარლამენტის პოზიცია და კომიტეტების მოსაზრებები

ევროპული პარლამენტი

ევროპული პარლამენტი

მეორე მოსმენა უარყოფს საბჭოს პოზიციას 
აბსოლუტური უმრავლესობით 
(საკანონმდებლო ინიციატივა 

უარყოფილია)

ამტკიცებს საბჭოს ცვლილებებს 
(ინიციატივა მიღებულია) ცვლილება შეაქვს აბსოლუტური 

უმრავლესობით

ამტკიცებს პარლამენტის 
ცვლილებებს

კომისია

უარყოფს პარლამენტის 
ცვლილებებს

საბჭო

უარყოფს ცვლილებებს

უარყოფს ცვლილებებს  
(ინიციატივა მიღებულია)

ამტკიცებს ცვლილებებს  
(ინიციატივა მიღებულია)

მეორე მოსმენა

საბჭოსა და პარლამენტის მიერ 
მოიწვევა მორიგების კომიტეტი

თუ შეთანხმება ვერ მიიღწევა 
(საკანონმდებლო ინიციატივა არ 

მიიღება)

შეთანხმება (შედეგი მტკიცდება 
მესამე მოსმენით საბჭოსა და 

პარლამენტის მიერ)
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ევროპული საბჭო
ევროპული საბჭო შედგება წევრი ქვეყნების უმაღლესი რანგის თანამდებობის პირებისგან — სახელმწი-

ფო და მთავრობის მეთაურებისგან (15(2) TEU). ევროპული საბჭოს ფარგლებში, სახელმწიფო და მთავრო-
ბის მეთაურების შეხვედრები კალენდარული წლის განმავლობაში, სულ მცირე, 4-ჯერ იმართება (15(3) TEU), 
მას ასევე ესწრებიან ევროპული კომისიის პრეზიდენტი და საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის 
სფეროში კავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი (15(2) TEU). გადაუდებელ შემთხვევებში შესაძლებელია 
დამატებითი ან რიგგარეშე სხდომების გამართვა (15(3) TEU).

ევროპული საბჭოს კომპეტენციაა, განსაზღვროს კავშირის ზოგადი პოლიტიკური მიმართულებები და 
პრიორიტეტები, იგი კავშირის განვითარების ძირითადი იმპულსია (15(1) TEU). თუ კავშირის დამფუძნებელი 
ხელშეკრულებები სხვაგვარად არ ადგენს, ევროპული საბჭოს შეხვედრებზე კავშირის კომპეტენციის სფე-
როებს მიკუთვნებულ საკითხებზე ზოგადი ხასიათის მიმართულებები, პრიორიტეტები და სახელმძღვანელო 
პრინციპები კონსენსუსის საფუძველზე მიიღება (15(4) TEU). კონსენსუსის საფუძველზე მიღებულ გადაწყვე-
ტილებასთან დაკავშირებული მოთხოვნები განსხვავდება ერთხმად მისაღები გადაწყვეტილებისთვის დად-
გენილი წესისგან. თუ ერთხმად მისაღები გადაწყვეტილებისთვის საჭიროა ყველა წევრის თანხმობა, კონსენ-
სუსისთვის მთავარია, რომ არცერთი წევრი სახელმწიფო არ იყოს გადაწყვეტილების მიღების წინააღმდეგი. 
ევროპული საბჭო არ იღებს საკანონმდებლო აქტებს (15(1) TEU). ევროპული საბჭოს ფორმატში მიიღება გა-
დაწყვეტილებები, რომელშიც იდენტიფიცირებულია ევროპის კავშირის საბჭოში განსახილველი საკითხები. 
ევროპული საბჭო განსაზღვრავს ევროპის კავშირის საგარეო პოლიტიკას, ხოლო მის მიერ შემუშავებული სა-
ხელმძღვანელო პრინციპების განვითარებასა და იმპლემენტაციას კავშირის საბჭო ახორციელებს (22 TEU).

ევროპული საბჭოს შეხვედრებს იწვევს და ხელმძღვანელობს პრეზიდენტი, რომელიც აირჩევა ევროპული 
საბჭოს მიერ ხმათა კვალიფიციური უმრავლესობით 2 წლით და 6 თვის ვადით, ხელახალი არჩევის უფლე-
ბით. ერთი და იგივე პირი პრეზიდენტად შეიძლება ზედიზედ აირჩეს მხოლოდ ორჯერ (15(5) TEU). ევრო-
პული საბჭოს პრეზიდენტს უფლება არ აქვს ეკავოს ეროვნული თანამდებობა (15(6) TEU). იმ შემთხვევაში, 
თუ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის მხრიდან ადგილი ექნება სერიოზულ გადაცდომას, ევროპული საბჭო 
უფლებამოსილია, ხმათა კვალიფიციური უმრავლესობით პრეზიდენტი თანამდებობიდან გადააყენოს (15(5) 
TEU). ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი იწვევს და ხელმძღვანელობს ევროპული საბჭოს სხდომებს; ევროპუ-
ლი კომისიის პრეზიდენტთან თანამშრომლობით და ზოგად საქმეთა საბჭოს საქმიანობის გათვალისწინებით, 
უზრუნველყოფს ევროპული საბჭოს საქმიანობის უწყვეტობას, განგრძობადობას; ევროპულ საბჭოში ხელს 
უწყობს ერთიანობისა და კონსენსუსის მიღწევას; ევროპულ პარლმანეტს წარუდგენს მოხსენებას ევროპული 
საბჭოს თითოეულ შეხვედრაზე განხილული საკითხების თაობაზე (15(6) TEU). საერთო საგარეო და უსაფ-
რთხოების პოლიტიკის სფეროსთან დაკავშირებულ საკითხებზე სახელმწიფო, ან მთავრობის მეთაურების 
დონეზე კავშირს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი წარმოადგენს, თუმცა, ამ უფლებამოსილების განხორცი-
ელებისას იგი არ ხელყოფს საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის სფეროში კავშირის უმაღლესი 
წარმომადგენლის კომპეტენციებს (15(6) TEU).

ევროპის კავშირის საბჭო
ევროპის კავშირის საბჭოში წარმოდგენილნი არიან წევრი სახელმწიფოების მინისტრები (16(1) TEU). 

იგი არ წარმოადგენს კოლეგიურ ორგანოს და მის შეხვედრებში მუდმივად ერთი და იმავე სფეროს მინისტ-
რები არ იღებენ მონაწილეობას. საბჭოში მოქმედებს ე.წ. „კონფიგურაციის პრინციპი“, რომლის მიხედვით, 
საბჭოს სხდომებზე რომელიმე სფეროს მინისტრის დასწრება დამოკიდებულია განსახილველი საკითხების 
შინაარსზე. ევროპის კავშირის საბჭოში არსებობს 10 კონფიგურაცია, რომელთაგან ერთს თავმჯდომარეობს 
საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის სფეროში კავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი, ხოლო 
დანარჩენს — საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა.
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მოქმედი და სამომავლო თავმჯდომარე ქვეყნების როტაციის შესახებ ცხრილი (ინფო-გრაფიკა).

2019
იანვარი ივნისი  რუმინეთი

ივლისი — დეკემბერი  ფინეთი

2020
იანვარი — ივნისი  ხორვატია

ივლისი — დეკემბერი  გერმანია

2021
იანვარი ივნისი  პორტუგალია

ივლისი — დეკემბერი  სლოვენია

ევროპის კავშირის საბჭოს თავმჯდომარე სახელმწიფო იცვლება 6 თვეში ერთხელ როტაციის საფუძველ-
ზე. საბჭოს საქმიანობის განგრძობადობის, უწყვეტობისა და თანმიმდევრულობის უზრუნველსაყოფად წინას-
წარ არის განსაზღვრული ორი მომავალი თავმჯდომარე ქვეყანა, რომლებიც მჭიდროდ კოორდინირებენ 
მოქმედ თავმჯდომარესთან (ლისაბონის ხელშეკრულების მე-8 და მე-9 დეკლარაციები).

კავშირის საბჭოს გააჩნია შემდეგი ძირითადი უფლებამოსილება (16 TEU):
• იღებს ევროპის კავშირის სამართლებრივ აქტებს. — გარდა იმისა, რომ საბჭო მონაწილეობს ორდინა-

რულ საკანონმდებლო პროცედურაში, ის უფლებამოსილია, კავშირის დამფუძნებელი ხელშეკრულებე-
ბით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, სამართლებრივი აქტები მიიღოს სპეციალური საკანონმდებლო 
პროცედურის ფარგლებში, სადაც ევროპული პარლამენტის მონაწილეობის ფორმა შეზღუდულია;

• კოორდინაციას უწევს წევრ სახელმწიფოებს შორის სხვადასხვა სფეროში პოლიტიკის განხორციელებას, 
მაგ. ეკონომიკურ სფეროში;

• საბჭო, ევროპული საბჭოს მიერ განსაზღვრული სახელმძღვანელო პრინციპების გათვალისწინებით, ავი-
თარებს ევროპის კავშირის საერთო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკას;

• იღებს გადაწყვეტილებებს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ან მესამე სახელმწიფოებთან საერთაშორი-
სო შეთანხმების (მაგ.: ასოცირების შესახებ შეთანხმების) დადების თაობაზე;

• კავშირის ბიუჯეტის მიღების პროცესში მონაწილეობა (310 TFEU).

ევროპის კავშირის საბჭოში გადაწყვეტილებები ერთხმად, ხმათა უბრალო უმრავლესობით ან კვალიფი-
ციური უმრავლესობით მიიღება. ხმათა კვალიფიციური უმრავლესობის მექანიზმი გულისხმობს თითოეული 
წევრი სახელმწიფოსათვის 1 ხმის მინიჭებას. ამ პროცედურის მიხედვით, საბჭოში ევროპული კომისიის ან 
საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის სფეროში კავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ინიციატი-
ვის მისაღებად საჭიროა კავშირის წევრ სახელმწიფოთა 55%-ის თანხმობა, რომელთა მოსახლეობის რაოდე-
ნობა უნდა შეადგენდეს კავშირის მოსახლეობის მთლიანი რაოდენობის, სულ მცირე, 65%-ს (238(3a) TFEU). 
თუ კავშირის რომელიმე წევრი სახელმწიფო თავს შეიკავებს კენჭისყრაში მონაწილეობისგან, ინიციატივის 
მისაღებად კვლავ იქნება აუცილებელი ზემოაღნიშნული ორივე წესის დაკმაყოფილება. ევროპული კომი-
სიის ან საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის სფეროში კავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის 
ინიციატივის დაბლოკვის საშუალება აქვს კავშირის, სულ მცირე, 4 სახელმწიფოს, რომელთა მოსახლეობის 
რაოდენობა უნდა იყოს კავშირის მოსახლეობის მთლიანი რაოდენობის, სულ მცირე 35%-ზე მეტი (238(3a) 
TFEU). იმ შემთხვევაში, თუ წინადადება ინიცირებულია არა ევროპული კომისიის ან საგარეო საქმეთა და 
უსაფრთხოების პოლიტიკის სფეროში კავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის, არამედ ევროპის კავშირის 
სხვა ორგანოს ან წევრი სახელმწიფოების მიერ, იგი მიღებულად ითვლება, თუ მას მხარს დაუჭერს კავშირის 
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წევრ სახელმწიფოთა 72%, რომელთა მოსახლეობის რაოდენობა უნდა იყოს კავშირის მოსახლეობის მთლი-
ანი რაოდენობის სულ მცირე 65% (238(2) TFEU).

ევროპული კომისია
ევროპული კომისია პოლიტიკურად დამოუკიდებელი ორგანოა, რომელიც წარმოადგენს და იცავს მხო-

ლოდ ევროპის კავშირის ინტერესებს. ის ევროპული ინტეგრაციის მამოძრავებელი ძალაა. ევროპული კო-
მისიის წევრთა რაოდენობა უნდა შეადგენდეს წევრ სახელმწიფოთა სრული რაოდენობის ორ მესამედს, 
რომელთა შორისაა კომისიის პრეზიდენტი და საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის სფეროში 
კავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი (17(5) TEU). კომისიის კომპოზიციის ამ წესის შეცვლა შესაძლებელია 
ევროპული საბჭოს მიერ ერთხმად მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე. ევროპული საბჭოს გადაწყ-
ვეტილებით, ევროპის კავშირში 30-ე სახელმწიფოს გაწევრიანებამდე კომისიის წევრთა რაოდენობა კვლავ 
განისაზღვრება კავშირის წევრ სახელმწიფოთა რაოდენობის შესაბამისად. ევროპული კომისიის წევრთა 
რაოდენობის განსაზღვრის ორივე წესი კომისიის წევრობის უფლებას მხოლოდ კავშირის წევრი სახელმ-
წიფოების მოქალაქეებს ანიჭებს. კომისიის წევრების არჩევა კავშირში 30-ე სახელმწიფოს გაწევრიანების 
შემდეგ როტაციის საფუძველზე განხორციელდება. ამასთანავე, აუცილებელი იქნება გეოგრაფიული და დე-
მოგრაფიული ასპექტების გათვალისწინება. კომისიის წევრი ვალდებულია, მხოლოდ კავშირის ინტერესების 
შესაბამისად იმოქმედოს, მას ეროვნული ხელისუფლებისგან ინსტრუქციების მიღება ეკრძალება (17(3) TEU). 
ევროპული კომისია დაყოფილია დეპარტამენტებად, რომელთაც გენერალურ დირექტორიატს უწოდებენ. 
თითოეული მათგანი ფარავს სხვდასხვა პოლიტიკის სფეროს, მაგალითად, გარემოს დაცვა, ვაჭრობა, ენერ-
გეტიკა და ა.შ. ყველაზე მეტი დასაქმებული ევროპულ კომისიაშია (დაახლოებით 32 000 მოხელე).

ევროპული კომისიის დამტკიცების პროცედურა შემდეგ ეტაპებს მოიცავს (17(7) TEU): ევროპული კომი-
სიის პრეზიდენტის არჩევას; ევროპული კომისიის წევრობის კანდიდატების შერჩევას; ევროპული კომისიისთ-
ვის, როგორც კოლეგიური ორგანოსთვის, ნდობის გამოცხადებას. კომისიის წევრობის კანდიდატების დასა-
ხელების უფლება გააჩნიათ წევრ სახელმწიფოებს. კომისიის შემადგენლობა, ნდობის გამოცხადების მიზნით 
ევროპულ პარლამენტს წარედგინება. პარლამენტის მიერ ნდობის გამოცხადების შემდეგ კომისიას, როგორც 
კოლეგიურ ორგანოს, ხმათა კვალიფიციური უმრავლესობით 5 წლის ვადით ევროპული საბჭო ამტკიცებს.

კომისია პოლიტიკურად ანგარიშვალდებულია ევროპული პარლამენტის წინაშე, რომელსაც უფლება აქვს 
კომისიას, როგორც კოლეგიურ ორგანოს, უნდობლობა გამოუცხადოს, რაც გამოიწვევს კომისიის წევრების 
თანამდებობიდან გადაყენებას (234 TFEU).

ევროპული კომისიის ძირითადი ფუნქციებია (17(1) TEU): საკანონმდებლო ინიციატივების შემუშავება; 
ევროპის კავშირის პოლიტიკის წარმართვა (გამონაკლისია საერთო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის 
სფერო) და კავშირის ბიუჯეტის ხარჯვაზე კონტროლის განხორციელება; ევროპის კავშირის სამართლის (მათ 
შორის კონკურენციის სამართლის) აღსრულებაზე ზედამხედველობა (ევროპის კავშირის სასამართლოსთან 
ერთად); ევროპის კავშირის საერთაშორისო ურთიერთობებში წარმოდგენა.

ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლო
ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს ამოცანაა, უზრუნველყოს კავშირის სამართლის დაცვა 

და აღსრულება (19(1) TEU). მისი კომპეტენციაა, მიიღოს გადაწყვეტილებები წევრი სახელმწიფოების, ორ-
განოების, ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ შეტანილ სარჩელებზე ევროპის კავშირის შესახებ ხელ-
შეკრულებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში (19(1) TEU).

ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლო შედგება მართლმსაჯულების ევროპული სასამართ-
ლოსა და საერთო სასამართლოსგან, მის სისტემაში შესაძლებელია შედიოდეს სპეციალური სასამართლო 
(19(1) TEU). კავშირის ფარგლებში დროებით შექმნილია სპეციალური სასამართლო — „საჯარო სამსახუ-
რის ტრიბუნალი“, რომელიც განიხილავს ევროპის კავშირსა და კავშირის საჯარო მოხელეთა შორის წარ-
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მოშობილ დავებს. საერთო სასამართლო პირველი ინსტანციის სასამართლოა, რომლის გადაწყვეტილებე-
ბი კავშირის სამართლით დადგენილ შემთხვევებში ექვემდებარება ევროპულ სასამართლოში აპელაციას 
(256(1) TFEU).

ევროპის კავშირის სასამართლოს კომპეტენციაა, მიიღოს გადაწყვეტილებები კავშირის წევრი სახელმწი-
ფოების, ორგანოების, ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ შეტანილ სარჩელებთან მიმართებაში, წინას-
წარი გადაწყვეტილების პროცედურის ფარგლებსა და ევროპის კავშირის დამფუძნებელი ხელშეკრულებით 
გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში (19(3) TEU). სამართალწარმოებაში ძირითადად განიხილება 4 სახის 
საკითხი:

წინასწარი გადაწყვეტილების პროცედურა — ეროვნული სასამართლოები ვალდებულნი არიან წევრ სა-
ხელმწიფოთა მართლწესრიგში უზრუნველყონ კავშირის სამართლის სათანადო, შესაბამისი გამოყენება. თუ 
ეროვნულ სასამართლოს საქმის განხილვის პროცესში ეჭვი შეეპარება კავშირის სამართლის მოქმედებასა 
ან მიზნობრივ ინტერპრეტაციაში, უფლებამოსილია და, ზოგიერთ შემთხვევაში, ვალდებულიცაა შეკითხვით 
მიმართოს ევროპის კავშირის სასამართლოს. კავშირის სასამართლოს მიერ წინასწარი გადაწყვეტილების 
პროცედურის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილება განსახილველ საქმესთან მიმართებაში სავალდებუ-
ლო ხასიათისაა. მისი მხედველობაში მიღება და გათვალისწინება სავალდებულოა სხვა საქმეების განხილ-
ვის პროცესშიც. ხსენებული პროცედურა ფუძემდებლურ როლს ასრულებს ევროპის კავშირის სამართლის 
განვითარებაში.

ხელშეკრულების დარღვევის შესახებ სარჩელების განხილვა. — ევროპული კომისია, ან წევრი სახელმ-
წიფო უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულების დარღვევის შესახებ სარჩელის ინიცირება, თუ 
მას გააჩნია გონივრული, დასაბუთებული ვარაუდი იმისა, რომ რომელიმე წევრი სახელმწიფო არ ასრულებს 
კავშირის სამართლის მიერ მასზე დაკისრებულ ვალდებულებას. თუკი სასამართლო, წარდგენილი მტკი-
ცებულებების საფუძელზე, მიიღებს გადაწყვეტილებას სარჩელის წარმომდგენი სუბიექტის სასარგებლოდ, 
ევროპის კავშირის სამართლის დამრღვევი სახელმწიფო ვალდებულია, აღმოფხვრას კავშირის სამართლის 
დარღვევა, სხვა შემთვევაში მას ფინანსური ჯარიმა დაეკისრება.

ბათილობის შესახებ სარჩელები. — თუ ევროპის კავშირის წევრ სახელმწიფოებს, საბჭოს, კომისიას, ან, 
განსაზღვრული პირობების არსებობისას, ევროპულ პარლამენტს, მიაჩნიათ, რომ ევროპის კავშირის სამართ-
ლებრივი აქტი ფორმალური ან მატერიალური თვალსაზრისით არის არაკანონიერი ხასიათის, უფლება აქვთ, 
მიმართონ ევროპის კავშირის სასამართლოს მისი ბათილად ცნობის თაობაზე. ბათილობის შესახებ სარჩე-
ლის შეტანა ასევე შეუძლიათ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს, იმ შემთხვევებში, როდესაც სადავო სამართ-
ლებრივი აქტი პირდაპირ, უშულოდ და უარყოფითად ზემოქმედებს მათ კანონიერ ინტერესზე.

უმოქმედობის შესახებ სარჩელები. — ევროპის კავშირის დამფუძნებელი ხელშეკრულებების მიხედვით, 
ევროპული პარლამენტი, კავშირის საბჭო და ევროპული კომისია ვალდებულნი არიან, მიიღონ ზუსტი, მკა-
ფიო გადაწყვეტილებები ყოველი კონკრეტული გარემოებიდან გამომდინარე, რათა მათი უმოქმედობით ზი-
ანი არ მიადგეს კავშირის სხვა სუბიექტებს. თუ ისინი ამგვარად არ იმოქმედებენ, წევრ სახელმწიფოებს, 
ევროპის კავშირის სხვა ინსტიტუტებს და, ზოგიერთ შემთხვევაში, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს, უფლება 
აქვთ, კავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს მიმართონ უმოქმედობის შესახებ სარჩელით. სასამარ-
თლოს მიერ სასარჩელო მოთხოვნის დაკმაყოფილების შემთხვევაში კავშირის ზემოხსენებულ ორგანოებს 
ეკისრებათ ვალდებულება, აღმოფხვრან უმოქმედობით გამოწვეული ზიანი და განახორციელონ შესაბამისი 
მოქმედებები.

მართლმსაჯულების ევროპულ სასამართლოსა და საერთო სასამართლოში კავშირის თითოეული წევრი 
სახელმწიფოდან თითო-თითო მოსამართლეა წარმოდგენილი (19(2) TEU). მართლმსაჯულების ევროპულ 
სასამართლოს საკუთარი უფლებამოსილებების განხორციელებისას მხარს უჭერს 8 გენერალური ადვოკატი 
(გენერალურ ადვოკატთა რაოდენობა მართლმსაჯულების ევროპული სასამართლოს მოთხოვნით შესაძლე-
ბელია გაიზარდოს (252 TFEU), რომლებიც განსახილველ საქმეებზე დასაბუთებულ მოსაზრებებს წარმოად-
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გენენ. საერთო სასამართლოში გენერალური ადვოკატის თანამდებობა არ არსებობს, თუმცა, შესაძლებე-
ლია, მოსამართლეს დაევალოს გენერალური ადვოკატის ფუნქციის შესრულება.

ევროპის კავშირის სასამართლოს მოსამართლეები ინიშნებიან წევრ სახელმწიფოთა ერთობლივი გა-
დაწყვეტილების საფუძველზე 6 წლის ვადით, ხელახალი დანიშვნის უფლებით, მას შემდეგ, რაც ევროპული 
სასამართლოს, საერთო სასამართლოს ყოფილი მოსამართლეებისგან, უმაღლესი ეროვნული სასამართ-
ლოების მოსამართლეებისა და სამართლის ექსპერტებისგან შემდგარი პანელი (7 წევრი) წარადგენს კანდი-
დატის საერთო სასამართლოს მოსამართლეობისათვის დადგენილ კრიტერიუმებთან შესაბამისობის შესახებ 
მოსაზრებებს (253-254 TFEU).

მართლმსაჯულების ევროპული სასამართლოს, საერთო სასამართლოს მოსამართლეობისა და გენე-
რალური ადვოკატობის კანდიდატების შერჩევისას, წევრმა სახელმწიფომ უნდა გაითვალისწინოს შემდეგი 
კრიტერიუმები: კანდიდატს უნდა გააჩნდეს უმაღლეს ეროვნულ სასამართლოში მუშაობის გამოცდილება, ან 
უნდა აკმაყოფილებდეს უმაღლეს ეროვნულ სასამართლოში მოსამართლედ გამწესებისათვის დადგენილ 
მოთხოვნებს; ან კანდიდატი უნდა იყოს წარმდგენი სახელმწიფოს სამართლის ექსპერტი და თავისუფლად 
ფლობდეს წარმდგენი ქვეყნის სახელმწიფო ენას, გამორიცხული უნდა იყოს კანდიდატის მიუკერძოებლობა-
სა და დამოუკიდებლობაში ეჭვის შეტანა (253-254 TFEU).

მართლმსაჯულების ევროპული სასამართლოსა და საერთო სასამართლოს მოსამართლეები საკუთარი 
რიგებიდან ირჩევენ პრეზიდენტებს 3 წლის ვადით, ხელახალი არჩევის უფლებით. საქმის მნიშვნელობის, 
სირთულისა და განსაკუთრებული ხასიათის გათვალისწინებით, ევროპულ სასამართლოსა და საერთო სა-
სამართლოში შექმნილია 3 ან 5 მოსამართლისგან შემდგარი პალატები, 15 მოსამართლისგან შემდგარი 
პალატები და მოსამართლეთა სრული შემადგენლობის პალატა.

აუდიტორთა სასამართლო
აუდიტორთა სასამართლო კავშირის დამოუკიდებელი, აუდიტის განმახორციელებელი ორგანოა (285 

TFEU). სასამართლოს კომპეტენციაა კავშირის შემოსავლისა და გასავლის კანონიერებისა და მიზნობრი-
ობის, ბიუჯეტის ეკონომიურად ხარჯვის შემოწმება, რომელსაც იგი ევროპის კავშირის ორგანოებისა და წევრი 
სახელმწიფოების ხელისუფლებისგან დამოუკიდებლად ახორციელებს (287 TFEU).

აუდიტორთა სასამართლოში წევრთა რაოდენობა კავშირის წევრ სახელმწიფოთა ოდენობის ტოლია, 
მასში თითოეული სახელმწიფოდან ერთი მოქალაქეა წარმოდგენილი (285 TFEU). სასამართლოს წევრებს, 
ევროპულ პარლამენტთან კონსულტაციის შემდეგ, 6 წლის ვადით, ხელახალი დანიშვნის უფლებით, ნიშნავს 
ევროპის კავშირის საბჭო (286(2) TFEU). კანდიდატების შერჩევისას სახელმწიფომ მხედველობაში უნდა მი-
იღოს კანდიდატის კომპეტენცია და დამოუკიდებლობის ხარისხი (286(1) TFEU). სასამართლოს წევრები სა-
კუთარი რიგებიდან 3 წლის ვადით ირჩევენ პრეზიდენტს (286(2) TFEU).

სასამართლო უფლებამოსილია: აირჩიოს აუდიტის თემა; განსაზღვროს აუდიტის განხორციელების მასშ-
ტაბი და მეთოდი; გადაწყვიტოს აუდიტის შედეგად მიღებული დასკვნის წარდგენის ვადა. აუდიტორთა სასა-
მართლოს ფუნქციები და კომპეტენციები მხოლოდ აუდიტის განხორციელებითა და დასკვნების მომზადება/
წარდგენით ამოიწურება. მას არ გააჩნია მართლმსაჯულების განხორციელების უფლება.

ევროპული ცენტრალური ბანკი
ევროპული ცენტრალური ბანკი ცენტრალური ბანკების ევროპული სისტემის ძირითადი ნაწილია. ცენტ-

რალური ბანკების ევროპული სისტემა აერთიანებს კავშირის წევრ სახელმწიფოთა ცენტრალურ ბანკებსა და 
ევროპულ ცენტრალურ ბანკს (282(1) TFEU).

ბანკის უპირველესი ამოცანა ფასების სტაბილურობის შენარჩუნებაა (282(2) TFEU). ბანკში დაცულია ევ-
როპის კავშირის იმ სახელმწიფოთა საგარეო ფულის მარაგები, რომლებიც ევროზონაში არიან გაერთიანე-
ბულნი. იგი, სესხის პოლიტიკის განხორციელების მიზნით, განკარგავს ამ რეზერვირებულ თანხებს. ევროპული 
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ცენტრალური ბანკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპეტენციაა ევროს ემისიაზე თანხმობის გაცემა (128(1) 
TFEU). საკუთარი უფლებამოსილებების განხორციელებისას ევროპულ ცენტრალურ ბანკს ევროპის კავშირ-
თან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან წარმოადგენს ევროპული ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტი.

ევროპული ცენტრალური ბანკი, ფუნქციური და ორგანიზაციული თვალსაზრისით, დაყოფილია სამ ჯგუ-
ფად: ცენტრალური ბანკების ევროპული სისტემის გენერალური საბჭო. — შედგება ევროპის კავშირის წევრი 
სახელმწიფოების ცენტრალური ბანკების მმართველებისგან, ევროპული ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტისა 
და ვიცე-პრეზიდენტისგან; ევროპული ცენტრალური ბანკის აღმასრულებელი საბჭო. — შედგება პრეზიდენ-
ტისგან, ვიცე-პრეზიდენტისა და ოთხი წევრისგან, რომლებიც ინიშნებიან ევროპული საბჭოს მიერ ევროპის 
კავშირის საბჭოს რეკომენდაციის საფუძველზე 8 წლით, ხელახალი დანიშვნის უფლების გარეშე (283(2) 
TFEU). აღმასრულებელი საბჭო პასუხისმგებელია მონეტარული პოლიტიკისა და ბანკის ყოველდღიური საქ-
მიანობის, საბანკო ოპერაციების განხორციელებაზე. გარდა ამისა, მას მმართველი საბჭოსგან დელეგირებუ-
ლი აქვს სხვა უფლებამოსილებები. აღმასრულებელი საბჭო უზრუნველყოფს მმართველი საბჭოს შეხვედრე-
ბის ორგანიზებას; ევროპული ცენტრალური ბანკის მმართველი საბჭო. — შედგება აღმასრულებელი საბჭოს 
6 წევრისა და ევროზონაში შემავალი სახელმწიფოების ცენტრალური ბანკების მმართველებისგან (283(1) 
TFEU). მმართველი საბჭო ევროპული ცენტრალური ბანკის მთავარი ორგანოა, გამომდინარე იქიდან, რომ 
იგი იღებს ბანკის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებს. მმართველი საბჭოს შეხვედრები 
თვეში ორჯერ მაინც იმართება.

თემატური შეკითხვები:
• იმსჯელეთ ევროპული პარლამენტის უფლებამოსილებებზე.
• იმსჯელეთ ევროპის კავშირის საბჭოში გადაწყვეტილების მიღების წესებზე.
• დაახასიათეთ ევროპის კავშირის სასამართლოს სტრუქტურა.
• რას გულისხმობს ევროპულ საბჭოში გადაწყვეტილების კონსენსუსის საფუძველზე მიღება?
• რა ფუნქციები აქვს ევროპულ ცენტრალურ ბანკს?
• რა ფუნქციები აქვს აუდიტორთა სასამართლოს?
• როგორ ხდება ევროპული კომისიისთვის ნდობის გამოცხადება?

ლიტერატურა ევროპის კავშირის ძირითად ორგანოებთან დაკავშირებით:
1. ფირცხალაშვილი ანა, მირიანაშვილი გიორგი. „ადამიანის უფლებათა დაცვის პოლიტიკა ევროპული კავშირის სამარ-

თალში“, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 2018, გვ. 33-61.

2. ალასანია გიორგი. „ევროპის კავშირის ინსტიტუციური სისტემის კონსტიტუციურ-სამართლებრივი პრინციპები“, თბი-

ლისი, 2013, გვ. 65-155.

3. Graig Paul, De Burca Grainne, EU Law: Text, Cases and Materials, Sixth edition, Oxford University Press, 2015, 

pp. 30-66.

4. Kaczorowska Alina, European Union Law, Second edition, Routledge, 2011, pp. 128-182.

5. Barnard Catherine, Peers Steve, (eds.) European Union Law, Second edition, Oxford University Press, 2017, pp. 37-70.

6. Hodson Dermot, Peterson John, (eds.) Institutions of the European Union, Fourth edition, Oxford University Press, 

2017.

7. Lazowski Adam, Blockmans Steven (eds.), Research Handbook on EU Institutional Law, Edward Elgar publishing, 2016.

8. Von Bpgdandy Armin, Bast Jurgen (eds.), Principles of European Constitutional Law, Second edition, CH Beck, pp. 

237-273

9. Jacqué Jean-Paul, Principle of Institutional balance, 2004, 41 Common Market Law Review, pp. 383-391.
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წევრ სახელმწიფოთა 72%, რომელთა მოსახლეობის რაოდენობა უნდა იყოს კავშირის მოსახლეობის მთლი-
ანი რაოდენობის სულ მცირე 65% (238(2) TFEU).

ევროპული კომისია
ევროპული კომისია პოლიტიკურად დამოუკიდებელი ორგანოა, რომელიც წარმოადგენს და იცავს მხო-

ლოდ ევროპის კავშირის ინტერესებს. ის ევროპული ინტეგრაციის მამოძრავებელი ძალაა. ევროპული კო-
მისიის წევრთა რაოდენობა უნდა შეადგენდეს წევრ სახელმწიფოთა სრული რაოდენობის ორ მესამედს, 
რომელთა შორისაა კომისიის პრეზიდენტი და საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის სფეროში 
კავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი (17(5) TEU). კომისიის კომპოზიციის ამ წესის შეცვლა შესაძლებელია 
ევროპული საბჭოს მიერ ერთხმად მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე. ევროპული საბჭოს გადაწყ-
ვეტილებით, ევროპის კავშირში 30-ე სახელმწიფოს გაწევრიანებამდე კომისიის წევრთა რაოდენობა კვლავ 
განისაზღვრება კავშირის წევრ სახელმწიფოთა რაოდენობის შესაბამისად. ევროპული კომისიის წევრთა 
რაოდენობის განსაზღვრის ორივე წესი კომისიის წევრობის უფლებას მხოლოდ კავშირის წევრი სახელმ-
წიფოების მოქალაქეებს ანიჭებს. კომისიის წევრების არჩევა კავშირში 30-ე სახელმწიფოს გაწევრიანების 
შემდეგ როტაციის საფუძველზე განხორციელდება. ამასთანავე, აუცილებელი იქნება გეოგრაფიული და დე-
მოგრაფიული ასპექტების გათვალისწინება. კომისიის წევრი ვალდებულია, მხოლოდ კავშირის ინტერესების 
შესაბამისად იმოქმედოს, მას ეროვნული ხელისუფლებისგან ინსტრუქციების მიღება ეკრძალება (17(3) TEU). 
ევროპული კომისია დაყოფილია დეპარტამენტებად, რომელთაც გენერალურ დირექტორიატს უწოდებენ. 
თითოეული მათგანი ფარავს სხვდასხვა პოლიტიკის სფეროს, მაგალითად, გარემოს დაცვა, ვაჭრობა, ენერ-
გეტიკა და ა.შ. ყველაზე მეტი დასაქმებული ევროპულ კომისიაშია (დაახლოებით 32 000 მოხელე).

ევროპული კომისიის დამტკიცების პროცედურა შემდეგ ეტაპებს მოიცავს (17(7) TEU): ევროპული კომი-
სიის პრეზიდენტის არჩევას; ევროპული კომისიის წევრობის კანდიდატების შერჩევას; ევროპული კომისიისთ-
ვის, როგორც კოლეგიური ორგანოსთვის, ნდობის გამოცხადებას. კომისიის წევრობის კანდიდატების დასა-
ხელების უფლება გააჩნიათ წევრ სახელმწიფოებს. კომისიის შემადგენლობა, ნდობის გამოცხადების მიზნით 
ევროპულ პარლამენტს წარედგინება. პარლამენტის მიერ ნდობის გამოცხადების შემდეგ კომისიას, როგორც 
კოლეგიურ ორგანოს, ხმათა კვალიფიციური უმრავლესობით 5 წლის ვადით ევროპული საბჭო ამტკიცებს.

კომისია პოლიტიკურად ანგარიშვალდებულია ევროპული პარლამენტის წინაშე, რომელსაც უფლება აქვს 
კომისიას, როგორც კოლეგიურ ორგანოს, უნდობლობა გამოუცხადოს, რაც გამოიწვევს კომისიის წევრების 
თანამდებობიდან გადაყენებას (234 TFEU).

ევროპული კომისიის ძირითადი ფუნქციებია (17(1) TEU): საკანონმდებლო ინიციატივების შემუშავება; 
ევროპის კავშირის პოლიტიკის წარმართვა (გამონაკლისია საერთო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის 
სფერო) და კავშირის ბიუჯეტის ხარჯვაზე კონტროლის განხორციელება; ევროპის კავშირის სამართლის (მათ 
შორის კონკურენციის სამართლის) აღსრულებაზე ზედამხედველობა (ევროპის კავშირის სასამართლოსთან 
ერთად); ევროპის კავშირის საერთაშორისო ურთიერთობებში წარმოდგენა.

ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლო
ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს ამოცანაა, უზრუნველყოს კავშირის სამართლის დაცვა 

და აღსრულება (19(1) TEU). მისი კომპეტენციაა, მიიღოს გადაწყვეტილებები წევრი სახელმწიფოების, ორ-
განოების, ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ შეტანილ სარჩელებზე ევროპის კავშირის შესახებ ხელ-
შეკრულებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში (19(1) TEU).

ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლო შედგება მართლმსაჯულების ევროპული სასამართ-
ლოსა და საერთო სასამართლოსგან, მის სისტემაში შესაძლებელია შედიოდეს სპეციალური სასამართლო 
(19(1) TEU). კავშირის ფარგლებში დროებით შექმნილია სპეციალური სასამართლო — „საჯარო სამსახუ-
რის ტრიბუნალი“, რომელიც განიხილავს ევროპის კავშირსა და კავშირის საჯარო მოხელეთა შორის წარ-
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მოშობილ დავებს. საერთო სასამართლო პირველი ინსტანციის სასამართლოა, რომლის გადაწყვეტილებე-
ბი კავშირის სამართლით დადგენილ შემთხვევებში ექვემდებარება ევროპულ სასამართლოში აპელაციას 
(256(1) TFEU).

ევროპის კავშირის სასამართლოს კომპეტენციაა, მიიღოს გადაწყვეტილებები კავშირის წევრი სახელმწი-
ფოების, ორგანოების, ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ შეტანილ სარჩელებთან მიმართებაში, წინას-
წარი გადაწყვეტილების პროცედურის ფარგლებსა და ევროპის კავშირის დამფუძნებელი ხელშეკრულებით 
გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში (19(3) TEU). სამართალწარმოებაში ძირითადად განიხილება 4 სახის 
საკითხი:

წინასწარი გადაწყვეტილების პროცედურა — ეროვნული სასამართლოები ვალდებულნი არიან წევრ სა-
ხელმწიფოთა მართლწესრიგში უზრუნველყონ კავშირის სამართლის სათანადო, შესაბამისი გამოყენება. თუ 
ეროვნულ სასამართლოს საქმის განხილვის პროცესში ეჭვი შეეპარება კავშირის სამართლის მოქმედებასა 
ან მიზნობრივ ინტერპრეტაციაში, უფლებამოსილია და, ზოგიერთ შემთხვევაში, ვალდებულიცაა შეკითხვით 
მიმართოს ევროპის კავშირის სასამართლოს. კავშირის სასამართლოს მიერ წინასწარი გადაწყვეტილების 
პროცედურის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილება განსახილველ საქმესთან მიმართებაში სავალდებუ-
ლო ხასიათისაა. მისი მხედველობაში მიღება და გათვალისწინება სავალდებულოა სხვა საქმეების განხილ-
ვის პროცესშიც. ხსენებული პროცედურა ფუძემდებლურ როლს ასრულებს ევროპის კავშირის სამართლის 
განვითარებაში.

ხელშეკრულების დარღვევის შესახებ სარჩელების განხილვა. — ევროპული კომისია, ან წევრი სახელმ-
წიფო უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულების დარღვევის შესახებ სარჩელის ინიცირება, თუ 
მას გააჩნია გონივრული, დასაბუთებული ვარაუდი იმისა, რომ რომელიმე წევრი სახელმწიფო არ ასრულებს 
კავშირის სამართლის მიერ მასზე დაკისრებულ ვალდებულებას. თუკი სასამართლო, წარდგენილი მტკი-
ცებულებების საფუძელზე, მიიღებს გადაწყვეტილებას სარჩელის წარმომდგენი სუბიექტის სასარგებლოდ, 
ევროპის კავშირის სამართლის დამრღვევი სახელმწიფო ვალდებულია, აღმოფხვრას კავშირის სამართლის 
დარღვევა, სხვა შემთვევაში მას ფინანსური ჯარიმა დაეკისრება.

ბათილობის შესახებ სარჩელები. — თუ ევროპის კავშირის წევრ სახელმწიფოებს, საბჭოს, კომისიას, ან, 
განსაზღვრული პირობების არსებობისას, ევროპულ პარლამენტს, მიაჩნიათ, რომ ევროპის კავშირის სამართ-
ლებრივი აქტი ფორმალური ან მატერიალური თვალსაზრისით არის არაკანონიერი ხასიათის, უფლება აქვთ, 
მიმართონ ევროპის კავშირის სასამართლოს მისი ბათილად ცნობის თაობაზე. ბათილობის შესახებ სარჩე-
ლის შეტანა ასევე შეუძლიათ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს, იმ შემთხვევებში, როდესაც სადავო სამართ-
ლებრივი აქტი პირდაპირ, უშულოდ და უარყოფითად ზემოქმედებს მათ კანონიერ ინტერესზე.

უმოქმედობის შესახებ სარჩელები. — ევროპის კავშირის დამფუძნებელი ხელშეკრულებების მიხედვით, 
ევროპული პარლამენტი, კავშირის საბჭო და ევროპული კომისია ვალდებულნი არიან, მიიღონ ზუსტი, მკა-
ფიო გადაწყვეტილებები ყოველი კონკრეტული გარემოებიდან გამომდინარე, რათა მათი უმოქმედობით ზი-
ანი არ მიადგეს კავშირის სხვა სუბიექტებს. თუ ისინი ამგვარად არ იმოქმედებენ, წევრ სახელმწიფოებს, 
ევროპის კავშირის სხვა ინსტიტუტებს და, ზოგიერთ შემთხვევაში, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს, უფლება 
აქვთ, კავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს მიმართონ უმოქმედობის შესახებ სარჩელით. სასამარ-
თლოს მიერ სასარჩელო მოთხოვნის დაკმაყოფილების შემთხვევაში კავშირის ზემოხსენებულ ორგანოებს 
ეკისრებათ ვალდებულება, აღმოფხვრან უმოქმედობით გამოწვეული ზიანი და განახორციელონ შესაბამისი 
მოქმედებები.

მართლმსაჯულების ევროპულ სასამართლოსა და საერთო სასამართლოში კავშირის თითოეული წევრი 
სახელმწიფოდან თითო-თითო მოსამართლეა წარმოდგენილი (19(2) TEU). მართლმსაჯულების ევროპულ 
სასამართლოს საკუთარი უფლებამოსილებების განხორციელებისას მხარს უჭერს 8 გენერალური ადვოკატი 
(გენერალურ ადვოკატთა რაოდენობა მართლმსაჯულების ევროპული სასამართლოს მოთხოვნით შესაძლე-
ბელია გაიზარდოს (252 TFEU), რომლებიც განსახილველ საქმეებზე დასაბუთებულ მოსაზრებებს წარმოად-
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გენენ. საერთო სასამართლოში გენერალური ადვოკატის თანამდებობა არ არსებობს, თუმცა, შესაძლებე-
ლია, მოსამართლეს დაევალოს გენერალური ადვოკატის ფუნქციის შესრულება.

ევროპის კავშირის სასამართლოს მოსამართლეები ინიშნებიან წევრ სახელმწიფოთა ერთობლივი გა-
დაწყვეტილების საფუძველზე 6 წლის ვადით, ხელახალი დანიშვნის უფლებით, მას შემდეგ, რაც ევროპული 
სასამართლოს, საერთო სასამართლოს ყოფილი მოსამართლეებისგან, უმაღლესი ეროვნული სასამართ-
ლოების მოსამართლეებისა და სამართლის ექსპერტებისგან შემდგარი პანელი (7 წევრი) წარადგენს კანდი-
დატის საერთო სასამართლოს მოსამართლეობისათვის დადგენილ კრიტერიუმებთან შესაბამისობის შესახებ 
მოსაზრებებს (253-254 TFEU).

მართლმსაჯულების ევროპული სასამართლოს, საერთო სასამართლოს მოსამართლეობისა და გენე-
რალური ადვოკატობის კანდიდატების შერჩევისას, წევრმა სახელმწიფომ უნდა გაითვალისწინოს შემდეგი 
კრიტერიუმები: კანდიდატს უნდა გააჩნდეს უმაღლეს ეროვნულ სასამართლოში მუშაობის გამოცდილება, ან 
უნდა აკმაყოფილებდეს უმაღლეს ეროვნულ სასამართლოში მოსამართლედ გამწესებისათვის დადგენილ 
მოთხოვნებს; ან კანდიდატი უნდა იყოს წარმდგენი სახელმწიფოს სამართლის ექსპერტი და თავისუფლად 
ფლობდეს წარმდგენი ქვეყნის სახელმწიფო ენას, გამორიცხული უნდა იყოს კანდიდატის მიუკერძოებლობა-
სა და დამოუკიდებლობაში ეჭვის შეტანა (253-254 TFEU).

მართლმსაჯულების ევროპული სასამართლოსა და საერთო სასამართლოს მოსამართლეები საკუთარი 
რიგებიდან ირჩევენ პრეზიდენტებს 3 წლის ვადით, ხელახალი არჩევის უფლებით. საქმის მნიშვნელობის, 
სირთულისა და განსაკუთრებული ხასიათის გათვალისწინებით, ევროპულ სასამართლოსა და საერთო სა-
სამართლოში შექმნილია 3 ან 5 მოსამართლისგან შემდგარი პალატები, 15 მოსამართლისგან შემდგარი 
პალატები და მოსამართლეთა სრული შემადგენლობის პალატა.

აუდიტორთა სასამართლო
აუდიტორთა სასამართლო კავშირის დამოუკიდებელი, აუდიტის განმახორციელებელი ორგანოა (285 

TFEU). სასამართლოს კომპეტენციაა კავშირის შემოსავლისა და გასავლის კანონიერებისა და მიზნობრი-
ობის, ბიუჯეტის ეკონომიურად ხარჯვის შემოწმება, რომელსაც იგი ევროპის კავშირის ორგანოებისა და წევრი 
სახელმწიფოების ხელისუფლებისგან დამოუკიდებლად ახორციელებს (287 TFEU).

აუდიტორთა სასამართლოში წევრთა რაოდენობა კავშირის წევრ სახელმწიფოთა ოდენობის ტოლია, 
მასში თითოეული სახელმწიფოდან ერთი მოქალაქეა წარმოდგენილი (285 TFEU). სასამართლოს წევრებს, 
ევროპულ პარლამენტთან კონსულტაციის შემდეგ, 6 წლის ვადით, ხელახალი დანიშვნის უფლებით, ნიშნავს 
ევროპის კავშირის საბჭო (286(2) TFEU). კანდიდატების შერჩევისას სახელმწიფომ მხედველობაში უნდა მი-
იღოს კანდიდატის კომპეტენცია და დამოუკიდებლობის ხარისხი (286(1) TFEU). სასამართლოს წევრები სა-
კუთარი რიგებიდან 3 წლის ვადით ირჩევენ პრეზიდენტს (286(2) TFEU).

სასამართლო უფლებამოსილია: აირჩიოს აუდიტის თემა; განსაზღვროს აუდიტის განხორციელების მასშ-
ტაბი და მეთოდი; გადაწყვიტოს აუდიტის შედეგად მიღებული დასკვნის წარდგენის ვადა. აუდიტორთა სასა-
მართლოს ფუნქციები და კომპეტენციები მხოლოდ აუდიტის განხორციელებითა და დასკვნების მომზადება/
წარდგენით ამოიწურება. მას არ გააჩნია მართლმსაჯულების განხორციელების უფლება.

ევროპული ცენტრალური ბანკი
ევროპული ცენტრალური ბანკი ცენტრალური ბანკების ევროპული სისტემის ძირითადი ნაწილია. ცენტ-

რალური ბანკების ევროპული სისტემა აერთიანებს კავშირის წევრ სახელმწიფოთა ცენტრალურ ბანკებსა და 
ევროპულ ცენტრალურ ბანკს (282(1) TFEU).

ბანკის უპირველესი ამოცანა ფასების სტაბილურობის შენარჩუნებაა (282(2) TFEU). ბანკში დაცულია ევ-
როპის კავშირის იმ სახელმწიფოთა საგარეო ფულის მარაგები, რომლებიც ევროზონაში არიან გაერთიანე-
ბულნი. იგი, სესხის პოლიტიკის განხორციელების მიზნით, განკარგავს ამ რეზერვირებულ თანხებს. ევროპული 
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ცენტრალური ბანკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპეტენციაა ევროს ემისიაზე თანხმობის გაცემა (128(1) 
TFEU). საკუთარი უფლებამოსილებების განხორციელებისას ევროპულ ცენტრალურ ბანკს ევროპის კავშირ-
თან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან წარმოადგენს ევროპული ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტი.

ევროპული ცენტრალური ბანკი, ფუნქციური და ორგანიზაციული თვალსაზრისით, დაყოფილია სამ ჯგუ-
ფად: ცენტრალური ბანკების ევროპული სისტემის გენერალური საბჭო. — შედგება ევროპის კავშირის წევრი 
სახელმწიფოების ცენტრალური ბანკების მმართველებისგან, ევროპული ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტისა 
და ვიცე-პრეზიდენტისგან; ევროპული ცენტრალური ბანკის აღმასრულებელი საბჭო. — შედგება პრეზიდენ-
ტისგან, ვიცე-პრეზიდენტისა და ოთხი წევრისგან, რომლებიც ინიშნებიან ევროპული საბჭოს მიერ ევროპის 
კავშირის საბჭოს რეკომენდაციის საფუძველზე 8 წლით, ხელახალი დანიშვნის უფლების გარეშე (283(2) 
TFEU). აღმასრულებელი საბჭო პასუხისმგებელია მონეტარული პოლიტიკისა და ბანკის ყოველდღიური საქ-
მიანობის, საბანკო ოპერაციების განხორციელებაზე. გარდა ამისა, მას მმართველი საბჭოსგან დელეგირებუ-
ლი აქვს სხვა უფლებამოსილებები. აღმასრულებელი საბჭო უზრუნველყოფს მმართველი საბჭოს შეხვედრე-
ბის ორგანიზებას; ევროპული ცენტრალური ბანკის მმართველი საბჭო. — შედგება აღმასრულებელი საბჭოს 
6 წევრისა და ევროზონაში შემავალი სახელმწიფოების ცენტრალური ბანკების მმართველებისგან (283(1) 
TFEU). მმართველი საბჭო ევროპული ცენტრალური ბანკის მთავარი ორგანოა, გამომდინარე იქიდან, რომ 
იგი იღებს ბანკის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებს. მმართველი საბჭოს შეხვედრები 
თვეში ორჯერ მაინც იმართება.

თემატური შეკითხვები:
• იმსჯელეთ ევროპული პარლამენტის უფლებამოსილებებზე.
• იმსჯელეთ ევროპის კავშირის საბჭოში გადაწყვეტილების მიღების წესებზე.
• დაახასიათეთ ევროპის კავშირის სასამართლოს სტრუქტურა.
• რას გულისხმობს ევროპულ საბჭოში გადაწყვეტილების კონსენსუსის საფუძველზე მიღება?
• რა ფუნქციები აქვს ევროპულ ცენტრალურ ბანკს?
• რა ფუნქციები აქვს აუდიტორთა სასამართლოს?
• როგორ ხდება ევროპული კომისიისთვის ნდობის გამოცხადება?

ლიტერატურა ევროპის კავშირის ძირითად ორგანოებთან დაკავშირებით:
1. ფირცხალაშვილი ანა, მირიანაშვილი გიორგი. „ადამიანის უფლებათა დაცვის პოლიტიკა ევროპული კავშირის სამარ-

თალში“, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 2018, გვ. 33-61.

2. ალასანია გიორგი. „ევროპის კავშირის ინსტიტუციური სისტემის კონსტიტუციურ-სამართლებრივი პრინციპები“, თბი-

ლისი, 2013, გვ. 65-155.

3. Graig Paul, De Burca Grainne, EU Law: Text, Cases and Materials, Sixth edition, Oxford University Press, 2015, 

pp. 30-66.

4. Kaczorowska Alina, European Union Law, Second edition, Routledge, 2011, pp. 128-182.

5. Barnard Catherine, Peers Steve, (eds.) European Union Law, Second edition, Oxford University Press, 2017, pp. 37-70.

6. Hodson Dermot, Peterson John, (eds.) Institutions of the European Union, Fourth edition, Oxford University Press, 

2017.

7. Lazowski Adam, Blockmans Steven (eds.), Research Handbook on EU Institutional Law, Edward Elgar publishing, 2016.

8. Von Bpgdandy Armin, Bast Jurgen (eds.), Principles of European Constitutional Law, Second edition, CH Beck, pp. 

237-273

9. Jacqué Jean-Paul, Principle of Institutional balance, 2004, 41 Common Market Law Review, pp. 383-391.
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XIII. ევროპის კავშირის საერთო საგარეო საქმეთა 
და უსაფრთხოების პოლიტიკის სფერო და 
თავისუფლების, მართლმსაჯულებისა და 
უსაფრთხოების სივრცე

საერთო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის სფერო (Common Foreign and 
Security Policy — CFSP)

საერთო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის სფეროს შესახებ დებულებებს ევროპის კავშირის შესახებ 
ხელშეკრულება შეიცავს. იგი წარმოადგენს საერთაშორისო ასპარეზზე წევრი სახელმწიფოების ერთ სუბიექტად 
წარმოდგენის ინსტრუმენტს. მისი ერთ-ერთი ელემენტია საერთო თავდაცვის პოლიტიკის ფორმირების პრო-
ცესი, რომლის საბოლოო ეტაპი ევროპის კავშირის საერთო თავდაცვის სისტემის ჩამოყალიბებაა (24(1) TEU).

საერთო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის სფეროში გამოიყენება ე.წ. „მთავრობათაშორისი თა-
ნამშრომლობის მეთოდი“, რომელიც გადაწყვეტილებების მისაღებად ითვალისწინებს სპეციალურ წესებსა 
და პროცედურებს. ამ სფეროში დაუშვებელია კავშირის საკანონმდებლო აქტის მიღება (24(1) TEU). ამას-
თანავე, საერთო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის სფეროში, გარკვეული გამონაკლისების გარდა, 
ევროპის კავშირის სასამართლოს კომპეტენცია არ გააჩნია (24(1) TEU). ამ სფეროში გადაწყვეტილებები და 
ე.წ. „პოზიციები“ კავშირის საბჭოს მიერ ევროპული საბჭოს გაიდლაინების გათვალისწინებით მიიღება (26 
TEU).

მართლმსაჯულების ევროპული სასამართლოს 2008 წლის 03 სექტემბრის გადაწყვეტილება საქმეზე: 
Yassin Abdullah Kadi and Al Barakaat International Foundation v Council of the European 

Union and Commission of the European Communities.
ფაქტები:

გაეროს წესდების მე-7 თავის საფუძველზე უშიშროების საბჭომ მიიღო რეზოლუციები ოსამა ბინ ლადენთან, 
ალქაიდას ქსელსა და თალიბანთან ასოცირებული ფიზიკური და იურიდიული პირების აქტივების გაყინვასთან 
დაკავშირებით. უშიშროების საბჭოს რეზოლუციები ევროპის კავშირის სივრცეში იმპლემენტირდა ევროპის კავ-
შირის საბჭოს რეგულაციით, რომლითაც კადის (საუდის არაბეთის რეზიდენტს) და ალ ბარაკატის საერთაშო-
რისო ფონდს კავშირის წევრ სახელმწიფოებში აქტივები გაეყინათ. მათ მიმართეს ევროპის კავშირის საერთო 
სასამართლოს ხსენებული რეგულაციის გაუქმების მოთხოვნით, რადგან მიაჩნდათ, რომ რეგულაცია არღვევდა 
ცალკეულ ძირითად უფლებებს, მათ შორის, საკუთრების უფლებას, საქმის სამართლიანად განხილვის უფლე-
ბას. საერთო სასამართლომ აპლიკანტების მოთხოვნები არ დააკმაყოფილა. კავშირის პირველი ინსტანციის 
სასამართლოს თქმით, მას არ აქვს სადავო რეგულაციის კავშირის პირველად სამართალთან შესაბამისობის 
შეფასების კომპეტენცია, რაც, თავის მხრივ, გამოიწვევდა გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ გაეროს წესდების 
მე-7 თავის შესაბამისად მიღებული რეზოლუციების კანონიერებაზე მსჯელობას. აპლიკანტებმა საერთო სასამარ-
თლოს გადაწყვეტილება გაასაჩივრეს ევროპულ სასამართლოში.

სასამართლოს შეფასება:

ევროპულმა სასამართლომ ერთმნიშვნელოვნად განაცხადა, რომ მას უფლება არ აქვს შეაფასოს გაეროს 
უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების კანონიერება, თუმცა იგი უფლებამოსილია იმსჯელოს ასეთი რეზოლუცი-
ების შესასრულებლად მიღებულ კავშირის სამართლებრივი აქტების პირველად სამართალთან შესაბამისობის 
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თაობაზე. ევროპულმა სასამართლომ რეგულაცია ევროპის კავშირის სამართლებრივი წესრიგის ერთ-ერთ კონს-
ტიტუციური ხასიათის ძირითად პრინციპთან — სამართლის უზენაესობის პრინციპითან შეუსაბამოდ გამოაცხადა 
და გააუქმა.

საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის სფეროში კავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის თა-
ნამდებობა ლისაბონის ხელშეკრულებით დაფუძნდა (ამ თანამდებობით ჩანაცვლდა საერთო საგარეო და 
უსაფრთხოების პოლიტიკის სფეროში კავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის პოსტი, რომელიც ex officio 
ეკავა ევროპის კავშირის საბჭოს გენერალურ მდივანს). უმაღლესი წარმომადგენელი თანამდებობრივად 
არის ევროპული კომისიის ერთ-ერთი ვიცე-პრეზიდენტი (17(4) TEU) და ევროპის კავშირის საბჭოს ერთ-ერ-
თი კონფიგურაციის — საგარეო საქმეთა საბჭოს თავმჯდომარე (18(3) TEU).

საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის სფეროში კავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს ევრო-
პული კომისიის პრეზიდენტთან შეთანხმებით 5 წლის ვადით ნიშნავს ევროპული საბჭო ხმათა კვალიფიციური 
უმრავლესობით (18(1) TEU), რომელიც ევროპული კომისიის პრეზიდენტთან და კომისიის წევრობის კანდი-
დატებთან ერთად დასამტკიცებლად წარედგინება ევროპულ პარლამენტს (17(7) TEU). უმაღლესი წარმო-
მადგენელი კომისიის ერთადერთი წევრია, რომელსაც კომისიის პრეზიდენტი თანამდებობის დატოვებას ვერ 
აიძულებს (18(1) TEU). მას უფლებამოსილება ვადამდე შეუწყდება, თუ: ევროპული პარლამენტი კომისიის 
შემადგენლობას უნდობლობას გამოუცხადებს (17(8) TEU); ევროპული კომისიის პრეზიდენტის თანხმობის 
საფუძველზე ევროპული საბჭო თანამდებობიდან გაათავისუფლებს (17(6), 18(1) TEU).

კავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი უზრუნველყოფს საერთო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის 
სფეროში მიღებული გადაწყვეტილებების იმპლემენტაციას (18(2) TEU). მას უფლებამოსილებების განხორ-
ციელებისას მხარს უჭერს საგარეო საქმეთა ევროპული სამსახური (27(3) TEU).

საგარეო საქმეთა ევროპული სამსახური შედგება სხვადასხვა დარგის ექსპერტებისგან, რომლებიც საბ-
ჭოს, ევროპული კომისიის გენერალური სამდივნოების დეპარტამენტებიდან და წევრი სახელმწიფოების დიპ-
ლომატიური სამსახურებიდან არიან მივლინებულნი (27(3) TEU). მას ხელმძღვანელობს საგარეო საქმეთა და 
უსაფრთხოების პოლიტიკის სფეროში კავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი. სამსახური ამზადებს, შეიმუშა-
ვებს წინადადებებსა და პოზიციებს, რომლებსაც უმაღლესი წარმომადგენელი დასამტკიცებლად წარუდგენს 
საბჭოს. საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულებას საგარეო საქმეთა ევროპული სამსახური უზ-
რუნველყოფს. სამსახური აგრეთვე მხარს უჭერს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს, ევროპის კავშირის საბჭოს 
პრეზიდენტს და კომისიონერებს იმ საქმიანობის განხორციელებაში, რომელიც საგარეო ურთიერთობებთან 
არის დაკავშირებული. მსოფლიო მასშტაბით წარგზავნილი ევროპის კავშირის დელეგაციები საგარეო საქმე-
თა ევროპული სამსახურის ნაწილს წარმოადგენენ.

ევროპული სამეზობლო პოლიტიკა (European Neighbourhood Policy)
ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის მიზანია ევროპის კავშირისა და აღმოსავლეთ ევროპის ხმელთაშუა 

ზღვის აუზის სამხრეთით მდებარე სახელმწიფოებთან და სამხრეთ კავკასიის რეგიონის ქვეყნებთან თანამშ-
რომლობის სპეციალური ჩარჩოს შექმნა. იგი 2003 წელს ჩამოყალიბდა. ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის 
ფორმატში თანამშრომლობა მიზნად ისახავს ამ ქვეყნებში დემოკრატიისა და სამართლის უზენაესობის დამკ-
ვიდრებას, ადამიანის უფლებების ეფექტიანი დაცვის ხელშეწყობას, ე.წ. „კარგი მმართველობის“ ჩამოყალი-
ბებას, საბაზრო ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების პრინციპების განვითარებას. სამეზობლო პოლიტი-
კის ფარგლებში ხორციელდება ორმხრივი სამოქმედო გეგმების შედგენა, რომელშიც იდენტიფიცირებულია 
მხარეთა ინტერესები. გეგმებში გადმოცემულია დღის წესრიგი, რომელიც უკავშირდება პოლიტიკურ და ეკო-
ნომიკურ რეფორმებს, ევროპის კავშირის სამართლის აპროქსიმაციას, კავშირის სხვადასხვა პროგრამებში 
მონაწილეობას და ა.შ. ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის ერთ-ერთი განზომილებაა — „აღმოსავლეთ პარ-
ტნიორობა“. მასში ჩართულია საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელორუსია, მოლდავეთი და უკრაინა. 
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XIII. ევროპის კავშირის საერთო საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის სფერო და თავისუფლების, 
მართლმსაჯულებისა და უსაფრთხოების სივრცე

ეს ფორმატი ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის გზით ხელს უწყობს პარტნიორი ქვეყნების ევ-
როპის კავშირთან დაახლოებას, საერთო ფასეულობების გავრცელებას, რეგიონში უსაფრთხოების გაძლი-
ერებასა და ეკონომიკურ განვითარებას.

ევროპის კავშირის შესახებ ხელშეკრულების მე-8 მუხლი:
„1. კავშირი განავითარებს მეზობელ სახელმწიფოებთან სპეციალურ ურთოერთობებს, რომლის მიზანი იქნება 
კეთილდღეობისა და კარგი მეზობლური ურთიერთობების სივრცის ჩამოყალიბება და, რომელიც დაეფუძნება 
კავშირის ღირებულებებს, თანამშრომლობის მჭიდრო და მშვიდობიან ურთიერთობებს.
2. პირველი პარაგრაფის მიზნებისთვის, კავშირს შეუძლია შესაბამის სახელმწიფოებთან სპეციალური შეთანხ-
მებების დადება. ეს შეთანხმებები შესაძლოა შეიცავდნენ დებულებებს ორმხრივი უფლებებსა და ვალდებულე-
ბებზე, ერთობლივი ღონისძიებების განხორციელების შესაძლებლობზე. მათი იმპლემენტაცია შესაძლებელია 
დაექვემდებაროს პერიოდულ კონსულტაციებს.“.

ასოცირების პოლიტიკა (Association Policy)
ასოცირების პოლიტიკა მიზნად ისახავს მხარი დაუჭიროს კავშირის პარტნიორ სახელმწიფოებს დემოკ-

რატიის, სამართლის უზენაესობისა და საბაზრო ეკონომიკის განვითარებაში. ასოცირების პროცესი ეფუძნება 
ევროპის კავშირისა და პარტნიორი სახელმწიფოების ორმხრივ სახელშეკრულებო ურთიერთობებს, რომლე-
ბიც დაკავშირებულია თავისუფალ ვაჭრობასთან, პოლიტიკურ დიალოგთან, შენგენის სივრცეში თავისუფალ 
გადაადგილებასთან და ა.შ. ასოცირების პოლიტიკა რეალიზდება მესამე სახელმწიფოსთან ასოცირების შე-
სახებ შეთანხმების დადების გზით, რომელიც ევროპის კავშირისთვის, მისი წევრი სახელმწიფოებისთვის და 
მესამე ქვეყნისთვის წარმოშობს უფლებებსა და ვალდებულებებს (217 TFEU) და ქმნის მრავალმხრივი თა-
ნამშრომლობის განსაკუთრებულ ფორმატებს, შესაძლებლობებს. მაგ.: ევროპის კავშირს, მის წევრ სახელ-
მწიფოებსა და საქართველოს შორის დადებული ასოცირების შესახებ შეთანხმებით მხარეები თანამშრომ-
ლობენ საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის, თავისუფლების, უსაფრთხოებისა და მართლმსაჯულების 
სფეროებში, ვაჭრობის, ეკონომიკის, ტრანსპორტის, ენერგეტიკის, გარემოს დაცვის, სოფლის მეურნეობის, 
სოციალური პოლიტიკის, რეგიონული განვითარების მიმართულებით და სხვა. არსებობს მოსაზრება, რომ 
ევროპული სახელმწიფო, რომელსაც ასოცირების ხელშეკრულება აქვს დადებული ევროპის კავშირთან, გა-
ნიხილება, როგორც ევროპის კავშირში გაწევრიანების პოტენციური კანდიდატი.

განვითარების პოლიტიკა (Development Policy)
კავშირის განმავითარებელი პოლიტიკის მთავარი ამოცანა პარტნიორ ქვეყნებში სიღარიბის აღმოფხვ-

რაა. იგი, ორმხრივი და რეგიონული შეთანხმებების პარალელურად, ცალკეული პროგრამებითა და პროექ-
ტებით (მაგ.: ჯანდაცვისა და განათლების სფეროებში) იმპლემენტირდება. განმავითარებელი პოლიტიკის 
დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესი თავისთავად განაპირობებს კავშირის თანამშრომლობას საერ-
თაშორისო ორგანიზაციებთან. დღესდღეობით, განვითარებადი ქვეყნების ძირითადი პარტნიორი ვაჭრობის 
სფეროში ევროპის კავშირია. აგრეთვე, კავშირია მათთვის განმავითარებელი დახმარებების მთავარი მიმწო-
დებელი. ევროპის კავშირისა და წევრი სახელმწიფოების ერთობლივი წილი განმავითარებელი დახმარებე-
ბის გაცემაში მსოფლიოში არსებული ასეთი დახმარებების დაახლოებით 55%-ია.

ევროპის კავშირის როლი კონფლიქტის მოგვარების პროცესში  
(საქართველოსა და ბალკანეთის მაგალითზე)

ევროპის კავშირი არ არის სახელმწიფოთაშორისი კონფლიქტების სივრცე. მისი წევრი სახელმწიფოები 
პატივს უნდა სცემდნენ საერთაშორისო მშვიდობისა და სხვა ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის პრინცი-
პებს. მათი საგარეო და საშინაო პოლიტიკა მშვიდობაზე უნდა იყოს ორიენტირებული. ევროპის კავშირის პო-
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ლიტიკა კონფლიქტების მოგვარების პროცესში სტაბილურობის ექსპორტირებაა. იგი ხელს იწყობს მხარეებს 
შორის ნდობის აღდგენას, პოლიტიკურ დიალოგს და კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობისთვის ჰუ-
მანიტარული დახმარების მიწოდებას.

2008 წლის აგვისტოს ომში ევროპის კავშირმა მედიატორის როლი იტვირთა. ევროპის კავშირმა, საფ-
რანგეთის აქტიური მონაწილეობით, რუსეთსა და საქართველოს შორის უზრუნველყო ცეცხლის შეწყვეტის 
შეთანხმების მიღწევა. მან პროცესში ჩართო — ევროპის კავშირის შეუიარაღებელი სამოქალაქო სადამკ-
ვირვებლო მისია (EUMM), რომლის საქმიანობის მიზანებია: საომარი მოქმედებების განახლების თავიდან 
აცილების უზრუნველყოფა; აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციული საზღვრების ორივე მხარეზე 
მცხოვრები ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხო და ნორმალური საცხოვრებელი პირობების აღდგენის 
ხელშეწყობა; კონფლიქტის მხარეებს შორის ნდობის აღდგენა; საქართველოსა და რეგიონის შესახებ ევრო-
პული პოლიტიკის განმსაზღვრელი სტრუქტურების ინფორმირება.

2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველოსა და რუსეთს შორის შეიქმნა ჟენევის საერთაშორისო 
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saxelmwifoTa konkretul regionul jgufze. igi msoflio 
masStabis organizaciaa.1 

da bolos, araswori iqneboda Sefaseba, rom evrokavSirSi 
mniSvnelovani da wonadia mxolod dawesebulebebi, romlebic 
iwodebian institutebad, xolo yvela danarCeni _ 
naklebmniSvnelovania. 

SemTxveviT ar warmoqnila zemoaRniSnuli ekonomikuri da 
socialuri komiteti, auditorTa sasamarTlo, evropuli 
sainvesticio banki. maastrixtis xelSekrulebam gaiTvaliswina 
regionTa komitetis, centraluri bankebis evropuli sistemis 
Seqmna. amsterdamis xelSekrulebiT Camoyalibda evropul saqmeTa 
komitetebis konferencia, romelic mowodebulia, SeimuSavos 
winadadebebi institutebisa da sxva organoebisaTvis, pirvel 
rigSi evroparlamentisaTvis, sabWosa da komisiisaTvis. sakiTxTa 
wre, romliTac dakavebulia komisia, Sedis subsidiarobis, 
ZiriTadi Tavisuflebebis, marTlmsajulebis, usafrTxoebis, aseve 
adamianis fundamenturi uflebebis Temebi.2 
 instituciuri sistema ivseba specializirebuli 
dawesebulebebis qseliT swored imitom, rom maT gareSe 
evrokavSiri ver SeZlebs, Tavi gaarTvas dasaxul amocanebs. 
mmarTvelobis sistema yvelaze swrafad reagirebs drois 
cvlilebebze msofliosa da kontinentze TviT integraciis 
msvlelobaSi.3 

 VI. evrokavSiris mmarTvelobis forma da misi konstituciur-
samarTlebrivi principebi 

 
1. evrokavSiris mmarTvelobis forma da instituciuri 

urTierTobebi 

 
1.1. instituciuri mowyobis safuZvlebi 

evrokavSiris zeerovnuli da saxelmwifoTaSoriso 
institutebis formirebis procesi, statusi, iurisdiqcia da 
saqmianobis wesi qmnis evropuli integraciis institucionalizms, 
rac evrokavSiris mmarTvelobis unikalur formas ayalibebs. 

integraciuli wesrigis aucilebel pirobas warmoadgens 
iseTi instituciuri modeli, romelic srulad Seesabameba 
gaerTianebis diferencirebuli heterogenuli sazogadoebis, an/da 
misi nawilebis bunebas da istoriul, kulturul, eTnikur, 
erovnul da sxva Taviseburebebs. 

evrokavSiris Sesaxeb xelSekrulebis me-10 muxlis pirveli 
punqtis Tanaxmad, kavSiris funqcionireba efuZneba 
warmomadgenlobiT demokratias, romlis arsi gadmocemulia 
kavSiris legitimaciis ori wyaros pirdapiri warmomadgenlobis 

                                                 
1 Weidenfeld, Warner and  Wessels, Wolfgang, Europe from A to Z-guide to European integration, 
Institute fur Europeische Politik, Belgium, 1997, p. 143; 
2 Топорнин, Б.Н., Европейское Право, Москва, Юристь, 1998, c. 92; 
3 iqve, c. 93. 
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principiT. amave muxlis me-2 punqtSi aRniSnulia, rom moqalaqeebis 
warmomadgenloba kavSiris doneze uzrunvelyofilia 
evroparlamentis mier, xolo wevri qveynebis – or doneze: wevr 
qveyanas saxelmwifos an/da mTavrobis meTaurebi warmoadgenen 
evropul sabWoSi, xolo mTavrobebi – evrokavSiris sabWoSi, 
romlebic, Tavis mxriv, angariSvaldebulebi arian TavianTi 
erovnuli parlamentebisa da moqalaqeebis winaSe. 

naSromis winamdebare nawilis mizania evrokavSiris 
mmarTvelobis formis ganxilva da gansazRvra. politikur 
subieqtad organizebuli sazogadoebis mmarTvelobis formebi 
cnobilia saxelmwifo (konstituciuri) samarTalis TeoriaSi, 
romelTa gansxvaveba emyareba saxelmwifoSi gadawyvetilebis 
mimRebi subieqtebis uflebamosilebis legitimacias, rolsa da 
funqciebs. 

vfiqrobT, es sakiTxi samecniero sazogadoebaSi ra xarisxis 
polemikasac ar unda iwvevdes, calsaxaa, rom evrokavSiris 
sazogadoebrivi organizaciis sawyisebi saxelmwifoebrivia. 

evropuli integracia efuZneba legitimaciis or wyaros: 
xalxis mier pirdapir da uSualod gamoxatul nebas da erovnul 
xelisuflebaTa legitimacias. erovnuli xelisufleba 
kanonierebis im CarCos warmoadgens, romlis SigniT evropuli 
sazogadoeba moqmedebs.1 

Tumca, evrokavSiris instituciuri sistema saxelmwifoebrivi 
organizaciis klasikur nimuSs ar warmoadgens. es gansakuTrebiT 
SesamCnevia am sistemisadmi xelisuflebis danawilebis principis 
poziciidan midgomisas. instituciur sistemaSi sakanonmdeblo, 
aRmasrulebeli da sasamarTlo xelisuflebis funqciebis 
miuxedavad, maTi institucionalizacia mimdinareobda sxva gziT, 
vidre erovnuli saxelmwifos CarCoebSi. 

xelisuflebis danawilebis arsebiT miRwevas warmoadgens 
Sekavebisa da gawonasworebis principi. xelisuflebis arcerT 
Stos ar SeuZlia xelisuflebis uzurpacia, demokratiuli 
wesrigis Secvla an arsebiTad SezRudva, adamianis ZiriTadi 
uflebebisa da Tavisuflebebis darRveva. Sekavebis sistema 
warmoadgens bariers arakvalificiuri saxelmwifoebrivi 
gadawyvetilebebis miRebis gzaze da, mTlianobaSi, qveynis 
arasaTanado marTvaSi. xelisuflebis StoTa urTierTkontroli 
gaxda aucilebeli piroba Tanamedrove demokratiuli reJimebis  
warmatebuli funqcionirebisaTvis.2 
 ra xdeba evrokavSirSi? rigi mmarTvelobiTi funqciebi, 
romlis Taobazec vsaubrobT, imTaviTve xorcieldeboda ara erTi, 
aramed ramdenime institutis mier, Tavisebur erTobliv sawyisebze. 
ufro zustad, Sesabamisi institutebi TiTqos inawileben 
funqciebs, axorcieleben ra maT nawilebis mixedviT. 

es bunebrivia, arTulebs institutebis klasifikacias, maT 
mikuTvnebas ama Tu im xelisuflebisadmi. magram saqme mxolod 
wminda Teoriul modelSi rodia. praqtikaSi vlindeba funqciebis 
                                                 
1 Fontaine, Pascal, Europe in 12 Lessons, Paris, www.ue.int.; 
2 Топорнин, Б.Н., Европейское Право, Москва, Юристь, 1998, c. 90. 



165 
 

ori-sami institutis mier realizebis SemTxvevebi, ramac ar 
SeiZleba gavlena ar iqonios maTi ganxorcielebis droulobaze, 
sinqronulobasa da sisruleze.1 
 gansakuTrebiT mniSvnelovania is, rom evrokavSirSi wevri 
saxelmwifoebisagan gansxvavebuladaa mowyobili Sekavebisa da 
gawonasworebis sistema. is, rom funqciebi araa 
institucionalizebuli erovnuli sistemebis msgavsad, 
ganapirobebs sxva, zogjer ufro kompleqsuri meqanizmebis 
saWiroebas, romlebic SesaZloa naklebad efeqtiani iyos. 
vfiqrobT, SemTxveviT ar iqmneba samarTlebrivi aqtebis miRebis 
axali procedurebi, romlebic iTvaliswinebs savaldebulo 
konsultaciebs, SeTanxmebebs, erTi institutis sxva institutTan 
urTierTobis ama Tu im formebs da a.S.. magram aseTi 
garTulebuli meqanizmis pirobebSic, gadawyvetilebis miRebis 
procesis Cavardna da, rac mTavaria, optimaluri 
gadawyvetilebisaken swrafva Cveulebrivi movlenaa. aRniSnulma, 
SesaZloa, Seaferxos xelisuflebis calkeuli `Stos” ganviTareba. 
 kavSiris instituciuri sistemis mTavari gansxvaveba 
mdgomareobs institutebisa da sxva organoebis sxvadasxva 
uflebamosilebebSi. evroparlamenti ar SeiZleba ganxilul iqnas 
rogorc uzenaesi sakanonmdeblo xelisuflebis matarebeli. 
cxadia, es ar niSnavs, rom sakanonmdeblo tipis aqtebi evropul 
kavSirSi ar iqmneba, magram isini miiReba sxva gziT.2 
 Tu xelisuflebis mkafio danawileba ar gvxvdeba 
tradiciul saerTaSoriso organizaciebSi, sxvadasxva funqciebis 
Sereva erTsa da imave institutebSi da konstituciuri samarTlis 
modelisagan gadaxveva warmoadgens wminda saerTaSoriso 
samarTlebriv midgomas. 

evrokavSirSi aqcenti sxva kriteriumebzea gadatanili, maT 
Soris iseTebze, romlebic damaxasiaTebelia saxelmwifo 
mmarTvelobis formisaTvis. arsebiTi mniSvneloba aqvs iseTi 
viTarebis prevenciisaken swrafvas, romlis drosac SesaZlebeli 
iqneboda funqciebisa da, Sedegad, uflebamosilebis metismeti 
koncentracia romelime organos xelSi. 
 swored amitom damfuZnebel xelSekrulebaSi mocemulia 
debuleba, romlebic institutebs ukrZalavs im funqciebSi SeWras, 
romelic maTi gamgeblobis sferos farglebs scildeba. 
magaliTad, maT ar SeuZliaT warmoadginon kavSiri, Tu msgavsi 
uflebamosileba ar aqvT miniWebuli. TiToeul instituts 
gansazRvruli aqvs saqmianobis sfero. es ar gamoricxavs 
institutebis TanamSromlobasa da urTierTqmedebas, magram 
amavdroulad ganapirobebs maTi saqmianobis SezRudvas 
gansazRvruli sferoebiTa da farglebiT.3 

ukanasknel periodSi kavSiris instituciuri sistemis 
ganviTarebaSi SeiniSneba klasikuri saxelmwifo organizaciis 
modelisaTvis damaxasiaTebeli niSnebis danergvis tendenciebi, 
                                                 
1 Топорнин, Б.Н., Европейское Право, Москва, Юристь, 1998, c. 90; 
2 iqve, c. 91; 
3 iqve, c. 91. 
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rac, Tavis mxriv, gulisxmobs saerTaSoriso samarTlebrivi 
midgomebisagan TandaTanobiT distancirebas. saubaria 
saxelisuflebo funqciebis gadanawilebaze, xelisuflebis 
Stoebis uflebamosilebis wyarosa da terminaciaze, StoTaSoris 
urTierTobebze da a.S. 

 
1.2. saxelmwifo mmarTvelobis sistemebis Sesaxeb 

ar SeiZleba organizebuli mmarTveloba iyos uformo, rom 
mas ar gaaCndes konceptualuri sayrdeni. miT umetes, Tu saubaria 
sajaro xelisuflebaze. 

evrokavSiris instituciur sistemas aqvs sakuTari 
mmarTvelobis forma, romelic gansazvravs politikuri 
institutebis TamaSis wesebs. politikuri procesebis warmarTvis 
da xelisuflebis aRsrulebis wesebi da principebi saukuneebis 
ganmavlobaSi ixveweba erTaderTi socialuri institutis - 
saxelmwifos farglebSi. amdenad, evropuli integraciis 
institucionalizaciis Sesaqmnelad upirveles sayrdens sajaro 
mmarTvelobis saxelmwifo-samarTlebrivi institutebi 
warmoadgens. 

saxelmwifo mmarTvelobis instituciuri modeli 
ukavSirdeba saxelisuflebo sadaveebis danawilebas klasikuri 
Stoebis xelSi. misi sagania mTavari moqmedi politikuri 
subieqtis identificireba, iqneba es prezidenti Tu parlamenti, da 
maT zurgs ukan mTavroba, aseve am subieqtebs Soris 
urTierTobebis Sinaarsis gansazRvra, rac pirdapir gavlenas 
axdens reJimis funqcionirebaze. 

kavSiri efuZneba evrokavSiris sabWos, evroparlamentsa da 
komisias Soris instituciur wonasworobas. aRniSnuli e.w. 
instituciuri samkuTxedi gamoxatavs integraciis legitimaciur 
safuZvlebs, erTi mxriv, wevri qveynebis, warmodgenili sabWos 
mier, da meore mxriv, maTi xalxebis, warmodgenili 
evroparlamentis mier. komisia warmoadgens kavSiris interesebs. 
amdenad is, rogorc legitimaciis am safuZvlebis nayofi, 
instituciuri Sualedia maT Soris. 

lisabonis xelSekrulebiT, kavSiris institutTa sias 
daemata evropuli sabWo, romelic warmomadgenlobiTi 
TvalsazrisiT (wevri qveynebis saxelmwifo an mTavrobis 
meTaurebi), WeSmaritad araTanasworia instituciuri samkuTxedis 
institutebis mimarT. Tumca, winamdebare kvleva aseve gvaCvenebs, 
rom masSi TandaTanobiT inkorporirebulia saxelmwifos meTauris 
konstituciuri elementebi. 

evrokavSiris mmarTvelobis formis unikaluroba 
ganpirobebulia im garemoebiT, rom sajaro xelisulebis 
aRsrulebis da saxelisuflebo urTierTobaTa regulirebis 
formebi ar Seesabameba da ar emTxveva saxelmwifo mmarTvelobis 
klasikur formebs, saubari aRar gvaqvs saerTaSoriso 
organizaciebis marTvis principebze. 

Tumca, rogorc zemoT aRvniSneT, sajaro xelisuflebis 
realizaciis formebi, romelic kacobriobis istoriam ganaviTara, 
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klasificirebulia saxelmwifo (konstituciuri) samarTlis 
mecnierebis dargSi. amdenad, XX-XXI saukuneebis mijnaze, 
demokratizaciis masStaburi procesebis fonze evrokavSiris 
`damfuZnebeli mamebi” sajaro xelisuflebis aRsasruleblad 
axal, ucxo models ar qmnidnen. evrokavSiris mmarTvelobis forma 
eyrdnoba saxelmwifo mmarTvelobis klasikur formebs da 
warmoadgens am formebis makvalificirebeli komponentebis nazavs. 

Cveni mosazrebiT, swored am sinTezSi Semadgeneli 
komponentebis Sinaarsi da maTi Tanafardoba qmnis evrokavSiris 
mmarTvelobis formis klasificirebis safuZvels. amdenad, 
mmarTvelobis kompoziciuri formis Sinaarsis gansazRvris mizniT, 
upirvelesad, aucilebelia mmarTvelobis klasikuri sistemebis, 
saprezidento, saparlamento da mmarTvelobis Sereuli formebis 
ZiriTadi principebis kidev erTxel xazgasma. 

saparlamento da saprezidento demokratiis ganmsazRvreli 
Tvisebebi upirvelesad aRmasrulebeli da sakanonmdeblo Stoebis 
xelisuflebis warmoSobasa da xelSeuxeblobasTanaa 
dakavSirebuli. 

meTiu Sugartis Teoriis Tanaxmad,1 saxelisuflebo 
urTierTobebi or nawilad iyofa, rogorc xelisuflebis 
warmoSobisa da xelSeuxeblobis SeTavsebuli da gancalkevebuli 
komponentebi (gamijnuli da kombinirebuli). xelisuflebis 
warmoSobis SeTavseba niSnavs, rom aRmasrulebeli warmoiqmneba 
parlamentisagan, maSin, rodesac gancalkeveba niSnavs, rom mas aqvs 
demokratiuli angariSvaldebulebis sakuTari wyaro, e.i. saxalxo 
arCeva. 

xelisuflebis xelSeuxeblobis aspeqtebze SeTavseba niSnavs, 
rom Tu parlamentSi mmarTveli umravlesoba gaixliCeba, 
aRmasrulebeli xelisufleba aRmoCndeba problemis winaSe, radgan 
SesaZloa gamoecxados undobloba an daTxovnil iqnas gakicxvis 
rezoluciis saSualebiT. gancalkeveba gulisxmobs, rom es 
ukanaskneli uflebamosilebis vadas daasrulebs parlamentSi 
politikur ZalTa cvlilebis miuxedavad. kanonmdebloba ar 
iTvaliswinebs parlamentis intervencias mTavrobis 
uflebamosilebis gauqmebis sakiTxSi. 

es aris xelisuflebaTa struqturis fundamenturi 
gansxvavebebi. mmarTvelobis sayovelTaod aRiarebul formebSi 
analogiuri urTierTobebi TiToeul aspeqtzea Camoyalibebuli. 
saparlamento demokratiebSi SeTavsebuli_SeTavsebuli sistemaa. 
SeTavsebulia xelisuflebis warmoSoba da xelSeuxebloba, 
kerZod, aRmasrulebels sxva legitimacia ar gaaCnia, Tu ara 
parlamentis mier misi Camoyalibeba. parlamentsave SeuZlia 
aRmasrulebeli xelisuflebis meTaurisa da misi wevrebis 
gadayeneba. 

mmarTvelobis saprezidento sistemebSi gancalkevebuli-
gancalkevebuli sistemebia, rac gulisxmobs, rom aRmasrulebeli 

                                                 
1 Shugart, Matthew Soberg,  Carey M. John, Presidents and Assamblies-constitutional design and 
electoral dynamics, Cambridge university press, 1992, p. 121. 
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xelisufleba yalibdeba da icvleba xalxis mier arCeuli 
prezidentis mier. amdenad, igi ar aris damokidebuli xalxis mier 
arCeul kanonmdebelze. 

mmarTvelobis Sereuli forma _ es aris saxelmwifo 
aRmasrulebeli Stos xelisuflebis warmoSobisa da 
xelSeuxeblobis sinTezirebuli sistema, saparlamento da 
saprezidento formebis zemoaRniSnuli principebis nazavi. 

kerZod, naxevrad saprezidento sistema cdilobs, 
erTmaneTisagan gamijnos da, amave dros, uzrunvelyos 
aRmasruleblisa da kanonmdeblis urTierTsubordinacia. Tumca, 
es instituciurad miiRweva mxolod kanonmdeblisagan 
aRmasrulebeli xelisuflebis erTi nawilis mkveTrad gamijvniT. 
kerZod, aRmasruleblis dualizmis wyalobiT, prezidenti 
distancirebulia parlamentisagan, xolo parlamentarizmis mcire 
specifikis gamoyenebiT, am ukanasknelTan Serwymulia 
aRmasruleblis meore nawili (premier-ministri kabinetiTurT), 
romelic, amavdroulad, kanonmdebelTan SerwymiT araa 
absoluturad gamijnuli aRmasruleblis pirveli nawilis _ 
prezidentisagan. piriqiT, igi masTan ufroa dakavSirebuli. 

swored amaSia saxelmwifo mmarTvelobis Sereuli formis 
arsi. ra Tqma unda, TiToeul reJimSi sistemis am nairsaxeobaSi 
gansxvavebulia xelisuflebaTa gamijvnisa da Serwymis xarisxi, 
magram am sistemis qvakuTxeds swored es kompozicia warmoadgens. 

naxevrad saprezidento reJimis dadebiT Tvisebad miiCeva 
aRmasruleblis calke saxelisuflebo wyaros arseboba. Tu 
saparlamento sistemaSi airCeva mxolod parlamenti da Semdgom 
arCeuli parlamenti ayalibebs mTavrobas, naxevrad saprezidento 
sistemaSi airCeva prezidentic da orive monawileobs mTavrobis 
formirebaSi. aRniSnuli mTavrobisaTvis niSnavs met legitimacias, 
vinaidan mas ori wyaro aqvs _ saprezidento da saparlamento, maTi 
saSualebiT ki _ saxalxo. 

instituciuri modelis ori wminda tipi _ saprezidento da 
saparlamento _ urTierTsapirispiroa ierarqiuli da 
tranzaqciuli urTierTobebis TvalsazrisiT. zemoT ganxiluli 
xelisuflebis warmoSobisa da xelSeuxeblobis SeTavsebis gamo, 
saparlamento sistema mTavrobas parlamentis umravlesobis 
agentad aqcevs, uqvemdebarebs mas ierarqiulad, ramdenadac 
parlamentSi umravlesoba arCevs aRmasrulebels da SeuZlia 
gaauqmos misi xelisufleba. 

meore mxriv, saprezidento sistema, xasiaTdeba parlamentiTa 
da aRmasrulebliT, romlebic erTmaneTisagan damoukideblad 
warmoiqmnebian da xelSeuxeblebi arian. Amdenad, maT unda 
iTanamSromlon, radgan arcerTi ayalibebs meores da vercerTi 
auqmebs meoris xelisuflebas. amaSia parlamentarizmsa da 
prezidentalizms Soris mniSvnelovani gansxvavebis arsi: 
SeTavsebuli xelisuflebis warmoSobis wyaro da xelSeuxebloba 
iwvevs StoTaSoris ierarqias parlamentarizmSi. sapirispirod, 
gamijnuli wyaro da xelSeuxebloba iwvevs StoTaSoris 
garigebebs (tranzaqciebs) prezidentalizmSi. 
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naxevrad saprezidento sistema Seicavs tranzaqciebisa da 
ierarqiis nazavs. aq aRmasrulebeli xelisuflebis erTi nawilis, 
prezidentis instituciuri urTierTobebi kanonmdebelTan 
tranzaqciulia, xolo meore nawilisa _ ierarqiuli. 

am sinTezuri kombinaciis safuZvelze konstituciuri 
samarTlis TeoriaSi mmarTvelobis Sereuli forma or klasikur 
tipad iyofa: saprezidento-premieruli tipis Tanaxmad, prezidenti 
garkveul rols asrulebs mTavrobis formirebaSi, magram 
premier_ministri da kabineti eqskluziurad pasuxismgeblebi arian 
parlamentis umravlesobis winaSe. saprezidento_saparlamento 
reJimSi premieri da kabineti ormag pasuxismgeblobas atareben, 
erTi mxriv, prezidentisa da, meore mxriv, parlamentis 
umravlesobis winaSe. 

ra niSan_Tvisebebi isesxa evrokavSiris 
institucionalizaciam mmarTvelobis klasikuri formebisagan? 
mmarTvelobis sistemebis zemoaRniSnuli makvalificirebeli 
principebi saintereso saxiTaa warmodgenili evropul doneze. 
Tumca, konstituciur-samarTlebrivi perspeqtividan, klasikuri 
Stoebis urTierTobaTa Sinaarsis analizisaTvis 
komparativistuli meTodis gamoyenebas abrkolebs Tavad kavSirSi 
klasikuri saxelisuflebo Stoebis identificirebis sirTule. 
imTaviTve, aRniSnuli sakiTxi kavSiris mmarTvelobis formis 
ganuyofeli nawilia. 

 
1.3. kavSiris meTauri 

Tu kavSiris sakanonmdeblo xelisufleba met-naklebad 
koncentrirebulia ori kolegiuri institutis, evrokavSiris 
sabWosa da evroparlamentis xelSi, kavSiris aRmasrulebeli 
xelisufleba ufro mkveTradaa gafantuli. 

evrokavSirSi xalxis mier arCeuli prezidentis instituti 
ar arsebobs da misi damkvidrebis sakiTxis irgvliv sakmaod 
aqtiuri diskusia mimdinareobs. kavSiris dafuZnebidan dRemde, 
gaerTianebaSi prezidentis institutis saWiroeba ar warmoSobila. 
aRniSnuli, sxva mraval mizezTagan, ganpirobebuli iyo iseTi 
klasikuri saxelisuflebo urTierTobebis ararsebobiT, romelTa 
pirobebSi aucilebelia prezidentis uflebamosilebebi. 

upirvelesad, ar arsebobda erTiani `evropeli xalxi”, 
saxelmwifos meTauris xelisuflebis pirdapiri wyaro. am mxriv ar 
SeiZleba ar aRiniSnos evrokavSiris Sesaxeb xelSekrulebis 
lisabonis redaqciis me-3 muxlis pirveli punqti, romelic 
kavSiris miznad gansazRvravs mSvidobis, misi Rirebulebebisa da 
mis xalxTa keTildReobis uzrunvelyofas. msgavsi Canaweri, 
evropuli gaerTianebis damfuZnebel xelSekrulebaTa wyebaSi ar 
moiZieba. 

Tumca, konstituciuri TvalsazrisiT, prezidentis 
institutisaTvis aucilebeli ar aris, rom xalxi misi 
xelisuflebis pirdapiri wyaro iyos. SesaZlebelia misi iribi 
wesiT arCevac. rigi saxelmwifoebis meTaurebi airCeva parlamentis 
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mier, magaliTad, italia, saberZneTi, Sveicariis konfederacia da 
a.S. 

institutis arsebobisaTvis arsebiTi ganmapirobebeli 
safuZveli politikur subieqtad organizebuli sazogadoebis, 
sajaro xelisuflebis da mis klasikur StoTa arsebobaa, 
romelTa Soris prezidents saxelmwifos meTauris funqcia 
akisria. politikur subieqtad organizebuli sazogadoeba 
SemTxveviT ar gvixsenebia. cxadia, Tu ar arsebobs saxelmwifo, ar 
arsebobs saxelmwifos meTauric. magram evrokavSirSi arsebobs 
instituti, romelic asrulebs klasikuri saxelmwifo 
meTaurisaTvis damaxasiaTebel rig funqciebs, da igi kavSiris, 
rogorc politikuri subieqtis, politikuri meTauria. 

evrokavSirSi, ekonomikuris garda, politikuri impulsebis 
gaZlierebasTan erTad, `kavSiris xalxTa” Camoyalibebis 
paralelurad, Zlierdeba klasikuri saxelmwifo saxelisuflebo 
institutebis moTxovnileba. 

es moTxovnileba, SesaZloa, am etapisaTvis ar aris 
dakavSirebuli sazogadoebriv-politikur procesebTan, aramed 
ufro konstituciur-instituciur regulirebasTan. swored es 
sawyisi migvaCnia evrokavSiris prezidenturis formirebis 
mastimulirebel faqtorad, rac warmoadgens kavSiris 
mmarTvelobis formis erT-erT qvakuTxeds. faqtia `konstituciuri 
saxelmwifos” ararseboba, Tumca, am fonze, aseve faqtia klasikuri 
konstituciuri prerogativebisa da instituciuri urTierTobebis 
arseboba. 
 `kvazi meTaurad” kavSirSi evropuli sabWo gvevlineba. am 
daskvnis pirveli safuZveli evropuli sabWos Semadgenlobaa. is 
evrokavSiris wevri qveynebis politikuri liderebis kolegiaa, 
romelTa mier miRebuli gadawyvetileba Semdgom evrokavSiris 
sabWos meSveobiT xorcieldeba. masSi warmodgenilia saxelmwifos 
an mTavrobis meTauri, rac damokidebulia am saxelmwifos 
mmarTvelobis formaze: Tu qveyanaSi prezidentia principali 
sagareo urTierTobebSi, rogorc es safrangeTSia, sabWoSic igia 
warmodgenili. xolo Tu mTavrobis meTauria mTavari 
aRmasrulebeli, magaliTad, germania, inglisi da sxv., sabWoSi 
kancleri, an premier-ministria warmodgenili. amdenad, rogorc 
umaRles politikur Tanamdebobis pirTa kreba, sabWo kolegiuri 
saxelmwifo meTauria. 

iseve, rogorc saxelmwifos meTaurs, kavSiris umaRlesi 
politikuri xelmZRvanelobis funqcia evropul sabWos akisria, 
romlis moRvaweoba sakuTriv sruliad evrokavSiris interesebze 
axdens arsebiT gavlenas. evropuli integraciis marTlwesrigi 
viTardeba am organos principuli gadawyvetilebebis Sesabamisad.1 
damfuZnebeli xelSekruleba calsaxad adgens, rom evropuli 
sabWo ar aRiWurveba sakanonmdeblo uflebamosilebebiT, rogorc 
es klasikuri konstituciuri saxelmwifo meTaurTaTvis aris 
damaxasiaTebeli. 

                                                 
1 Топорнин, Б.Н., Европейское Право, Москва, Юристь, 1998, c. 93. 
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evropuli sabWo, misi kompetenciis farglebSi, axorcielebs 
kavSiris sagareo warmomadgenlobas, romelic saxelmwifo 
meTauris institutisaTvis damaxasiaTebeli funqciaa. sabWos 
Tavmjdomare, romelic airCeva ornaxevari wliT, misi 
uflebamosilebis farglebSi, uzrunvelyofs kavSiris sagareo 
warmomadgenlobas sagareo da usafrTxoebis politikasTan 
dakavSirebiT. sabWos doneze kavSiris sagareo warmomadgenlobis 
erTaderTi SemzRudavi faqtori kavSiris sagareo saqmeTa da 
usafrTxoebis politikis warmomadgenlis uflebamosilebebSi 
intervenciis prevenciaa. es ukanaskneli ki evrokomisiis 
Tavmjdomaris moadgilea. amasTan, evrokomisiis Tavmjdomaris 
moadgile, romelic kavSiris umaRlesi warmomadgenelia sagareo 
saqmeTa da usafrTxoebis politikis sakiTxebSi, Tanamdebobaze 
iniSneba evropuli sabWos mier, evrokomisiis TavmjdomaresTan 
SeTanxmebiT. 

aseve gasaTvaliswinebelia, rom evrokavSiris sabWos, kerZod, 
sagareo saqmeTa sabWos mier SemuSavebuli kavSiris sagareo 
qmedeba efuZneba evropuli sabWos strategiul saxelmZRvanelo 
principebs. 

saxelmwifo mmarTvelobis saprezidento da naxevrad 
saprezidento sistemebisaTvis damaxasiaTebelia saxelmwifo 
meTauris instituciuri bma aRmasrulebel xelisuflebasTan, 
romlis xarisxi mmarTvelobis formazea damokidebuli. 
saprezidento sistemebSi saxelmwifos meTauri umaRlesi 
aRmasrulebelia, romelic STanTqavs aRmasrulebel Stos, xolo 
Sereul sistemaSi aRmasrulebeli xelisufleba saxelmwifos 
meTaurisa da mTavrobis Tanaziari prerogativaa, rac 
sxvadasxvagvari formiT gamovlindeba. konstituciur samarTalSi 
aRiarebuli Sexedulebis Tanaxmad1, erT-erTi mniSvnelovani 
Tviseba, romelic mmarTvelobis yvela Sereul formas axasiaTebs, 
ormagi aRmasruleblis struqtura da misi orTaviani 
konfiguraciaa. 

nebismieri naxevrad saprezidento reJimze damyarebuli 
konstitucia unda adgendes diarqias prezidents, rogorc 
saxelmwifos meTaursa da premier_ministrs, rogorc 
aRmasrulebeli xelisuflebis meTaurs Soris. aRniSnuli principi 
aseve cnobilia, rogorc dayofili aRmasruleblis struqtura, 
rodesac aRmasrulebeli uflebamosileba dayofilia da es 
gansakuTrebiT vlindeba sakanonmdeblo organosTan 
urTierTobaSi. kerZod, am ukanasknels aRmasruleblis erTi 
nawilis mimarT gaaCnia sagrZnobi uflebamosileba, daiTxovos igi 
(mTavroba), xolo meore nawilis mimarT amgvari Zalaufleba ar 
aqvs (prezidenti). piriqiT, konstituciuri meqanizmi SeiZleba 
iTvaliswinebdes aRmasruleblis am nawilis mier parlamentis 
daTxovnis uflebamosilebas. 

evrokavSiris Sesaxeb xelSekrulebiT, evropuli sabWos 
SemadgenlobaSi evropuli komisiis Tavmjdomarec Sedis. mis 
                                                 
1 Sartori, Giovanni, Comparative Constitutional engineering-an inquiry into structures, incentives and 
outcomes, Macmillan, 1994, p. 121. 
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saqmianobaSi oficialurad aseve monawilebs kavSiris sagareo 
saqmeTa da usafrTxoebis politikis umaRlesi warmomadgeneli. 
damfuZnebeli xelSekrulebis me-15 muxlis me-3 punqtis meore 
winadadeba aseve adgens, rom Tu dRis wesrigi saWiroebs, 
evropuli sabWos TiToeul wevrs SeiZleba `axldes” esa Tu is 
ministri, romelic, Tavis mxriv, evrokavSiris sabWos wevria. 

citirebuli muxlis me-6 punqtis `b” qvepunqtiT, evropuli 
sabWos Tavmjdomare valdebulia uzrunvelyos evropuli sabWos 
saqmianobis momzadeba da uwyvetoba evropuli komisiis 
TavmjdomaresTan TanamSromlobiTa da generalur saqmeTa sabWos 
saqmianobis safuZvelze (evrokavSiris sabWos erT-erTi wamyvani 
konfiguracia). Tavis mxriv, generalur saqmeTa sabWo 
uzrunvelyofs evropuli sabWos sxdomebis Sedegebis realizacias 
evropuli sabWosa da evrokomisiis TavmjdomareebTan mWidro 
kavSirSi. amdenad, migvaCnia, msgavsi tipis instituciuri kavSiris 
gamo, evrokavSirSi mmarTvelobis Sereuli formis niSnebia 
mocemuli. 

Cans, rom evropuli sabWosa da komisiis Tavmjdomareebi 
mniSvnelovani gavlenis mqone subieqtebi arian, rac 
aRmasruleblis bicefaluri struqturis erTgvari Canasaxia. 
evropuli sabWos Tavmjdomaris gavlenis zrdas xels aucileblad 
Seuwyobs uflebamosilebis vadis stabilizacia, kerZod, evropuli 
sabWos Tavmjdomare posts or weliwaldnaxevriani vadiT ikavebs. 

evropuli konstituciuri tradicia, romelic konstituciuri 
monarqiebidan momdinareobs, mudam efuZneboda `orTavian” 
aRmasrulebels, saxelmwifos meTaursa da mTavrobis meTaurs. 
konstituciurma istoriam aCvena, rom es gamarTlebuli 
gadawyvetilebaa, rac erTgvarad amartivebs or `Tavs” Soris 
konkurenciis gansazRvruli mimarTulebiT warmarTvas. 

kavSirSi prezidentis institutis ganviTarebasTan 
mimarTebaSi ganixileboda ori mTavari koncefcia: erTi da 
gancalkevebuli xelmZRvanelis xedva. 

`erTi xelZRvanelis” xedvis Tanaxmad, kavSirisaTvis unda 
yofiliyo erTi meTauri. prezidentis Tanamdeboba oficialurad 
da arsebiTad unda dakavSireboda aRmasrulebel xelisuflebas 
da am posts komisiis Tavmjdomare daikavebda. evropuli sabWos 
Tavmjdomareoba ki darCeboda rotaciuli sistemiT: eqvsTviani 
vadiT. komisiis Tavmjdomare kavSiris realur xelmZRvanelad 
yalibdeboda, romlis legitimacia arCevnebiT unda gamyarebuliyo. 

`gancalkevebuli xelmZRvanelis” versiis Tanaxmad, unda 
arsebobdes komisiisa da evropuli sabWos Tavmjdomareebi, da 
aRmasrulebeli xelisufleba unda ganxorcieldes orive maTganis 
mier. am midgomisaTvis centraluri iyo evropuli sabWos 
Tavmjdomaris rolis gaZliereba. igi aRar unda Senacvlebuliyo 
yovel eqvs TveSi erTxel, rac gafarToebul kavSirSi ver 
imuSavebda. aucilebeli iqneboda politikis ufro meti 
gangrZobadoba. am ideas mxars uWerda ramdenime didi wevri 
qveyana, magram ewinaaRmdegebodnen mcire zomis saxelmwifoebi, 
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romlebic fiqrobdnen, rom evropuli sabWos Tavmjdomaris 
instituts didi saxelmwifoebi daepatronebodnen. 

rogorc lisabonis xelSekruleba adasturebs, ukanasknelma 
Sexedulebam gaimarjva. xelSekruleba adgens, rom evropuli sabWo 
Tavmjdomares kvalificiuri umravlesobiT irCevs, ornaxevari 
wlis vadiT, mxolod erTjeradad ganaxlebadi vadiT. evropuli 
sabWo gansazRvravs kavSiris ZiriTad politikur mimarTulebebs 
da prioritetebs, da Tavad sabWoSi sabWos Tavmjdomares eniWeba 
didi Zalaufleba. magram aseve naTelia, rom komisia da misi 
Tavmjdomare centralur rols asruleben am konstituciur 
sqemaSi. komisias aqvs yovelwliuri da mravawliuri programis 
inicirebis ufleba institutTaSorisi SeTanxmebis dacvis mizniT. 
komisiis Tavmjdomare TanamSromlobs evropuli sabWos 
TavmjdomaresTan evropuli sabWos saqmianobis momzadebisa da 
memkvidreobiTobis uzrunvelsayofad. 

xelSekrulebam aseve Seqmna sagareo saqmeTa sakiTxebSi 
kavSiris umaRlesi warmomadgenlis instituti kavSiris sagareo da 
usafrTxoebis politikis warsamarTad da misi sagareo 
urTierTobebis uzrunvelsayofad. umaRlesi warmomadgeneli 
monawileobs evropuli sabWos saqmianobaSi, warmarTavs kavSiris 
sagareo saqmeTa sabWos sxdomebs, da iTavsebs komisiis 
Tavmjdomaris moadgilis Tanamdebobas. 

 
1.4. aRmasrulebeli xelisuflebis formireba 

 
1.4.1. evropuli sabWo 

sistemebSi, sadac warmodgenilia arCeuli saxelmwifos 
meTauri, saparlamento sistemebisagan upirvelesad gansxvavdeba 
imiT, rom aq aris eleqtoratis ori warmomadgeneli: parlamenti 
da prezidenti.1 

evrokavSirSi aRmasrulebeli xelisuflebis erTi nawilis 
xelisuflebis warmoSoba kavSiris institucionalizaciaze ar 
aris damokidebuli – evropuli sabWos SemadgenlobaSi Ex Officio 
wevri qveynebis saxelmwifoTa an mTavrobis meTaurebi Sedian. 
amdenad, migvaCnia, rom aRmasrulebeli xelisuflebis am nawilis 
formirebis TvalsazrisiT evrokavSiri Sorsaa klasikuri 
saxelmwifo mmarTvelobis formisagan. 

am mxriv sainteresoa evropuli sabWos Tavmjdomaris 
Tanamdebobaze gamwesebis procedura.Eevropuli sabWo 
kvalificiuri umravlesobiT ornaxevari wliT (vadis erTjeradi 
ganaxlebis uflebiT) irCevs sabWos Tavmjdomares, romelsac 
umniSvnelovanesi roli akisria sabWos saqmianobis warmarTvaSi. 
lisabonis xelSekrulebis Tanaxmad, evropuli sabWos 
Tavmjdomares ekrZaleba erovnuli mandatis floba, rac 
gulisxmobs am institututis zeerovnulobas da mniSvnelovnad 
uwyobs xels misi gavlenis gaZlierebas. aRsaniSnavia, rom es 

                                                 
1 Топорнин, Б.Н., Европейское Право, Москва, Юристь, 1998, c. 91. 
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erTaderTi SemTxvevaa kavSirSi, rodesac saxelmwifoTaSoriso 
institutSi zeerovnuli komponentia CarTuli. 

klasikuri saxelmwifo mmarTvelobis perspeqtividan, 
saxelmwifos meTauris msgavsi tipis institucionalizaciis 
magaliTs Sveicariis konfederacia warmoadgens, sadac 
konfederaciis prezidents warmoadgens Sveicariis Svid wevriani 
aRmasruleblis, konfederaciis federaluri sabWos wevri, 
romelic asrulebs Tavmjdomaris funqcias da xanmokle, 
erTwliani vadiT airCeva. Tumca, kavSirisagan gansxvavebiT, 
federaluri sabWos wevrs Tanamdebobaze federaluri asamblea 
irCevs. 

 
1.4.2. evrokavSiris sabWo 

aRmasruleblis momdevno nawilis, kerZod evrokavSiris 
sabWos xelisuflebis warmoSobis wyaro kavSiris 
institucionalizaciaze umniSvnelodaa damokidebuli. evropuli 
sabWo iRebs gadawyvetilebas evrokavSiris sabWos SemadgenlobaTa 
konfiguraciaze (saerTo da sagareo saqmeTa sabWos garda), aseve 
am konfiguraciaTa Tavmjdomareobaze da am procesSi evropuli 
parlamenti ar monawileobs. aRniSnuli formalurad niSnavs 
evrokavSiris sabWos Semadgenlobis damtkicebas. 

Tu gaviTvaliswinebT im garemoebas, rom sakanonmdeblo 
uflebamosilebebis garda, xelSekrulebiT evrokavSiris sabWo 
aRmasrulebeli xelisuflebis niSnebiTac xasiaTdeba, aRWurvilia 
sabiujeto uflebamosilebebiT da axorcielebs makoordinirebel 
funqciebs, es urTierToba aRmasrulebeli xelisuflebis 
Semadgenlobis formirebaze saxelmwifos meTauris kompetenciis 
anareklia. vfiqrobT, rom ara evrokavSiris sabWos Semadgenlobis 
ex officio buneba, evrokavSiris sabWos formireba Zalian axlos 
iqneboda saprezidento sistemasTan, sadac saxelmwifos meTauri 
erTpirovnulad gansazRvravs aRmasrulebeli xelisuflebis 
Semadgenlobas. 

aRniSnulis miuxedavad, formalurad evropuli sabWos mier 
evrokavSiris sabWos Semadgenlobis investitura aRmasrulebeli 
xelisuflebis mimarT saxelmwifos meTauris uflebamosilebis 
msgavsia. migvaCnia, rom kavSirSi evropuli sabWos mier 
evrokavSiris sabWos, rogorc aRmasruleblis nawilis 
formirebaSi saprezidento sistemis modelia gaTvaliswinebuli. 

 
1.4.3. evropuli komisia 

Tumca, aRmasrulebeli xelisuflebis formirebis 
saxelmwifo meTauris uflebamosileba mis klasikur gamovlinebas 
hpovebs evropuli sabWos mier evropuli aRmasruleblis momdevno, 
mesame nawilis, evrokomisiis formirebaSi. 

Cveni mosazrebiT, evrokomisiis formireba aris is Zireuli 
sakiTxi, romelSic evrokavSiri arsebiTad emyareba klasikuri 
saxelmwifo mmarTvelobis konceptualur principebs. evrokomisiis 
formirebis procesi ufro da ufro emsgavseba saparlamento 
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demokratiebis sistemas. evropuli komisiis Semadgenlobis 
Camoyalibebam konstituciur-politikuri procesis forma SeiZina. 

evropuli parlamentis arCevnebis Sedegebis gaTvaliswinebiT 
da saTanado konsultaciebis Semdeg, evropuli sabWo 
kvalificiuri umravlesobiT evropul parlaments sTavazobs 
komisiis Tavmjdomaris kandidaturas. 
 aRniSnuli etapi, miuxedavad imisa, rom aRmasrulebeli 
xelisuflebis formirebis winare, sawyis stadias warmoadgens, 
mniSvnelovani konstituciuri principebiTaa gajerebuli. Cven 
mxolod mmarTvelobis klasikuri formisaTvis damaxasiaTebel 
maTganze SevaCerebT yuradRebas. 
 saparlamento sistemis mniSvnelovan maxasiaTebel niSans 
warmoadgens is garemoeba, rom aRmasrulebeli xelisuflebis 
wyaro parlamentidan unda momdinareobdes. Sesabamisad, 
aRmasrulebeli xelisuflebis politikuri xelmZRvaneli 
parlamentis umravlesobis rCeuli unda iyos. Tumca, am poziciis 
dasakaveblad kandidaturis SerCeva calmxrivad, mxolod 
parlamentze ar aris damokidebuli. kandidatis inicirebis 
konstituciuri prerogativa saxelmwifos meTauris xelTaa, iqneba 
es monarqi Tu arCeuli prezidenti. 

kavSirSi am funqcias evropuli sabWo asrulebs, rac kidev 
erTxel usvams xazs evropuli sabWos `kvazi“ saxelmwifo 
meTauris bunebas. am axali aqcentiT, aRmasrulebeli 
xelisuflebis formirebis procedura emsgavseba mraval qveyanaSi 
saxelmwifos meTauris arCevans im kandidaturaze, romelsac 
Seswevs unari, marTos saparlamento umravlesoba.1 

 Sedegad, wamoyenebul iqna idea, rom evroparlamentis 
arCevnebamde TiToeulma partiam wamoayenos kandidati, romlis 
arCevac maT surT evrokomisiis Tavmjdomared, da 
evrosaparlamento arCevnebis saarCevno kampania nawilobriv 
koncentrirdeba am kandidaturebze. aseT SemTxvevaSi arCevnebis 
Sedegebs pirdapiri Sedegi eqneba aRmasrulebelze, iseve, rogorc 
eleqtorati gamoiyeneba saxelmwifoebis umravlesobaSi.2 
 evrokomisiis formirebis procedura xasiaTdeba 
konstituciuri specifikiT, romelic saparlamento sistemis 
nawilisaTvisaa damaxasiaTebeli. aRniSnuli exeba evrokomisiis, 
rogorc erTiani aRmasrulebeli institutis investituris 
dasrulebas. 
 xelSekrulebidan gamomdinareobs, rom evropuli sabWo 
kvalificiuri umravlesobiT miRebuli gadawyvetilebis 
safuZvelze evroparlaments warudgens evrokomisiis Tavmjdomaris 
kandidaturas, romelsac Semdgom irCevs evroparlamenti. Tu 
evroparlamenti ver airCevs evrokomisiis Tavmjdomares, evropuli 
sabWo uflebamosilia, warudginos mas axali kandidatura. 

                                                 
1 Corbett, Richard, Jacobs, Francis, Shackleton, Michael, The European Parliament,  6th edition, John 
Harper Publishing, 2005,  p. 262; 
2 iqve, p. 262. 
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aRniSnul proceduraSi evropuli sabWo gvevlineba, rogorc 
saxelmwifos meTauri da aqtiurad monawileobs evropuli 
aRmasruleblis gavleniani nawilis formirebaSi. 

Tumca, migvaCnia, rom konstituciur-samarTlebrivi 
TvalsazrisiT, gansakuTrebiT sainteresoa evropuli komisiis 
investituris Semajamebeli stadia. mas Semdeg, rac evroparlamenti 
Tanxmobas ganacxadebs evrokomisiis damtkicebaze, es ukanaskneli 
oficialurad iniSneba evropuli sabWos kvalificiuri 
umravlesobiT, rac gulisxmobs SesaZleblobas, rom evropulma 
sabWom aRar daamtkicos mis mier SerCeuli da, rac mTavaria, 
evroparlamentis mier mowonebuli kavSiris aRmasrulebeli. 
Sesabamisad, unda davaskvnaT, rom komisiis formirebis procesSi 
saboloo gadawyvetilebas evropuli sabWo iRebs. aRniSnuli 
sakiTxi arsebiTia kavSiris mmarTvelobis formis 
identificirebisaTvis. igi uSualodaa dakavSirebuli kavSiris 
farglebSi aRmasrulebeli da sakanonmdeblo xelisuflebis 
urTierTobasTan, romelsac qvemoT SevexebiT. 
 

1.5. aRmasrulebeli xelisuflebis xelSeuxebloba 

 rogorc zemoT aRvniSneT, aRmasrulebeli xelisuflebis 
warmoSobis sakiTxTan erTad, xelisuflebis xelSeuxebloba 
mmarTvelobis formis klasificirebis damoukidebeli kriteriumia. 
swored am or kriteriumzea damyarebuli politikuri 
teritoriuli erTeulis marTvis modelis mowyoba. 

konstituciuri samarTlis Teoriisa da praqtikis Tanaxmad, 
saxelmwifos meTauris xelisufleba politikurad xelSeuxebelia. 
arCeulia ra xalxis an sakanonmdeblo organos mier, aravis 
ZaluZs misi Tanamdebobidan gadayeneba politikuri konfliqtis 
safuZvelze (konstituciis darRvevisa da sxva safuZvliT 
saxelmwifo-samarTlebrivi pasuxismgeblobis sakiTxis dayenebis 
garda). aRniSnuli midgoma damaxasiaTebelia rogorc 
saprezidento, ise naxevrad saprezidento da saparlamento 
modelebisaTvis. 

evrokavSirSi evropuli sabWos, rogorc kolegiuri organos 
xelisufleba xelSeuxebelia. mis gverdiT evrokavSiris sabWos 
xelisuflebac xelSeuxebelia saparlamento kontrolisagan. Tu 
erTobliobaSi ganvixilavT, evropuli sabWosa da evrokavSiris 
sabWos xelisuflebaTa xelSeuxeblobas, romlebic 
aRmasrulebeli funqciebiT arian aRWurvilni, SeiZleba 
davaskvnaT, rom aRmasrulebeli xelisuflebis mniSvnelovani 
nawili xelSeuxebelia kanonmdeblisagan. 

aRniSnul sakiTxTan mWidrodaa dakavSirebuli 
evroparlamentis xelisuflebis xelSeuxebloba. aRniSnuli 
gulisxmobs konstituciur models, rodesac konstituciuri 
instituti uflebamosilia, daiTxovos sakanonmdeblo organo da 
politikuri krizisis mogvareba miandos amomrCevels. 

evrokavSiris damfuZnebeli xelSekruleba ar iTvaliswinebs 
evroparlamentis daTxovnis SesaZleblobas. 
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aRmasrulebeli da sakanonmdeblo organoebis 
xelisuflebaTa xelSeuxeblobis gansxvavebuli konfiguraciebi 
damaxasiaTebelia saprezidento da naxevrad saprezidento 
sistemebisaTvis. 

kerZod, msgavsi midgoma, rom ~mTavari” aRmasruleblisa da 
sakanonmdeblo organos uflebamosilebis vadebi uZravia da ar 
eqvemdebareba ormxriv (urTierT) ndobas, damaxasiaTebelia 
saprezidento sistemisaTvis. 

am SemTxvevaSi Cven vgulisxmobT evropuli sabWosa da 
evrokavSiris sabWos xelisuflebis xelSeuxeblobas, da 
evroparlamentis xelisuflebis xelSeuxeblobas, aseve 
evrokavSiris sabWos mimarT saparlamento ndobis aucileblobis 
ararsebobas. naxevrad saprezidento da saparlamento sistemebSi 
aRmasruleblisa da sakanonmdeblo organos xelisufleba 
damokidebulia urTierT ndobaze da ar aris xelSeuxebeli, rac 
gulisxmobs imas, rom aRmasrulebel xelisuflebas esaWiroeba 
kanonmdeblis ndobis gamocxadeba. masve ZaluZs aRmasruleblis 
gadayeneba votumis proceduris saSualebiT. Tavis mxriv, 
aRmasrulebels aqvs ufleba, saxelmwifos meTaurs mosTxovos 
parlamentis daTxovna. 

amdenad, Cveni mosazrebiT, evrokavSiris sabWos mimarT 
evroparlamentis mier ndobis gamocxadebis aucileblobis da 
evrokavSiris sabWos an evroparlamentis daTxovnis 
SesaZleblobis ararseboba evrokavSiris aaxloebs saprezidento 
modelTan. 

aRniSnuls aqvs mniSvnelovani safuZvlebi, romelTa 
sxvagvari gadawyveta iqneba konstituciuri novela. kerZod, 
evrokavSiris sabWos evroparlamentis ndoba ar esaWiroeba 
investiturisaTvis, radgan is Ex Officio kolegiaa. amdenad, 
evroparlaments arCevanis ufleba ar aqvs. winaaRmdeg SemTxvevaSi 
aucilebeli iqneboda erovnul doneze ministris Secvla. 
maSasadame, sakiTxis amgvari gadawyvetis safuZveli Ex Officio 
saxelmwifoTaSoriso elementia. 

gasaTvaliswinebelia is faqtoric, rom evrokavSiris sabWo 
mniSvnelovan rols asrulebs sakanonmdeblo procesSi da misdami 
calsaxa midgoma, rogorc aRmasrulebeli xelisuflebis nawilis 
mimarT, ar iqneboda swori. 

rac Seexeba evroparlamentis daTxovnis SesaZleblobis 
ararsebobas, es sakiTxi zemoaRniSnuli motivaciidan 
gamomdinareobs. parlamentarizmi sakanonmdeblo organos 
daTxovnis institutSi gulisxmobs amomrCevlebisaTvis 
SesaZleblobis micemas, arCevani gaakeTon kanonmdeblis an 
aRmasruleblis politikur mimarTulebebs Soris sakanonmdeblo 
an aRmasrulebeli gundis SecvliT. 

Tu sakanonmdeblo gundis Secvla ar gulixsmobs 
aRmasrulebeli gundis Secvlas, cxadia, azrs iqneba moklebuli 
kanonmdeblis `gadarCeva“. evrokavSiris sabWo ki formirdeba 
evroparlamentisagan damoukideblad. 
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aRniSnulidan gamomdinare, am nawilSi evrokavSiri ar 
miekuTvneba saparlamento sistemebis ojaxs. 

rac Seexeba evroparlamentis urTierTobas evrokomisiasTan, 
aRmasrulebeli Stos am umniSvnelovanesi nawilis xelisuflebis 
xelSeuxebloba mxolod evroparlamentzea damokidebuli, riTac 
modeli saparlamento niSnebs iZens. 

evrokavSiris Sesaxeb xelSekrulebis me-17 muxlis me-8 
punqtis Tanaxmad, komisia, rogorc organo, mxolod 
evroparlamentis winaSea pasuxismgebeli. evroparlamenti 
uflebamosilia, mis wevrTa ori mesamedis mxardaWeriT, komisiis 
winaaRmdeg miiRos gakicxvis rezolucia, rac iwvevs komisiis, 
rogorc organos wevrTa daTxovnas. 

damfuZnebeli xelSekruleba ar iTvaliswinebs sxva 
SesaZleblobas evrokomisiis xelisuflebis Sewyvetis sakiTxTan 
dakavSirebiT, Tu ar CavTvliT evrokomisiis Tavmjdomaris 
uflebas, mosTxovos evrokomisiis wevrs Tanamdebobis datoveba. 
evrokomisiis Tavmjdomaris es uflebamosileba sakmaod mZlavri 
berketia, misi moTxovniT Tanamdeboba datovos komisionerma, 
romelsac ndoba gamoucxada evroparlamentma. msgavsi tipis 
uflebamosileba saprezidento sistemaSi aRmasrulebeli 
xelisuflebis meTaurisTvisaa damaxasiaTebeli da Cveni 
mosazrebiT, zeerovnuli bunebis evrokomisiis xelisuflebisaTvis 
arasaxarbieloa. 

aRniSnulis garda, evrokomisiis xelisuflebis Sewyvetis 
sxva SesaZlebloba arcerT instituts ar ZaluZs.Aaqedan 
gamomdinare, saerTo jamSi, formirebuli modeli aseTi suraTiT 
warmosdgeba: evrokomisia, evroparlamentis Tanxmobis Semdeg, 
Tanamdebobaze iniSneba evropuli sabWos kvalificiuri 
umravlesobiT, magram Tanamdebobidan Tavisufldeba mxolod 
evroparlamentis mier gakicxvis rezoluciis gamoyenebiT. 

amdenad, zemoT ganxiluli tranzaqciuli da ierarqiuli 
urTierTobebis gaTvaliswinebiT, evrokavSirSi komisiis 
xelisuflebis arsebobis normatiuli principi emyareba naxevrad 
saprezidento sistemas, kerZod, ki saprezidento-premierul tips, 
romlis Tanaxmad, prezidenti garkveul rols asrulebs mTavrobis 
formirebaSi, magram premier_ministri da kabineti eqskluziurad 
pasuxismgeblebi arian parlamentis umravlesobis winaSe. 

evrokomisiis formirebaSi monawileobs rogorc evropuli 
sabWo, aseve evropuli parlamenti, Tumca araTanabari ZaliT. 
ramdenadac damfuZnebeli xelSekrulebiT evrokomisiis 
Tavmjdomaris kandidaturis dasaxelebisaTvis da, Semdgom, 
parlamentis umravlesobiT ndobagamocxadebuli komisiis 
dasaniSnad dadgenilia evropuli sabWos kvalificiuri 
umravlesoba, aRmasruleblis am nawilis xelisuflebis warmoSoba 
asimetriulia evropuli sabWos sasargeblod. magram komisiis 
xelisuflebis Sewyveta evroparlamentis eqskluziuri 
uflebamosilebaa. naxevrad saprezidento sistemis erT-erTi 
mniSvnelovani sikeTe mdgomareobs imaSi, rom samTavrobo 
angariSvaldebulebis parlamentis sasargeblod aSkara asimetria 
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wonaswordeba imiT, rom premier-ministrisa da mTavrobis SerCeva 
asimetriulia saxelmwifos meTauris sasargeblod.1 

zemoaRniSnulidan gamomdinare, migvaCnia, rom evrokavSirSi 
saxelmwifo mmarTvelobis modelTagan SedarebiT klasikuri 
formiT swored mmarTvelobis Sereuli formis niSnebia 
warmodgenili. Tu gaviTvaliswinebT im garemoebas, rom 
evrokomisias yvelaze safuZvliani pretenzia aqvs aRmasrulebel 
xelisuflebaze, massa, evroparlamentsa da evrokavSiris sabWos 
Soris saxelisuflebo urTierToba mmarTvelobis Sereuli 
sistemis principebs emyareba. 

Sugartis Teoriuli midgomis gaTvaliswinebiT, 
evrokavSirSi, erTi mxriv, evroparlaments, da meore mxriv, 
evropuli sabWosa da evrokavSiris sabWos Soris instituciuri 
urTierTobebi tranzaqciulia, xolo evroparlamentsa da 
evrokomisias Soris - ierarqiuli. aRniSnuli Tviseba xazs usvams 
e.w. dayofili aRmasrulebeli sistemis arsebobas, rodesac 
sakanonmdeblo organos urTierTobebi aRmasrulebeli 
xelisuflebis nawilebis mimarT gansxvavebulia, rogorc es 
mmarTvelobis Sereuli formebisTvisaa damaxasiaTebeli. 

sainteresoa, rom naxevrad saprezidento (aseve saparlamento) 
sistemaSi mTavrobis uflebamosilebis vada ar aris gansazRvruli. 
aRniSnuli gulisxmobs imas, rom faqtiurad mTavrobis 
uflebamosilebis vada prezidentis an parlamentis arCevnebzea 
damokidebuli. 

kavSirSi evrokomisiis vada mkafiodaa gansazRvruli da 
dakavSirebulia parlamentis arCevnebze, rodesac evrokavSiris 
funqcionirebis Sesaxeb xelSekrulebis 234-e muxlis meore nawili 
iTvaliswinebs, rom evrokomisiis daTxovnis SemTxvevaSi axali 
komisia iniSneba daTxovnili komisiis vadiT (axali 
evroparlamentis mier axali komisiis damtkicebamde vadiT).Mmisi 
uflebamosilebis vadis amowurvis Semdeg, axali komisiis 
formirebisas evropuli sabWo iTvaliswinebs evroparlamentis 
arCevnebis Sedegebs. evrokavSirSi parlamentarizmi arsebiTad 
gaaZliera evrokomisiis uflebamosilebis vadis evroparlamentis 
arCevnebze mibma. am SemTxvevaSi evrokomisia `moswyda” evropul 
sabWos, da gansakuTrebiT wevri saxelmwifoebis xelisuflebaTa 
preferenciebs. evrokomisiis uflebamosilebis vada ar aris 
damokidebuli  evropul sabWoze, radgan evropul sabWos Tavad 
ar gaaCnia ganaxlebadi uflebamosileba. 

is garemoeba, rom evropuli sabWos uflebamosilebis vadis 
ararsebobis pirobebSi komisiis uflebamosilebis vada mibmulia 
parlamentis uflebamosilebis vadaze, sakmarisi mtkicebulebaa 
aRmasrulebeli Stos parlamentTan kombinirebis TvalsazrisiT. 

amdenad, evropuli sabWos gavlena aRmasrulebelze 
Sesustebulia, rac aZlierebs mmarTvelobis Sereuli formis 
impulsebs. Tumca, garda amisa, evrokomisiis vadis 

                                                 
1 alasania, giorgi, saqarTvelos prezidentis aRmasrulebeli xelisuflebis 
farglebi saqarTvelos konstituciis mixedviT, marTlmsajuleba da kanoni, 
#2(17)’08, gv. 57. 
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gansazRvrulobis safuZvels mniSvnelovanwilad warmoadgens misi 
zeerovnuli buneba. 

xelisuflebis warmoSobisa da xelSeuxeblobis SeTavsebisa 
da gancalkevebis principebis gaTvaliswinebiT viRebT Semdeg 
suraTs: 

parlamentisagan gamijnulia evropuli sabWo da 
evrokavSiris sabWo, rogorc aRmasrulebeli xelisuflebis 
nawili. amavdroulad, evroparlamentTan kombinirebulia evropuli 
komisia, rogorc aRmasrulebeli xelisuflebis nawili. aRniSnuli 
warmoadgens evrokavSiris mmarTvelobis formis im principul 
komponents, romelic man naxevrad saprezidento sistemebisagan 
isesxa. 

evrokomisiis formirebaSi monawileobs aRmasruleblis 
nawili. evrokavSirSi aRmasrulebeli xelisufleba 
erTmniSvnelovnad parlametidan ar momdinareobs, rogorc amas 
klasikuri parlamentarizmi moiTxovs. 

amdenad, gzavnili, romelic lisabonis xelSekrulebidan 
momdinareobs kavSirSi demokratiis sakiTxis irgvliv, ukavSirdeba 
Sereul sistemas. lisabonis xelSekrulebiT, pirvelad 
kanonmdeblobasTan mimarTebaSi evroparlamentis uflebamosileba 
gaizarda, evropuli sabWo gaZlierda Tavmjdomareobis vadis 
gaxangrZlivebiT da evrokomisiis Tavmjdomaris nominaciaze 
kontrolis SenarCunebiT. xelSekrulebam ganasaxiera reJimi, 
romelSic aRmasrulebeli da sakanonmdeblo uflebamosilebebi 
ganawilda evropul sabWos, evrokavSiris sabWos, evroparlamentsa 
da komisias Soris. 

 

 
1.6. `Tanaarseboba” 
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arCeuli prezidentis iseTi tipis kabinetTan dapirispirebis 
potenciali, romelic mxolod parlamentis winaSea 
pasuxismgebeli, naxevrad saprezidento sistemis erT-erTi 
TvalsaCino niSania. 

SesaZlebelia ki kavSirSi evropuli sabWo (an evrokavSiris 
sabWo) daupirispirdes komisias? ramdenadac komisiis 
uflebamosilebis vada damoukidebelia, is, rogorc zeerovnuli 
instituti, mxolod kavSirs emsaxureba. mas ekrZaleba wevri-
saxelmwifoebis interesebis warmomadgenloba. evropuli sabWo da 
evrokavSiris sabWo ki saxelmwifoTaSoriso institutebia. aqedan 
gamomdinare, arsebobs `Tanaarsebobis” safuZvlebis warmoSobis 
potenciali. 

kavSirSi aRmasruleblis nawils (evropuli sabWo da 
evrokavSiris sabWo) damoukidebeli legitimacia aqvs. 
paralelurad SenarCunebulia aRmasruleblis nawilis 
saparlamento angariSvaldebuleba. 

Teoriasa da praqtikaSi didi mniSvneloba eniWeba premier-
ministrisa da prezidentis urTierTobis arss. am kuTxiT 
erTmaneTisagan ganasxvaveben or ZiriTad nimuSs. pirveli maTganis 
mixedviT, prezidenti sargeblobs saparlamento umravlesobis 
myari mxardaWeriT. aseT SemTxvevaSi sistema moqmedebs 
prezidentis politikuri xelmZRvanelobis qveS. igi meTaurobs 
mTavrobas rogorc de faqto, aseve de iure. prezidentis mier 
daniSnuli premier-ministri, romelic damtkicebulia parlamentis 
mier, imyofeba prezidentis subordinaciaSi. premieri axorcielebs 
administraciul da teqnikur menejments prezidentis 
xelmZRvanelobis qveS. 

rac Seexeba saxelisuflebo Stoebs Soris dapirispirebas, 
saprezidento sistemaSi konfliqtia prezidentsa da kongress 
Soris. naxevrad saprezidento sistemaSi erTmaneTs upirispirdeba 
prezidenti da premier-ministri, romelsac mxars uWers 
parlamenti. 

ra saxiT vlindeba es urTierTobebi evrokavSirSi? 
sakanonmdeblo umravlesoba, romelic mxars uWers meTaurs, 
kavSirSi es aris evrokavSiris sabWo, romelic mxars uWers 
evropul sabWos. erTi mxriv, evrokavSiris sabWo aRWurvilia 
mniSvnelovani sakanonmdeblo uflebamosilebebiT, da, meore mxriv, 
masSi wevri saxelmwifos ministrebi arian warmodgenilni. 

evropul sabWoSi ki wevri qveynis saxelmwifos an mTavrobis 
meTaurebi arian warmodgenilni. sabWos wevrebad warmodgenilia an 
prezidenti an premier-ministri (sabWos Tavmjdomare). amdenad, 
evrokavSiris sabWosa da evropuli sabWos wevrebi erTi gundis 
warmomadgenlebi arian. 

rogoria konfliqtis potenciali kavSirSi? vfiqrobT, 
SesaZloa Semdegi: evropuli sabWo da evrokavSiris sabWo 
evrokomisiis winaaRmdeg, romelsac zurgs evroparlamenti 
umagrebs. 

amgvari `Tanaarsebobis“ warmoqmna SesaZlebelia imdenad, 
ramdenadac, evropul sabWos an evrokavSiris sabWos ar ZaluZT 
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evrokomisiis uflebamosilebis vadamde Sewyveta, rac mxolod 
evroparlamentis prerogativaa. 

Tu evrokomisia Tavad aRmoCndeba politikur konfliqtSi 
parlamentTan, rac Teoriulad SesaZlebelia, am SemTxvevaSi 
potenciuri safrTxe mxolod evrokomisias emuqreba. aRniSnulis 
mizezi isaa, rom evroparlamentis daTxovnis instituti ar 
arsebobs. 

saintereso is gaxlavT, rom swored evroparlamentis 
doneze, romelsac wevri qveynebis xalxi irCevs, moxdes 
`meTaurisa“ da kanonmdeblis politikuri konfliqti. anu 
konfliqti meTaursa da kanonmdeblis nawils Soris. Tu meTaursa 
da kanonmdebels Soris konfliqti evrokomisiis pozicias 
ukavSirdeba, evroparlaments SeuZlia politikuri gakicxvis 
rezoluciiT daiTxovos igi. Tumca, `meTaurs“ saxelmwifo 
mmarTvelobis klasikuri formebis, saparlamento, maT Soris, 
naxevrad saprezidento sistemebisaTvis damaxasiaTebeli berketi 
ar gaaCnia. mas ar SeuZlia evroparlamentis daTxovna. 

es mniSvnelovani sistemuri elementia aRmasrulebeli da 
sakanonmdeblo xelisuflebis erTmaneTisagan gamijvnis 
uzrunvelsayofad, rogorc es saprezidento sistemebisaTvisaa 
damaxasiaTebeli. saparlamento, an naxevrad saprezidento 
sistemebSi saxelmwifo meTauris mier parlamentis daTxovna mis 
mier xelisuflebaTa Soris urTierTobaSi arbitris 
umniSvnelovanesi rolis institutiTaa cnobili, rac evrokavSiris 
doneze ar arsebobs. 

 
1.7. sakanonmdeblo xelisufleba 

evrokavSiris sistemaSi sakanonmdeblo funqcia SeTavsebuli 
aqvs evropul parlamentsa da evrokavSiris sabWos. evropuli 
sakanonmdeblo xelisuflebis dualizmi samecniero literaturaSi 
xSirad bikameralizmTan asocirdeba. evropuli parlamenti qveda 
palatad moiazreba, romelic sayovelTao evropul `sociums“ 
warmoadgens. xolo evrokavSiris sabWo, ramdenadac igi wevri-
saxelmwifoebis interesebs warmoadgens, da amdenad, teritoriul-
warmomadgenlobiTi organoa, zeda palatad moiazreba. 

evropuli bikameraluri parlamentis zeda palatis 
formireba ar aris dakavSirebuli arCevnebTan, ramdenadac 
evrokavSiris sabWo wevri saxelmwifoebis Sesabamisi ministrebis 
krebas warmoadgens. Tumca, orpalatiani sakanonmdeblo organos 
zeda palatis formirebis aseTi wesi ar warmoadgens novelas. 
analogiuri principi gaTvaliswinebulia germaniis federaciuli 
respublikis zeda palatis, bundesratis SemTxvevaSi, romlis 
wevrebi miwis aRmasrulebeli kabinetis wevrebi arian. isini 
nebismier dros SeiZleba gaTavisufldnen Tanamdebobidan. 

evropuli parlamentarizmis problemis arsi sxva sakiTxSia. 
Tu gaviTvaliswinebT evrokavSiris sabWos uflebamosilebis 
xvedriTi wilis sagrZnob wonadobas evroparlamentis 
prerogativaTa mimarT, gamomdinareobs, rom wevri qveynebis 
aRmasrulebeli xelisufleba principSi axorcielebs 
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sakanonmdeblo xelisuflebas evrokavSiris, anu suverenizaciis 
ufro maRal doneze. aRniSnuli sainteresoa imdenad, ramdenadac 
evrokavSiris doneze miRebuli gadawyvetilebebi savaldebuloa 
wevri-qveynebisaTvis. 

wevri qveynis aRmasrulebeli xelisuflebis warmomadgenels 
(evropel kolegebTan erTad) SeuZlia miiRos iseTi 
gadawyvetileba, romelic savaldebulo iqneba misi qveynis 
parlamentisaTvis. ufro metic, aseTi tipis gadawyvetilebebi uwin 
erovnuli CarCoebis farglebSi xalxis mier arCeul 
sakanonmdeblo organoTa prerogativebs ganekuTvneboda. 
Sesabamisad, erovnuli parlamentis mier gadasawyveti sakiTxebi 
aRmoCnda erovnuli aRmasruleblis xelSi erovnuli CarCoebis 
miRma. aRniSnuli sakiTxi `demokratiuli deficitis“ saxeliT 
cnobili problemis Zireul aspeqts warmoadgens. 

vinc kavSiris ganviTarebas mis farglebs garedan akvirdeba 
da afasebs mas, aqcents akeTebs wevri saxelmwifoebis 
suverenitetis SezRudvaze, da kerZod, evrokavSirSi 
kanonSemoqmedebiTi procesisagan erovnuli parlamentebis 
CamoSorebaze. vinc pirvel rigSi wamoswevs kavSiris Sida 
problemas, instituciuri sistemis sisusted miiCnevs imas, rom 
evroparlamenti ar asrulebs mniSvnelovan funqcias 
sakanonmdeblo procesSi, da amrigad, xalxs - amomrCevlebs, ar 
SeuZliaT, gamoxaton damokidebuleba arc erovnuli da arc 
evropuli parlamentis meSveobiT.1 

devid martinma, evroparlamentis Tavmjdomaris yofilma 
moadgilem, aRniSna, rom Tu gaerTianeba iqneboda saxelmwifo, da 
igi iTxovda gaerTianebaSi Sesvlas, mas uars etyodnen kavSirSi 
gawevrianebaze demokratiis deficitis gamo. `demokratiis 
deficiti” gansakuTrebiT TvalsaCino gaxda 1980-iani wlebis Sua 
periodidan. viwro gagebiT, `demokratiuli deficiti” aris 
naprali, erTi mxriv, evropuli komisiis, evrokavSiris sabWosa da 
evropul sabWos, da meore mxriv, erovnuli parlamentisa da 
evropuli parlamentis Zalauflebas Soris. igi warmoadgens wevri 
qveynebisagan kavSirisadmi Zalauflebis delegirebis Sedegs. 

Zalauflebis delegirebamde, erovnuli parlamentebi 
flobdnen sakanonmdeblo uflebamosilebas ama Tu im sferoSi. 
kavSiris doneze analogiur uflebebs xSirad flobs ara arCeviTi 
sakanonmdeblo organo, aramed sxva instituti. ramdenadac 
kavSirma TandaTanobiT moipova meti uflebamosilebebi, erovnulma 
parlamentebma uari Tqves uflebamosilebebze ara 
evroparlamentis sasargeblod, aramed evrokavSiris sabWos, 
evrokomisiis, da evropuli sabWos sasargeblod. 

erovnulma parlamentebma sakanonmdeblo xelisufleba 
`dakarges” ara mxolod imitom, rom gaerTianebam axali 
uflebamosilebebi moipova, aramed imitom, rom 1980-ian wlebSi 
sabWom TandaTanobiT Seamcira erTsulovani kenWisyris wesebi 
kvalificiuri umravlesobiT kenWisyris sasargeblod. 

                                                 
1 Топорнин, Б.Н., Европейское Право, Москва, Юристь, 1998, c. 95. 
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erTsulovnad gadawyvetilebis miRebis proceduraTa Semcireba 
aseve niSnavda erovnuli parlamentebis kontrolis Semcirebas 
aRmasrulebel xelisuflebaze.1 
 bikameralizmis konstituciuri principebis gaTvaliswinebiT, 
evropuli kavSiris sakanonmdeblo bikameralizacia dResdReobiT 
mainc asociaciuri da pirobiTia. kavSiris doneze, sakanonmdeblo 
`palatebs“ Soris Sroma ar aris imgvarad danawilebuli, rogorc 
amas klasikuri parlamentarizmi icnobs. 

magaliTad, zeda palatebi, ZiriTadad, dominireben sagareo-
politikuri gadawyvetilebebis miRebaSi, qveda palatebi ki 
ganageben qveynis Sida politikur sakiTxebs. amasTan, rogorc wesi, 
qveda palata yovelTvis gacilebiT mZlavria. igi flobs ufro 
farTo da arsebiT konstituciur prerogativebs, vidre zeda 
palata. zogierTi sakanonmdeblo aqtis misaRebad mas zeda 
palatis vetos gadalaxvis SesaZlebloba aqvs, rasac ver vityviT 
evropul parlamentze. evropuli parlamenti qveda palatis 
analogad klasificirebulia mxolod misi formirebis da 
warmomadgenlobiTi bunebis gaTvaliswinebiT. kompetenciurad is 
`zeda palatasTan“, evrokavSiris sabWosTan SedarebiT sustia. 

sainteresoa sakanonmdeblo procesSi aRmasrulebelsa da 
kanonmdebels Soris urTierTobis evropuli principi. 

parlamentis sakanonmdeblo gavlena mniSvnelovnad 
damokidebulia komisiis mxardaWeraze. parlamentis mier 
SemoTavazebuli Sesworebebi sakanonmdeblo proeqtSi aisaxeba 
evrokavSiris sabWos kvalificiuri umravlesobiT Tanxmobis 
SemTxvevaSi, Tuki am cvlilebebs mxars uWers komisia. komisia da 
parlamenti kavSiris interesebis institutebi arian. amdenad, maT 
erTad mouwevT evrokavSiris sabWos, rogorc erovnul-
warmomadgenlobiTi organos winaaRmdeg da, Sesabamisad, 
zeerovnuli principis gansamtkiceblad brZola.2 

evrokavSiris institucionalizacia naTlad miuTiTebs, rom 
wevri qveynebis warmomadgenlebi, evrokavSiris instituciuri 
arqiteqtorebi eyrdnobian maT saxelmwifoebSi ganviTarebul 
aprobirebul praqtikas. vfiqrobT, am SemTxvevaSi aRniSnuli 
konstituciuri nawarmi (Tavad instituti) warmoadgens 
konstitucionalizmis Tanamedrove miRwevebis gamoxatulebas. 

mxolod msgavsi kulturis, minimaluri ekonomikuri 
`komfortisa” da demokratiuli sistemebis safuZvelzea 
SesaZlebeli instituciuri kavSirebis gaZliereba integraciis 
saerTaSoriso organizaciaSi monawileobis saSualebiT.3 

jer kidev Soria periodamde, rodesac SeiZleba myari 
varaudi, rom evrokavSiri Camoyalibdeba zesaxelmwifod da 
Caanacvlebs erovnul saxelmwifoebs. magram faqtia, rom es 
warmonaqmni moamravlebs tradiciuli saxelmwifos naklovanebebs. 

                                                 
1 Dinan, Desmond, Ever closer Union?, MacMillan, Lynne Reinner Publishers, Inc., 1994, p.p. 189; 
2 Andersen, Sveis, Eliassen, Kjella, Making policy in Europe, the europeification of national policy-
making, Sage, 1994, p. p. 20. 
3 Martinez, Martin, Magdalena M., National sovereignty and international organizations, Kluwer Law 
International, 1996, p. 107. 
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wevrma qveynebma unda Seqmnan evrokavSiri da ara piriqiT, 
evropulma kavSirma Caanacvlos saxelmwifo. 

am etapze aSkaraa rom gaerTianeba aris `xalxis evropa,” 
magram, gansakuTrebiT suverenuli erovnuli saxelmwifoebis 
kavSiri. xalxs surs gadawyvetilebis miReba maTi erovnuli 
parlamentebis mier. am ganwyobiT, migvaCnia, rom demokratiuli 
deficitis Semcirebis mizniT gaerTianebis gadawyvetilebis 
miRebis procesSi, legitimaciis gaumjobesebis yvela SesaZlo 
mcdeloba moiTxovs saparlamento organoTa Zalauflebis 
gaZlierebas. 

evropulma instituciurma mSeneblobam gamoiwvia sxvadasxva 
wevri qveynebis identurobis kooperaciuli federalizmisadmi 
xelaxala gansazRvra. evropul gaerTianebaSi gadawyvetilebis 
Seqmna ufro waagavs instituciur, vidre distribuciul vaWrobas, 
romelic institutis normebis CarCoebSi unda moeqces. Sedegad, 
evrogaerTianebis wevri qveynebis erovnuli gadawyvetilebis 
Seqmnis procesi eqceva evropuli integraciis, saxelmwifos 
sazRvrebs miRma transnacionaluri da saxelmwifoTaSoriso 
koaliciebis gavlenis qveS, rac cvlis saSinao debatebis bunebas.1 
 oficialuri politikuri procesebis Seqmnam, romlebic 
zeerovnuli da institucionalizebulia evrogaerTianebis 
struqturebSi, warmoSva da SesaZlebeli gaxada axali procesebis 
daZvra Tavisi struqturebiTurT. evrokavSiris politikuri 
procesis sirTule legendarulia. 

socialur da politikur doneze gamoxatulia interesebi, 
romlebic scdeba erovnul prioritetebs, romlebic xSirad 
TiTqos gverds uvlis erovnul xelisuflebebs, cdilobs 
daakavSiros subnacionaluri interesebi evrokavSiris 
xelisuflebasTan pirdapir da uSualod. Tumca, SesaZlebelia 
mravaldoniani, rTuli politikuri procesis moxazva 
evrokavSirSi. Tanamderove xelisuflebisa da Zalauflebis 
struqturis daxasiaTeba Znelia. erTi ram naTelia, rom 
evrogaerTianebis wevri qveynebisaTvis saxelmwifos, rogorc 
struqturis buneba Seicvala.2 

kavSiris institutebma daamtkices maTi Rirseba, magram isini 
mzad unda iyvnen amocanebis mzardi odenobisaTvis Tavis 
gasarTmevad, romelic ekisreba gafarToebad kavSirs. rac ufro 
meti wevri qveyanaa, miT metia centridanuli Zalebi, romelic 
emuqreba mas danawevrebiT.Mmoklevadianma erovnulma interesebma 
SesaZloa, Zalze advilad gadaiyvanos relsebidan kavSiris, 
rogorc mTlianis grZelvadiani prioritetebi. 

swored amitomaa, rom yvelam, vinc monawileobs uprecedento 
TavgadasavalSi, unda ikisros valdebuleba da imoqmedos ise, rom 
kavSiris instituciurma sistemam ganagrZos efeqtianad muSaoba. 
nebismieri mTavari cvlileba amJamindel sistemaSi unda 
uzrunvelyofdes evropuli pluralurobis dafasebas. 

                                                 
1 Carlsnaes,  Walter and  Smith, Steve, Foreign policy-the EC and changing perspectives in Europe, Sage, 
London, 1994, p. 58; 
2 iqve, p. 58. 
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bolos, evropis yvelaze faseuli Rirebuleba aris misi 
mdidari sxvadasxvagvaroba _ mravali gansxavavebebi erTa Soris. 
reformebi koncentrirebuli unda iyos gadawyvetilebis miRebis 
procesze. erTsulovani SeTanxmebis SenarCuneba gamoiwvevs 
paralizebas. sistemis erTaderTi gamarTuli forma politikuri 
da samarTlebrivi sistemaa, romelic efuZneba umravlesobiT 
kenWisyras, masSi integrirebuli gawonasworebisa da SekavSirebis 
meqanizmiT.1 

 

 VII. daskvniTi nawili 

 
1. saprezidento sistemis Sesaxeb 

imTaviTve cxadia, rom kavSiris gadawyvetilebis Seqmnis 
procesi ar gamoiwvevs saprezidento sistemis Camoyalibebas. 27 
wevr qveyanas Soris mxolod kviprosia wminda saprezidento 
sistemis mqone, da mxolod safrangeTs aqvs wminda Sereuli 
mmarTvelobis forma. kavSiris amJamindel politikur sistemas aqvs 
ufro meti saparlamento Tvisebebi, vidre saprezidento. 

kavSiris mmarTvelobisaTvis wminda saprezidento formis 
SerCeva moiTxovs amJamindeli instituciuri wonasworobis 
fundamentur gadawyobas. dResdReobiT es wonasworoba xasiaTdeba 
sam politikur instituts, parlaments, sabWosa da komisias, aseve 
kavSirsa da wevr qveynebs Soris Zalauflebis ganawilebis 
kompleqsuri da delikaturi sistemiT. 

Tu kavSirs sayovelTaod arCeuli prezidenti eyoleboda, es 
unda yofiliyo komisiis prezidenti, romelic Semdeg daniSnavda 
komisionerebs, rogorc kabinetis wevrebs, romelic mxolod mis 
winaSe iqnebodnen pasuxismgeblebi da ara parlamentis winaSe. 
maSin parlamenti unda iyos orpalatiani, erTi arCeuli pirdapir 
xalxis mier, moqmedi evroparlamentis msgavsad, da meore _ wevri 
qveynebis mier daniSnuli wevrebisagan, evrokavSiris sabWos 
msgavsad. arcerTi palata ar iqneboda uflebamosili, daeTxova 
komisiis Tavmjdomare. 

aSkaraa, rom amgvari wesrigi kavSirSi iqneboda mouqneli, 
gansakuTrebiT imis gaTvaliswinebiT, rom sistemas mouwevda 
efeqtianobis dadastureba iseT garemoSi, romelic sruliad 
gansxvavebulia klasikuri saprezidento sistemis qveyanaSi _ a.S.S.-
Si. imis miuxedavad, rom saprezidento sistema gamarTulad 
muSaobs a.S.S.-Si, misi gansazRvra, rogorc sasargeblo 
kavSirisaTvis iqneba rTuli, radgan evropul gaerTianebas ar aqvs 
misi xalxebisagan iseTive erTguleba. aSS-s saxelmwifo sistema 
ukve or saukuneze metia funqcionirebs. 

xalxis mier prezidentis arCeva qmediTi SeiZleba iyos 
orpartiul sistemaSi, sadac prezidents SeuZlia SeinarCunos 
popularuloba sanam Tanamdebobazea, da daeyrdnos amomrCevelTa 
(kvazi) umravlesobas. mravalpartiul sistemaSi, romelic 

                                                 
1 Fontaine, Pascal, Europe in 12 Lessons, Paris, www.ue.int.; 
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prevalirebs evrokavSirSi, prezidentis popularuloba 
damokidebuli iqneboda politikur partiebs Soris konsensusze, 
romlebic warmoadgenen mxolod xalxTa nawilebs. 

 
2. saparlamento sistemis Sesaxeb 

zogierTi mecnieris mosazrebiT, evrokavSiris politikuri 
sistemisaTvis saparlamento Tvisebebi ufro damaxasiaTebelia, 
vidre saprezidento. evrokomisia kavSiris aRmasrulebeli 
xelisufalia da angariSvaldebulia evroparlamentis winaSe, 
romelsac aqvs ufleba, gakicxvis rezoluciis safuZvelze 
gadaayenos igi. komisia moqmedebs misi Tavmjdomaris 
xelmZRvanelobis qveS, romelic anawilebs uflebamosilebebs 
komisiis wevrebs Soris, da SeuZlia wevrs mosTxovos 
Tanamdebobidan gadadgoma.1 komisiis Tavmjdomare da wevrebi, 
romelTa kandidaturebs asaxelebs wevri qveynebi da 
nominirebulia sabWos mier, rogorc organo, mtkicdeba 
parlamentis mier, sanam dainiSnebian sabWos mier kvalificiuri 
umravlesobiT.2 

yvela aRniSnuli elementi miuTiTebs saparlamento reJimis 
arsebobaze. lisabonis xelSekrulebiT, komisiis Tavmjdomaris 
kandidaturas parlaments warudgens sabWo parlamentis arCevnebis 
Sedegebis gaTvaliswinebiT, nominirebul kandidaturas ki 
amtkicebs parlamenti da niSnavs evropuli sabWo. 

evropul sabWos Tavmjdomareobs piri, romelic airCeva 
Tavad sabWos mier ornaxevari wlis vadiT (erTjeradi 
ganaxlebiT). Tumca, radgan evropul sabWos ar aqvs sakanonmdeblo 
uflebamosilebebis aRsrulebis ufleba, aramed aRWurvilia 
mxolod `politikuri mamoZravebeli ZalmosilebiT”, mis 
Tavmjdomares ar eqneba aRmasrulebeli an sakanonmdeblo 
uflebamosilebebi, da, amdenad, mogvagonebs saxelmwifos meTaurs 
saparlamento sistemaSi. 

mecnierTa is jgufi, romelic kavSirs axasiaTebs 
saparlamento reJimis TvisebebiT, erTmniSvnelovnad uaryofs 
kavSirSi naxevrad saprezidento sistemis franguli modelis 
damkvidrebis perspeqtivas, vinaidan amgvar sistemaSi xalxis mier 
arCeuli prezidenti inawilebs aRmasrulebel xelisuflebas 
premier-ministrTan, romelic iniSneba prezidentis mier da 
mtkicdeba parlamentis mier. 

Tu aseTi sistema damkvidrdeboda kavSirSi, es moaswavebda, 
rom evropuli sabWos Tavmjdomare ufro aqtiurad da Rrmad 
CaerTveboda rogorc kavSiris aRmasrulebel, aseve sakanonmdeblo 
uflebamosilebebSi. aseT SemTxvevaSi, komisiis Tavmjdomare, 
rogorc evropuli aRmasruleblis meTauri, mis aRmasrulebel 
funqciebs Seasrulebda evropuli sabWos Tavmjdomaris CrdilSi, 
romelsac eqneboda sakuTari, ufro Zlieri legitimacia. 

                                                 
1 evropuli gaerTianebis Sesaxeb xelSekrulebis 217-e muxli; 
2 evropuli gaerTianebis Sesaxeb xelSekrulebis 214-e muxli. 
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aRniSnuli aseve gamoiwvevda evroparlamentis 
uflebamosilebebis Sesustebas, da, amdenad, gaamZafrebda 
demokratiul deficits. maTi mosazrebiT, orive aRniSnuli 
faqtori ganapirobebs franguli modelis Seusabamobas 
evrokavSiris marTvis modelTan, romelsac esaWiroeba Zlieri 
aRmasrulebeli misi integraciis proeqtisaTvis, da Zlieri 
parlamenti misi legitimaciis gaZlierebisaTvis.1  

unda aRiniSnos, rom lisabonis xelSekrulebiT 
gaTvaliswinebuli siaxle evropuli sabWos Tavmjdomaris 
stabilizaciis TvalsazrisiT, vfiqrobT, gazrdis am institutis 
gavlenas, rac SesaZloa, zemoaRniSnuli procesebis safuZveli 
gaxdes. 

evrokavSiris doneze saparlamento niSnebis identificirebis 
Semdeg, liparti miiCnevs, rom kavSiris moqmedi sistema xasiaTdeba 
konsensualuri demokratiis ramdenime niSniT. rogorc man aRniSna, 
konsensusis Zieba mimdinareobs sxvadasxva safexurze kavSiris 
aRmasruleblis doneze, komisiaSi, sadac farTo erovnebaTaSorisi 
da interpartiuli koaliciebi emyareba konsensuss. 

meore, kavSirs aqvs mravalpartiuli sistema, sadac 
warmodgenilia uamravi partia parlamentSi da ramdenime partia 
evrokavSiris sabWoSi. amdenad, damokidebulia konsensusis 
miRwevaze. da bolos, evrokanonmdebeli Sedgeba ori 
sakanonmdeblo `palatisagan”, parlamentisa da evrokavSiris 
sabWosgan, sadac pirveli maTgani warmoadgens xalxs, xolo meore 
_ saxelmwifoebs. amdenad, saxezea ara xalxebis an saxelmwifoebis 
kavSiri, aramed xalxTa da saxelmwifoTa kavSiri.2 

kavSiris, rogorc konsensualuri demokratiis gansazRvra, 
ara mxolod kavSiris mdgomareobis Sesaferisia, aramed 
sasurvelia, rom kavSiri iyos erTiani, da darCes erTiani im 
farTo kulturuli, lingvisturi, politikuri da sazogadoebrivi 
mravalferovnebis gaTvaliswinebiT, romelic arsebobs 27 wevrian 
kavSirSi. amgvar kavSirSi konsensualuri demokratia, romelic 
efuZneba proporciuli warmomadgenlobis sarCevno sistemas, aris 
erTaderTi, romelic iZleva SesaZleblobas, rom kavSiris 
gadawyvetilebis miRebis procesSi CaerTos mosaxleobis farTo 
segmenti. saintereso is gaxlavT, rom gaerTianebuli samefo, 
romelic misi Sida miznebisaTvis iyenebs maJoritarul sistemas 
(yvela xma gamarjvebuls), dasTanxmda evroparlamentis 
arCevnebisaTvis proporciuli sistemis gamoyenebas.3 

is faqti, rom kavSirSi yalibdeba konsensualuri 
demokratia, ar unda aSorebdes mas Zlieri aRmasruleblisagan. 
konsensualuri demokratiis magaliTebma aCvena, isini qmnian 
aranakleb gadamwyvet politikas, vidre maJoritaruli 
demokratiebi. kavSirs ukve hyavs Zlieri aRmasrulebeli komisiis 
saxiT, rig sferoebSi mainc. 

                                                 
1 Van Gerven, Walter, Which form of accountable government for the European Union? 
http://www.ii.umich.edu/ces-euc, p. 19; 
2 iqve, p. 19; 
3 iqve, p. 19. 
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am kompetenciis farglebSi, komisia monawileobs 
gaerTianebis aRmasruleblis samive ZiriTad funqciaSi. 
sakanonmdeblo iniciativis misi (kvazi) monopoliiT, igi 
monawileobs sakanonmdeblo procesSi. komisia axorcielebs 
gaerTianebis aRmasruleblis mniSvnelovan uflebamosilebebs, 
avtonomiurad an delegirebiT, da asrulebs mniSvnelovan 
sameTvalyureo rols uflebiT, warmarTos saqme 
evrosasamarTloSi nebismieri wevri qveynis winaaRmdeg, romelic 
ar asrulebs kavSiris winaSe nakisr valdebulebebs. 
mravalvalentianma poziciam komisia wamyvan Zalad aqcia kavSiris 
ekonomikuri da socialuri politikis gverdiT.1 

kavSirs aseve hyavs Zlieri meTauri komisiaSi Tavmjdomaris 
saxiT, romelic sartoris terminiT, `pirvelia araTanasworebs 
Soris”, vidre `pirveli Tanasworebs Soris”. amas mravali 
elementi amtkicebs: komisiis wevrebi ver dainiSnebian 
Tavmjdomaris Tanxmobis gareSe. Tavmjdomare iRebs 
gadawyvetilebas komisiis Sida organizaciul sakiTxebze. igi 
anawilebs uflebamosilebebs mis wevrebs Soris. misi kolegebis 
TanxmobiT, niSnavs moadgileebs. igi winamZRolobs komisiis 
politikur saqmianobas da monawileobs evropuli sabWos 
sxdomebSi. man SeiZleba komisiis wevrs mosTxovos gadadgoma.2 

evrokavSiris saparlamento reJimad gardaqmna, kavSiris 
demokratiuli legitimaciis da kavSiris marTvaSi moqalaqeTa 
monawileobis gazrdis TvalsazrisiT, aucileblad moiTxovs rig 
instituciur da politikur cvlilebebs. 

sami politikuri institutidan _ parlamenti, evrokavSiris 
sabWo da komisia, mxolod parlamenti flobs srul demokratiul 
legitimacias, radgan pirdapiri wesiT airCeva evropis xalxTa 
mier. aRniSnulis sapirispirod, kavSiris sakanonmdeblo 
xelisuflebis yvelaze Zlieri nawili, evrokavSiris sabWo, ar 
flobs demokratiul legitimacias da rogorc organo, zeerovnul 
doneze ar aris politikurad angariSvaldebuli romelime 
institutis winaSe. misi wevrebi wevri qveynebis ministrebi arian, 
romlebic politikurad angariSvaldebulebi arian mxolod wevri 
qveynebis parlamentebis winaSe. 

rac Seexeba komisias, igi Sedgeba wevrebisagan, romlebic De 
Facto iniSnebian wevri qveynis xelisuflebaTa mier. Semdeg 
guldasmiT SeirCevian da mtkicdebian evroparlamentis mier. wevri 
qveynis aRmasruleblis wevrTagan gansxvavebiT, isini 
damoukidebeli moxeleebi arian, romlebsac ar axasiaTebT 
politikuri kuTvnileba romelime politikuri partiisadmi, 
romlebic warmodgenilni arian evro an erovnul parlamentebSi. 

miuxedavad amisa, komisiis wevrebi garkveulwilad atareben 
politikur pasuxismgeblobas, ramdenadac isini valdebulni arian, 
evroparlaments ganumarton TavianTi qmedebebi da rogorc 
organo, angariSvaldebulia evroparlamentis winaSe. 
                                                 
1 Van Gerven, Walter, Which form of accountable government for the European Union? 
http://www.ii.umich.edu/ces-euc, p. 19; 
2 iqve, p. 21. 
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politikuri angariSvaldebulebis TvalsazrisiT, SeiZleba 
gamovyoT moqmedi sistemis sami arsebiTi nakli. komisia Sedgeba 
wevrebisagan, romlebic nominirebulni arian wevri qveynebis 
xelisuflebaTa mier moqalaqeTa yovelgvari pirdapiri an iribi 
monawileobis gareSe. Tu gaviTvaliswinebT lisabonis 
xelSekrulebis siaxles, rom evrokomisiis formireba iwyeba 
evroparlamentis arCevnebis Sedegebis gaTvaliswinebiT, SeiZleba 
iTqvas, rom am mimarTulebiT progresia. kavSiris sabWo da misi 
individualuri wevrebi ar atareben politikur pasuxismgeblobas 
evropul doneze. saxelmwifosa da mTavrobis meTaurTa evropuli 
sabWo asrulebs mniSvnelovan politikur rols, magram 
politikuri angariSvaldebulebis TvalsazrisiT, misi roli 
sruliad ganusazRvrelia. 

komisiisaTvis, rogorc aRmasrulebisaTvis demokratiuli 
legitimaciis mosapoveblad aucilebelia moqalaqeTa CarTva 
komisiis wevrTa da Tavmjdomaris SerCevaSi. saparlamento 
sistemaSi aRniSnuli miznis miRwevis tradiciuli gza aris is, 
rom parlamentSi warmodgenili politikuri partiebi 
monawileobdnen aRmasrulebeli xelisuflebis formirebaSi. 

kavSiris demokratiuli legitimaciis gaZlierebis mizniT 
aucilebelia `evromTavrobis” daniSvnaSi parlamentis da 
parlamentSi warmodgenili partiebis meSveobiT - moqalaqeebis 
monawileobis xarisxis amaRleba, raTa monawileoba Sedarebadi 
iyos erovnuli saxelmwifoebis mTavrobaTa formirebaSi erovnuli 
parlamentebisa da moqalaqeTa monawileobasTan. es moaswavebda, 
rom evroparlamentis arCevnebis Semdeg, evropuli sabWos 
Tavmjdomare, upirveles yovlisa, miiwvevda arCevnebSi 
gamarjvebuli yvelaze didi partiis liders, raTa dawyebuliyo 
sxva partiebTan molaparakebebi komisiis formirebisaTvis. Tu es 
liderebi ar uzrunvelyofdnen sakmaris mxardaWeras parlamentSi, 
maSin evropuli sabWos Tavmjdomare maT xelaxla mosTxovda 
nominirebas. 

demokratiuli legitimaciis mizezTa gamo, evrokomisiis 
Tavmjdomaris kandidats unda warmoadgendes evroparlamentSi an 
erovnul parlamentSi arCeuli pirovneba. metic, komisia unda 
yalibdebodes iseTi adamianebiT, romelTa konfiguracia 
sakmarisad asaxavs kavSiris yvela wevri qveynis demografiul da 
geografiul speqtrs. amdenad, unda Seicvalos komisiis 
Semadgenlobis inicirebis wesi da es uflebamosileba unda 
ganaxorcielon evroparlamentSi warmodgenilma politikurma 
partiebma. es im SemTxvevaSi, rodesac saubaria evrokavSirSi 
klasikuri saparlamento reJimis damkvidrebaze. 

Tumca, naxevrad saprezidento sistemisaTvis amgvari midgoma 
ar aris aucilebeli piroba, ramdenadac aRmasrulebeli 
xelisuflebis warmoSobis wyaro saxelmwifos meTaurisagan 
momdinareobs, rac dResdReobiTaa kavSirisaTvis damaxasiaTebeli. 

evrokavSiris sabWos politikuri angariSvaldebulebis 
amaRleba erTerTi yvelaze delikaturi sakiTxia. sabWoSi 
politikuri angariSvaldebuleba sadavoa im gagebiT, rom rogorc 
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evrokanonmdeblis arsebiT nawils, evrokavSiris sabWos unda 
Seswevdes unari, misi legitimacia daamyaros uSualod saxalxo 
mxardaWeraze, magram aRniSnuli ar iTvaliswinebs sabWos 
Semadgenlobis gansazRvras ministerialur doneze wevri qveynebis 
warmomadgenlobis garda sxva moxeleebiT. 

TiToeuli warmomadgeneli unda iyos individualurad 
politikurad pasuxismgebeli wevri qveynebis parlamentebis winaSe. 
aris ori perspeqtiva: pirveli, sabWo unda gaxdes kavSiris doneze 
romelime institutis winaSe angariSvaldebuli organo. sadao 
swored am institutis gansazRvraa. da meore, an igi unda gaxdes 
angariSvaldebuli wevri qveynebis erovnuli parlamentebis 
`erTobliobis” winaSe. bevria damokidebuli imaze, Tu rogor 
ganixileba momavalSi evrokavSiris sabWo. ufro konkretulad, 
Soreul momavalSi Camoyalibdeba Tu ara igi klasikuri 
orpalatiani saparlamento sistemis erT-erT palatad.1 

aRniSnuli TvalsazrisiT, germanul magaliTTan Sedareba 
instruqciuli iqneba germaniis respublikis federaluri 
struqturis gamo, romelSic, kavSiris msgavsad (supra), aris 
sivrce, romelic nawildeba respublikisa da Semadgeneli 
nawilebis, miwebis xalxebze. 

Sesabamisad, federalur saxelmwifoSi bikameralizmi 
saxelmwifos arss warmoadgens. ufro metic, federalur 
bikameralur parlamentebSi xalxis mier arCeuli palata ufro 
Zlieria da legitimaciis maRali xarisxis mqone, vidre zeda 
palata. es maSin, rodesac evrokavSirSi zeda palatis msgavsi 
instituti, sabWo, evrokanonmdeblis ufro Zlieri nawilia. 
aRniSnuli cxadyofs kavSiris daSorebas klasikuri 
federalizmisagan, misi konfederaciis niSnebiT. 

sainteresoa, rom Tu kavSiri sruli federalizaciis gzas 
daadgeba, rac gamoiwvevs sakanonmdeblo xelisuflebis 
bikameralizacias, rodesac xalxis mier arCeuli palata ufro 
gaZlierdeba, arc maSin dgeba sabWos politikuri 
angariSvaldebulebis kanonzomiereba. politikuri 
angariSvaldebuleba gulisxmobs imas, rom es instituti rogorc 
organo, romelime institutis winaSe iyos pasuxismgebeli. 
federaluri principi, germaniis magaliTze, bundesratis wevrebs 
ar abrkolebs, warmoadginon miwis avtonomiuri interesebi. 

evrokavSiris sabWos angariSvaldebulebis gaZlierebis erT-
erTi saSualebaa sakanonmdeblo xelisuflebis ori institutis 
urTierTobis gaaqtiureba, rodesac isini erTmaneTs 
gansaxorcielebeli RonisZiebebis Sesaxeb moaxseneben. am kuTxiT 
aseve sainteresoa erovnuli parlamentebis rolis amaRleba, 
rogorc dResdReobiT SeiniSneba evropul saqmeTa komitetebis 
konferenciis arsebobiT. aRniSnuli damatebiT iZleva erovnuli 
ministrebis, rogorc sabWos wevrTa moqmedebaTa monitoringis 
saSualebas. Tumca, konferenciis muSaobis efeqtianoba saeWvoa, 

                                                 
1 Van Gerven, Walter, Which form of accountable government for the European Union? 
http://www.ii.umich.edu/ces-euc, p. 27. 
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bundovania mis xelT arsebuli berketebi ministrebis winaaRmdeg 
samoqmedod. 

evrokavSiris sabWos politikuri angariSvaldebulebis 
gasaZliereblad erT-erTi saintereso iniciativa gaxlavT moqmedi 
evroparlamentis wevrTa raodenobis ganaxevreba da 
warmomadgenelTa meore palatis Seqmna, romelic Sedgeba qveynebis 
erovnuli da regionuli parlamentebis delegatebisagan, romlis 
ZiriTadi amocana evrokavSiris sabWos, rogorc organos qmedebaTa 
monitoringi iqneba. mas aseve SeiZleba daekisros sxva amocanebic, 
magaliTad, subsidiarobis principis gamoyenebis kontroli.1 
Tumca, amgvari saparlamento asamblea ar unda iqces kavSiris 
institutad, magram darCes platformad, sadac wevri qveynebis 
delegatebi iTanamSromleben evrointegraciis racionalizaciis 
mizniT.2 

 
3. prezidentis institutis Sesaxeb 

mecnierTa nawili ewinaaRmdegeba evrokavSirSi xalxis mier 
arCeuli prezidentis institutis Seqmnas an komisiis 
Tavmjdomaris mier evropuli sabWos Tavmjdomareobis SeTavsebas. 

pirveli perspeqtiva gamoiwvevda evrokavSiris mmarTvelobis 
formis naxevrad saprezidento sistemad Camoyalibebas franguli 
modeliT, sadac komisiis Tavmjdomare, iRebs ra legitimacias 
wevri qveynebis xelisuflebisgan, uflebamosilebas 
ganaxorcielebda sayovelTaod arCeuli evropuli sabWos 
Tavmjdomaris CrdilSi. aRniSnuli hipoTezidan gamomdinareobs, 
rom yvelaze TvalsaCino elementebidan, evrokavSiris sistemas 
naxevrad saprezidento modelisagan pirdapiri wesiT arCeuli 
saxelmwifos meTauris ararseboba aSorebs. 

rac Seexeba meore perspeqtivas, igi komisiis Tavmjdomares 
aqcevda Primus Inter Pares ara mxolod komisionerebs, aramed aseve 
wevri qveynebis saxelmwifos an/da mTavrobis meTaurTa Sorisac. 

Zalauflebis amgvari koncentracia aucileblad 
ganapirobebda komisiis Tavmjdomaris pirdapiri da sayovelTao 
wesiT arCevis aucileblobas, rac kavSirs saprezidento sistemad 
gardaqmnida. 

cxadia, romelime zemoaRniSnul koncefcias Zalze 
gauWirdeboda saparlamento sistemis momxreTa mxardaWeris 
mopoveba. 

valter van gervenis daskvniT, evrokavSirSi ar unda 
Camoyalibdes arc wminda saprezidento, da arc naxevrad 
saprezidento sistema, aramed Zlieri saparlamento sistema 
aRmasrulebliT, romlis demokratiuli legitimacia fesvebs 
idgams saparlamento arCevnebis meSveobiT moqalaqeTa 
monawileobaSi. aRniSnuli modeli organizebuli unda iyos 

                                                 
1 Van Gerven, Walter, Which form of accountable government for the European Union? 
http://www.ii.umich.edu/ces-euc, p. 28; 
2 iqve, p. 30. 



193 
 

gadamwyveti sakiTxebis irgvliv Tavmoyrili evropartiebis mier 
warmodgenili politikuri platformebis safuZvelze. 

amiT aRmasrulebeli srul pasuxismgeblobas ikisrebda 
sayovelTaod arCeuli prezidentis winaSe. saxelmwifoTa da 
mTavrobis meTaurTa evropuli sabWo da misi Tavmjdomare ar unda 
aRiWurvon sakanonmdeblo da aRmasrulebeli uflebamosilebebiT, 
aramed unda ganagrZon maTi rolis Sesruleba kavSiris winsvlis 
xelSewyobaSi da saerTaSoriso urTierTobebSi warmodgenaSi.1 

Tumca, zemoaRniSnulis garda, problematuria kidev erTi 
sakiTxi. prezidentis institutis SemoReba TavisTavad gulisxmobs 
klasikuri xelisuflebis organizaciis niSnebisa da Tvisebebis 
gaZlierebas. aRniSnuli, pirvel rigSi, gamovlindeba komisiisa da 
evroparlamentis ufro farTo uflebamosilebebiT aRWurvaSi. 
aRniSnuli niSnavs imas, rom evrokavSiris mTeli instituciuri 
sistemis ganviTarebaSi mxardaWeras moipovebs zeerovnuli 
mxareebis gaZlierebis tendencia.2 

magram, swored aq imaleba prezidentis institutis ideis 
sisuste. zeerovnuli niSnebis gaZlierebis tendencia evrokavSirSi 
imTaviTve ewinaaRmdegeba miswrafebas, alagmos zeerovnuloba.3 

pirdapiri wesiT arCeuli prezidentis institutis SemoReba 
kavSirSi gakritikebulia saarCevno wonadobis TvalsazrisiTac. 
kerZod, arCevnebi did upiratesobas mianiWebda germanias, misi 
demografiuli wonadobis gamo, da daupirispirdeboda evropul 
sabWoSi saxelmwifoTa Tanasworobis logikas. Sesabamisad, 
evropuli sabWos Tavmjdomare yovelgvari Zlieri instituciuri 
inovaciis gareSe imoqmedebda ubralod formaluri rolis 
Sesrulebis riskis qveS, rogorc esaa Sveicariis federaluri 
sabWos Tavmjdomaris SemTxvevaSi. 

naklebad savaraudoa, rom wevri saxelmwifoebis 
umravlesoba daTanxmdes Zlieri prezidentis instituts, 
romelsac gardauvlad eqneba miswrafeba gavlenis qmediTi 
berketebis mosapoveblad. susti prezidenti ki, romelsac ar 
eqneba realuri Zalaufleba, ar iqneba misi daniSnulebis 
Sesabamisi. 

 
4. ZiriTadi daskvnebi sistemebis Sesaxeb 

eqspertTa didi nawili, romelic ramdenime qveynis 
magaliTze swavlobda saxelmwifoTa yvelaze tipiur instituciur 
aspeqtebs evrokavSiris wevrebis saerTo konstituciuri 
tradiciebis gansazRvris mizniT, mivida daskvnamde, rom 
saparlamento sistema, mis rogorc monistur, aseve naxevrad 
saprezidento formaSi, demokratiuli legitimaciis evropuli 
ideis yvelaze eqspresiuli modelia.4 

                                                 
1 Van Gerven, Walter, Which form of accountable government for the European Union? 
http://www.ii.umich.edu/ces-euc, p. 33; 
2 Топорнин, Б.Н., Европейское Право, Москва, Юристь, 1998, c. 94; 
3 iqve, c. 94. 
4 Giovannelli, Adriano, Semi-presidentialism-an emerging pan-european model, 
www.sussex.ac.uk/sei/dokuments/wp58.pdf, 2002, p. 6. 
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strasburgis parlamentis axali roli Zalian mniSvnelovania, 
magram jer kidev ar kmara, rom evropuli mmarTvelobis sistema 
ganvixiloT, rogorc erTmniSvnelovnad saparlamento. evropuli 
parlamentis politikur kontrols daqvemdebarebuli instituti, 
evrokomisia faqtiurad flobs aRmasrulebeli xelisuflebis erT 
nawils kompetenciaTa danawilebaSi, romelic amJamad Zalian 
fragmentulia.1 

pol magnetis mier SemoTavazebuli definiciis Tanaxmad, 
evroparlamentsa da komisias Soris urTierTobebis 
parlamentarizacia, maqsimum, sakmarisia imisaTvis, rom evropuli 
mmarTvelobis sistema davaxasiaToT, rogorc naxevrad 
saparlamento.2 

SemTxveviTi araa, rom isini, romlebic evropul doneze 
mmarTvelobis problemebs ayeneben eWvqveS, TiTqmis yovelTvis 
amjobineben ori saparlamento gamocdilebidan erT-erTi 
instituciuri filosofiis miRebas, romlebic Tanamedrove 
kontinenturi konstitucionalizmis yvelaze naTeli magaliTebia: 
germanuli gamocdileba, romelsac amjobineben federaluri 
evropisaken naxtomis mosurneni, an saparlamento sistemis 
franguli modeli, romelic gansazRvrulia, rogorc naxevrad 
saprezidento sistema. 

es ukanaskneli gansakuTrebiT Sesaferisi Cans, raTa ufro 
frTxilad gadaixedos instituciuri samkuTxedis wonasworoba, 
romlebic, xangrZlivi periodia, `erTad modian”. maT unda 
ganagrZon rTuli wonasworobis dacva or Tanaarsebad 
legitimacias Soris: pirveli, dafuZnebuli xalxze, warmodgenili 
evroparlamentis mier da meore, dafuZnebuli saxelmwifoebze, 
warmodgenili kavSiris sabWos mier.3 

kavSiris doneze instituciur debatebSi aRmovaCenT 
monisturi parlamentarizmis racionalur versiasa da dualistur 
midgomas Soris alternativas, romelic dResdReobiT Tavis 
gamoxatulebas hpovebs naxevrad saprezidento sistemaSi. Tumca, 
aris tendencia, rom aqcenti gakeTdes am ukanaskneli modelis 
instituciur wonasworobaze, vidre evropuli parlamentis 
pirdapir arCevnebze. aRniSnul ideas didi xnis win mxars uWerda 
Tavad Jiskar desteni (dResdReobiT es pozicia wamoyenebuli aqvs 
alan iupes). 

Tu germanuli gza ukeTesia maTTvis, visac suverenitetis 
problemis gadawyveta `didi federaluri afeTqebiT” 
warmoudgenia, dualistur models arCeven isini, romlebic, Tumca 
aRiareben kavSirSi Sorsgamiznuli reformebis aucileblobas, 
realisturad surT komisiis SenarCuneba dialeqtikis centrSi 
zeerovnul da saxelmwifoTaSoriso elementebs Soris. 

amgvari xedva, sxva sakiTxebTan erTad, SesaZloa, 
gulisxmobdes gadawyvetilebas, rom evropuli sabWo Camoyalibdes 

                                                 
1 Giovannelli, Adriano, Semi-presidentialism-an emerging pan-european model, 
www.sussex.ac.uk/sei/dokuments/wp58.pdf, 2002, p. 6 
2 iqve, p. 6; 
3 iqve, p. 6. 
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koleqtiur saxelmwifo meTaurad. es cvlileba gazrdida 
molodins, rom masSi gaerTiandebodnen prezidentebi. aseve 
gadaxedeboda misi urTierTobebi komisiasTan, elisesa da 
matinions1 Soris urTierTobebis msgavsad. 

frangi mkvlevari qermoni 1999 wlis moxsenebaSi daubrunda 
safrangeTis mexuTe respublikis `Tanaarsebobis periodebis” 
models (miuxedavad imisa, rom misi yvela daskvna ar iyo jerovnad 
Camoyalibebuli). amiT man scada gzis gamoZebna kavSiris 
instituciuri arqiteqturis modificirebisaTvis, komisiasa da 
evropul sabWos Soris interaqciis gaZlierebiT.2 

evrokomisiaSi kavSiris sagareo saqmeTa da usafrTxoebis 
politikis umaRlesi warmomadgenlis integrireba waagavs im 
urTierTobebs, romelic sagareo saqmeTa da Tavdacvis ministrebs 
tradiciulad CamouyalibdaT elisesTan.3 mas Tanamdebobaze 
niSnavs da aTavisuflebs evropuli sabWo da masve SeuZlia misi 
uflebamosilebis vadamde Sewyveta. kavSiris sagareo saqmeTa da 
usafrTxoebis politikis umaRlesi warmomadgeneli warmarTavs 
kavSiris saerTo sagareo da usafrTxoebis politikas, da 
Sesabamis saqmianobas axorcielebs `sabWos mier miniWebuli 
mandatis safuZvelze”. 

ar aris SemTxveviTi, rom safrangeTSi sagareo saqmeTa 
ministri xSirad yofila prezidentis marjvena xeli da elises 
generaluri mdivani, maSin, rodesac kavSiris umaRlesi 
warmomadgeneli evrokavSiris sagareo saqmeTa sabWos 
Tavmjdomarea. 

franguli logikis reinterpretaciiT SesaZlebelia naxevrad 
saprezidento sistemidan STagoneba, rom sabWos mieniWos 
saxelmwifos meTauroba. rodesac sagareo urTierTobebi an 
usafrTxoebis sakiTxebi ganixileba,4 magaliTad, komisiis 
Tavmjdomareoba mieniWos ufro stabilur evropuli sabWos 
prezidents. 

dResdReobiT mizanSewonilia evropuli sabWosa da 
evrokomisiis TavmjdomareTa Tanamdebobebis cal-calke 
SenarCuneba. Tu aucilebeli iqneba instituciuri fasis gadaxda 
komisiaSi kavSiris sagareo saqmeTa warmomadgenlis 
integraciisaTvis, es fasi unda iyos mTlianad komisiis 
Tavmjdomareobis xelSewyoba evropuli sabWos Tavmjdomareobis 
mimarT. magram esec mxolod Zalze SezRudul farglebSi, rac 
ukavSirdeba sagareo urTierTobebs da usafrTxoebas, roca 
safrangeTSi saxelmwifos meTauri yovelTvis Tavmjdomareobs 
sabWos, romelSic aseve Sedis premier-ministri. 

es hipoTeza mogvagonebs finur naxevrad saprezidento 
gamocdilebas, sadac sabWo ikribeba or gansxvavebul sesiaze: 
pirvels Tavmjdomareobs premier-ministri, xolo meores _ 

                                                 
1 safrangeTis prezidentisa da mTavrobis adgilsamyofeli. 
2 Giovannelli, Adriano, Semi-presidentialism-an emerging pan-european model, 
www.sussex.ac.uk/sei/dokuments/wp58.pdf, 2002, p. 6; 
3 iqve, p. 8; 
4 iqve, p. 8. 
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saxelmwifos meTauri da moicavs premiersac. es sesiebi, romelsac 
saprezidento sesiebsac uwodeben, ZiriTadad ikribeba maSin, 
rodesac ganixileba sagareo politikuri da Tavdacvis sakiTxebi. 

amgvari winadadeba aseve mogvagonebs rumineTis naxevrad 
saprezidento models, sadac saxelmwifos meTauri, premier-
ministrTan erTad, SeiZleba monawileobdes mTavrobis sxdomebSi, 
rodesac mTavrobam unda miiRos gadawyvetileba sagareo 
politikur, Tavdacvisa da Sida usafrTxoebis sakiTxebze. 

adriano jovanelis winadadeba, cdilobs ra institutebs 
Soris maqsimaluri integraciis miRwevas, realistur miznad 
isaxavs saerTaSoriso urTierTobebisa da sagareo usafrTxoebis 
sferoSi politikuri orientaciisa da saoperacio donis 
rolebsDSoris garkveuli gansxvavebis SenarCunebas. pirveli roli 
unda miekuTvnos evropuli sabWos Tavmjdomares Tavad evropul 
sabWosTan misi urTierTobebis farglebSi, ramdenadac is 
saxelmwifoTaSoriso institutia, romelSic komisiis 
Tavmjdomarecaa integrirebuli. lisabonis xelSekruleba swored 
aRniSnul midgomas iTvaliswinebs. 

saoperacio roli ki mieniWa komisias, mis Tavmjdomaresa da 
kavSiris sagareo saqmeTa umaRles warmomadgenels, da am 
mimarTulebiT integrirebulia saerTo sagareo da usafrTxoebis 
politikisa da usafrTxoebisa da Tavdacvis politikis 
warmmarTveli kompetenturi subieqti – komisiis Tavmjdomaris 
moadgile. 

komisiasa da evropul sabWos Soris integraciis 
alternatiuli hipoTeza ganaviTares rigma mecnierebma da frang 
mkvlevarTa jgufma, mexuTe respublikaSi komitetebs, sabWoebsa da 
ministrebs Soris urTierTobebis gaTvaliswinebiT. Tumca 
sainteresoa, rom am hipoTezebis damajerebloba eWvqveS iqna 
dayenebuli. 

aseve wamoyenebul iqna idea, rom sabWos konfiguraciebs 
Tavmjdomareobdes Sesaferisi komisioneri, Sesabamisi winaswari 
struqturuli mowesrigebis Semdeg. magram, aRniSnuli faqtiurad 
komisiis Tavmjdomaris sakoordinacio uflebamosilebis 
Semcirebis risks warmoSobs. 

gamoTqmuli mosazrebebiTa da varaudebiT unda davaskvnaT, 
rom evroparlamentis rolis amaRleba, misi gaZliereba da 
demokratiuli legitimaciis gaumjobeseba TavisTavad gamoiwvevs 
saparlamento sistemis Seqmnas, da mas mohyveba yvela zemoT 
mimoxiluli kompleqsuri sistemuri cvlileba: evropartiebis 
politikuri platformebi, komisiisa da sabWos politikuri 
angariSvaldebuleba, komisiis Tavmjdomaris uflebamosilebaTa 
legitimacia. 

instituciuri wonasworoba komisias, evrokavSiris sabWosa 
da evroparlaments Soris mudam axasiaTdebda kavSirSi 
gadawyvetilebis miRebis meqanizms. es wonasworoba dinamiuria, 
romelic droTa ganmavlobaSi icvleba. 

zogierTi mecnieri miiCnevs, rom aSkara Secdomaa 
evrokavSiris instituciuri sistemis martivi mimsgavseba 
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garkveuli tipis embrionul saparlamento demokratiasTan. 
rogorc `zeerovnuli arasaxelmwifoebrivi socialuri 
warmonaqmni”, is verasodes iqneba srulad Sesadari modeli. 
evrokavSiris demokratia ar SeiZleba Semoifarglos 
evroparlamentis, rogorc kanonmdeblis SefasebiT, an dayvanil 
iqnes sabWos, parlamentsa da komisias Soris 
`angariSvaldebulebis sistemamde”. es sakiTxebi mniSvnelovania, 
magram isini saWiroebs detalur Sefasebas, gansakuTrebiT 
samarTlisa da politikis Seqmnis evrokavSiris kompleqsuri 
mravaldoniani sistemis, aseve, misi mzardi da jer kidev mainc 
arasrulyofili konstituciuri CarCoebis perspeqtividan.1 

desmond dinanis daskvniT, demokratiis deficitis aRmofxvra 
SesaZlebelia ara parlamentisaTvis meti uflebamosilebebis 
miniWebiT. dinani miiCnevs, rom kavSiris instituciuri CarCo da 
politikuri sistema arasodes iqneba klasikuri liberaluri 
demokratiis analogi. komisia verasodes moipovebs erovnuli 
aRmasruleblis Tvisebebs. gaerTianeba aris unikaluri sistema 
unikaluri institutebiT. Sesabamisad, demokratiuli deficitis 
gadawyveta iqneba novela da aratradiciuli. 

eWvgareSea, evroparlamenti darCeba gaerTianebaSi 
politikuri angariSvaldebulebis arsebiT elementad. magram 
gaerTianebis tradiciul an transformirebul saxelmwifod 
ganviTarebaSi, demokratiuli deficiti unda gadawydes regionul, 
erovnul da kavSiris doneze sazogadoebrivi warmomadgenlobisa 
da monawileobis xatovani nazaviT.2 

kavSirisadmi uflebamosilebis uCveulo gadacemis Sedegia 
sakanonmdeblo xelisuflebis uzurpacia saxelmwifoTa 
aRmasrulebeli Stoebis mier. magram saxelmwifoTa 
`aRmasruleblebi” uflebamosilni arian, es Zalaufleba 
gamoiyenon koleqtiurad, da arcTu iSviaT SemTxvevebSi, mxolod 
erTsulovnad. kanonSemoqmedebiTi uflebamosilebis efeqtiani 
transferi saxelmwifos aRmasruleblebisadmi xelSekrulebebis 
saSualebiT arss ukargavs xelisuflebis danawilebas rogorc 
erovnul, aseve evropul doneze. saxelmwifos aRmasrulebelTa 
unars, Tavis Tavze aiRon diskreciis pasuxismgebloba, imoqmedon 
kavSiris samarTlebrivi CarCoebis gareT, magaliTad, saerTo 
sagareo da usafrTxoebis politikis sferoSi, analogiuri Sedegi 
aqvs.3 

rac Seexeba evrokavSiris sabWos, demokratiuli 
legitimaciis safuZvlebis gamo misi roli instituciur 
wonasworobaSi SeiZleba yvelaze fundamenturi iyos. mas aqvs 
iribi demokratiuli mandati, radgan isini, vinc sabWoSi sxedan, 
maTi erovnuli aRmasruleblis wevrebi arian, romelTa 
legitimacias erovnuli saparlamento sawyisebi aqvs. sabWos 
Zalaufleba aseve SeiZleba dacul iqnas imiT, rom kavSiri 

                                                 
1 Shaw, Jo, Law of the European Union, third edition, Palgrave law masters, 2000,  p. 161. 
2 Dinan, Desmond, “Ever closer Union?”, MacMillan, Lynne Reinner Publishers, Inc., 1994, p. 290. 
3 Duff, Andrew, Pinder, John and Pryce, Roy for the federal trust, Maastricht and beyond-building the 
European Union, Routledge, London and New York, 1994,  p. 173. 
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efuZneba saerTaSoriso SeTanxmebas. Tu SesaZlebelia imis 
aRiareba, rom igi ukve aRar Tavsdeba standartuli saerTaSoriso 
SeTanxmebis paradigmis farglebSi, Seusabamoa imis mtkiceba, rom 
saxelmwifo kontrolis elementebi normatiulad gaumarTlebelia 
amgvar sistemaSi.1 

devid kumbsma evrokavSiris instituciur sistemas uwoda  
konstituciuri mmarTvelobis gaumarTavi surogati,2 romelic, 
vfiqrobT, yvelaze ukeT gamoxatavs kavSiris instituciur CarCos. 
am CarCoSi kavSiri centriskenul poliarqias warmoadgens. 

klasikur saxelmwifo modelTan evrokavSiris sistemis 
komparativistuli analizis Sedegad, mecnierTa didi nawili 
xSirad askvnis, rom msgavsebebisa da miswrafebebis miuxedavad, 
araswori iqneboda axali  etapebis, damfuZnebeli xelSekrulebis 
gadasinjva da a.S., gadaWarbebiT Sefaseba, ramdenadac organoebis 
sistemis saerTo konstruqcia ar icvleba. 

evrostruqturis ganviTarebis analogia unda veZioT ufro 
naklebad saerTaSoriso organizaciis modelSi da ufro metad 
klasikur saxelmwifo saxelisuflo modelSi.3 

evrokavSiri Sefasebulia, rogorc SezRuduli warmonaqmni, 
radgan misi xelisufleba gamomdinareobs xelSekrulebebidan da 
ara uSualod moqalaqeebisagan, rac erT-erTi klasikuri 
saSualebaa saxelmwifoebriobis arsebobis gansasazRvrad.4 

kavSiris instituciuri sistemis erovnul instituciur 
sistemebTan daaxloeba vlindeba gadawyvetilebis miRebis 
procesis  decentralizaciaSi, am procesSi axali monawileebis 
CarTvaSi, interesebis urTierTSeTanxmebis gaZlierebaSi. es 
ganpirobebulia rogorc masStabebis gazrdiT, aseve amocanebis 
garTulebiT, romlebic wydeba integraciis procesSi. 

Tavis mxriv, decentralizacia iTvaliswinebs TiToeuli 
institutis rolisa da pasuxismgeblobis amaRlebas. meore mxriv, 
maT mimarT moTxovnebi izrdeba da yuradReba eqceva imas, rom 
institutebi da organoebi moqmedebdnen mwyobrSi da erTmaneTTan 
urTierTkavSirSi. aRniSnuli aucilebelia Seukavebeli 
avtonomizaciis, mmarTvelobis amocanebis gadawyvetisadmi viwro 
midgomis prevenciisaTvis.5 

 
5. daskvna 

Cveni mosazrebiT, kavSiris mmarTvelobis forma, romelic 
ganviTarebis mniSvnelovan etapze imyofeba, naxevrad saprezidento 
sistemis arsebiTi niSnebiTaa gajerebuli da sworebas am 
sistemaze akeTebs. evropuli instituciuri dialeqtika 
gadamuSavebulia franguli bicefalizmis mixedviT. kavSiris 

                                                 
1 Craig, Paul, De Burca, Grainne, Eu Law, text, cases and  materials, fourth edition, Oxford University 
Press, 2008, p. 137. 
2 Duff, Andrew, Pinder, John and Pryce, Roy for the federal trust, Maastricht and beyond-building the 
European Union, Routledge, London and New York, 1994, p. 173. 
3 Топорнин, Б.Н., Европейское Право, Москва, Юристь, 1998, c. 93. 
4 Shaw, Jo, Law of the European Union, third edition, Palgrave law masters, 2000,  p.178. 
5 Топорнин, Б.Н., Европейское Право, Москва, Юристь, 1998, c. 94. 



199 
 

instituciur sistemaSi warmodgenilia mmarTvelobis Sereuli 
formisaTvis damaxasiaTebeli dayofili aRmasrulebeli, 
aRmasruleblis nawilebis urTierTobis formebi kanonmdebelTan 
da saxelmwifos meTaurTan, da sxva mniSvnelovani elementebi. 

evrokavSiri ar aris mxolod transnacionaluri, aramed 
aseve warmoadgens transnacionaluri xelisuflebis axal da 
cvalebad formas. igi eqsperimentebs atarebs politikuri 
xelisuflebis axal saxeobasa da ekonomikisa da sazogadoebis 
regulirebis axal saSualebebze. 

Sereuli forma da dayofili aRmasruleblis amJamindeli 
modeli ganagrZobs arsebobas da ufro ganviTardeba. evrokavSiris 
sabWo SeinarCunebs mis amJamindel pozicias. kvlav iqneba 
koleqtiuri aRmasrulebeli. yvelaze mniSvnelovania Sida 
instituciuri urTierTobebis jansaRi muSaoba. komisias unda 
Seswevdes unari, rom uzrunvelyos stabilurobis, koordinaciisa 
da Tanmimdevrulobis elementebi.1 

saxelmwifos mmarTvelobis forma xSirad mkafiod vlindeba 
saxelmwifos konstituciis arqiteqtonikaSi. umaRlesi politikuri 
institutebi warmodgenilia maTi konstituciuri Zalauflebis 
mixedviT, gansakuTrebiT mniSvnelovanidan mniSvnelovanisaken. 
sakanonmdeblo teqnikis am gonivruli meTodis saSualebiT, 
konstituciuri urTierTobebis garda, kanonmdebeli mmarTvelobis 
formis niSnebs uzenaesi kanonis struqturaSi 
gadmoscems.MmagaliTad, safrangeTis me-5 respublikis 
konstituciis me-2 Tavi prezidentis instituts exeba, me-3 Tavi _ 
mTavrobas, xolo me-4 _ parlaments. aRniSnuli agebulebiT 
imTaviTve xazi gaesmis saxelmwifo meTaurisa da aRmasrulebeli 
xelisuflebis mniSvnelovan rols. 

aseve, magaliTad, portugaliis konstituciis me-2, me-4 da me-
5 nawilebi, romlebic, Sesabamisad, exeba prezidents, respublikis 
asambleasa da mTavrobas. 

evrokavSiris Sesaxeb xelSekrulebaSi instituciur sistemas 
saTaveSi evroparlamenti udgas, romelsac mosdevs evropuli 
sabWo, evrokavSiris sabWo, evrokomisia, evrokavSiris sasamarTlo, 
evropuli centraluri banki da auditorTa sasamarTlo. 
evrokavSirSi parlamentarizmis gaZlierebis procesi integraciis 
procesis Tanamdevia. 

zemoaRniSnuli naTlad miuTiTebs, rom wevri qveynebis 
warmomadgenlebi, evrokavSiris instituciuri arqiteqtorebi 
eyrdnobian maT saxelmwifoebSi ganviTarebul aprirebul 
praqtikas. am SemTxvevaSi aRniSnuli konstituciuri `nawarmi” 
(Tavad instituti) warmoadgens konstitucionalizmis Tanamedrove 
miRwevebis gamoxatulebas. 

evrokavSiris institucionalizacia mravaldoniani 
konstitucionalizmis models warmoadgens. misi upiratesobaa 
konstituciuri ideebisa da praqtikis aqtualurobis da 

                                                 
1 Duff, Andrew, Pinder, John and Pryce, Roy for the federal trust, Maastricht and beyond-building the 
European Union, Routledge, London and New York, 1994,  p. 182. 
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potencialis gamoyeneba evrokavSiris erTian subieqtad 
SesanarCuneblad. 

evrokavSiris SefasebaSi amosavalia perspeqtiva, romelic 
wevri qveynebis konstituciebs da evrokavSiris damfuZnebel 
xelSekrulebebs, maTi formaluri gansxvavebis miuxedavad, 
ganixilavs rogorc arsobriv erTianobas da Sewyobil 
instituciur sistemas. mis farglebSi sajaro xelisuflebis an 
suverenuli uflebebis ganxorcielebis uflebamosilebas 
inawilebs ori an meti done.1 

rigma avtorebma mimarTes araerT termins evrokavSiris 
dasaxasiaTeblad, magaliTad, rogorebicaa zeerovnuli federacia, 
erovnuli saxelmwifoebis federacia, fenebiani saerTaSoriso 
organizacia, evropuli Tanamegobroba, da mravaldoniani 
konstitucionalizmis modeli. 

am terminebis erToblioba naTlad gamoxatavs evrokavSiris 
unikalur Sui Generis. msgavsi warmonaqmni msoflioSi ar arsebobs. 
sakiTxavia, es cnebebi ramdenad efeqtianad emsaxureba mizans da 
zustad gamoxatavs mis hibridul arss, paradoqsul urTierTobebs 
saxelmwifosTan da mis `Sualedurobas”, rom igi srulad ver 
iqneba gaanalizebuli saerTaSoriso, an erovnuli samarTlis 
instrumentebis, aramed orive maTganis erToblivad gamoyenebiT. 
yvelaze swori iqneba aRvniSnoT, rom evrokavSiri aris 
Camoyalibebis, qcevis da ara yofnis procesSi da misi arsis 
statikuri ganmartebebi naklebad sasargebloa mis asaxsnelad.2 

sazogadoebis frTxili, zogierT SemTxvevaSi, skeptikuri 
damokidebulebidan gamomdinare, am etapze evropuli 
konfederaciis ideis nebismieri institucionalizaciis mofiqreba 
sasargeblo iqneba mxolod maSin, Tu naTelia, rom instituciuri 
embrioni ar moisurvebs arsebuli an testirebuli institutebisa 
da organizaciebis funqciebis Canacvlebas, aramed maTi 
saqmianobis Sevsebas.3 

istoriuli gamocdileba adasturebs, rom mniSvnelovani 
zogadsakacobrio cvlilebebi sazogadoebaSi saukuneebs, an sul 
mcire ramdenime Taobas iTxovs.Aanalogiurad, politikurad 
daqucmacebuli da urTierTdapirispirebuli msoflio sistemis 
unifikacia mSvidobis damyarebis humanitaruli mizniT arc ise 
umniSvneloa ekonomikur transformaciasTan SedarebiT, ufro 
mniSvnelovani Tu ara. amdenad, masac sakmao dro dasWirdeba 
srulyofili formis misaRebad. 

amgvari `sxeuli” ufro utopiuri wamowyebaa, vidre 
babilonis godoli, romlis mSeneblebi sawyis etapze erT enaze 

                                                 
1 Craig, Paul, De Burca, Grainne, Eu Law, text, cases and  materials, fourth edition, Oxford University 
Press, 2008,  p.179. 
2 iqve, p.179. 
3 Weigall, David, Stirk, Peter, The origins and development of the European Community, Leicester 
University Press, 1992, p. 192. 
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saubrobdnen. SeiZleba iTqvas, rom isini TavianTi drois 
communautaire (gaerTianeba) warmoadgendnen.1 

evropelebs aqvT evropuli cnobiereba, magram ar aqvT saerTo 
evropuli erovnuli Segneba. es ukeTesi pirobaa, radgan 
winaaRmdeg SemTxvevaSi evropa dakargavda am eqstraordinalur 
mravalferovnebas, romlis gareSe igi Tavad ar iqneboda. 

 
6. evrokavSiris sistemis ganviTarebis perspeqtivebi 

`Cven ar vaerTianebT saxelmwifoebs, Cven vaerTianebT xalxs,” 
aRniSna Jan monem 1952 wels. evropuli integraciisaTvis 
sazogadoebrivi mxardaWeris koncentrireba jer kidev udides 
gamowvevad rCeba, romlis winaSe dgas kavSiris instituciuri 
sistema. 

evrokavSiris instituciuri daxasiaTeba xSirad efuZneba 
neologizms. magaliTad, `arc saxelmwifo da arc saerTaSoriso 
organizacia”, `federaciaze naklebi da reJimze meti”, `xidi 
suverenitetsa da integracias Soris”, `institucionalizebuli 
saxelmwifoTaSoriso elementebi zeerovnul organizaciaSi”, 
`Sualeduri saZirkveli erebs Soris arsebul kooperaciasa da 
axlis aRmocenebas Soris”. 

zogierTi mecnieri upiratesobas aniWebda Teoriuli 
safuZvlebis naklebobas. magaliTad, sbragia, romelic emyareba 
krislovis, elermanisa da veileris mtkicebebs, miuTiTebs, rom 
`naTeli modelis ararsebobiT specialuri analogiebi ufro 
relevanturi da gamarTlebadia. Tu aravin gansazRvravs aSkara 
analogiebs, Sesaferisia naklebad naTeli analogiebi.”2 

rogorc ar unda davaxasiaToT evrokavSiri, udavoa, rom igi 
mmarTvelobis mraval tradiciul funqcias aRasrulebs. da mainc, 
SezRudul farglebSi, mas gadacemuli aqvs suverenuli 
uflebamosilebebi. 

evrokavSiris ganviTarebis momavalze, instituciuri 
mowyobisa Tu mmarTvelobis formis garda, aseve msjeloben 
integraciis procesis TvalsazrisiT. 

 
6.1. integraciis strategiebi 

kavSiris ganviTarebis erT-erTi strategia miznad isaxavs mis 
gafarToebas gaRrmavebis gareSe. magaliTad, wevri qveynebis 
raodenoba unda gaizardos. Tumca, status-qvo unda SenarCundes, 
ramdenadac jer kidev kritikulia politikuri da instituciuri 
aspeqtebi.  

SedarebisaTvis, arCevani `gaRrmaveba gafarToebamde” 
moiTxovs, rom kavSirma integraciisaken Semdgomi nabijebi 
gadadgas mxolod axali wevrebis miRebamde, romlebic Semdgom 
SeuerTdebian reformirebul kavSirs. 

                                                 
1 Hill Stephen, Thatcher, Margaret, Tebbit, Norman, Seguine, Philippe and others, Visions of Europe-
summing up the political choices, Duckworth, 1993, p. 22; 
2 European constitutional law review, 2005, volume I, Issue 3, T.M.C. Asser press, p. 431. 
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bulni arian mTlianad damoukidebelni iyvnen TavianTi saxelmwifoebis xelisuflebisagan. 

swored amitomac, komisiis muSaobis ufro efeqtianad organizebis mizniT, sasurvelia, rom 

misi Semadgenloba SedarebiT kompaqturi gaxdes, kerZod, komisrebs Soris Tanamdebobrivi 

valdebulebebis ganawilebis aucileblobis gaTvaliswinebiT. 

meore mxriv, rogorc gairkva, sakmaod bevr wevr saxelmwifos (gansakuTrebiT, aRmo-

savleT evropis qveynebis ricxvidan) ar aRmoaCnda tradiciul prerogativaze uaris Tqmis 

survili, _ `sakuTari~ moqalaqe hyavdes ek-is am gavleniani institutis SemadgenlobaSi. 

am mizezis gamo, evropis 2004 wlis konstituciis proeqtiT, xolo mis kvaldakval 

ki lisabonis xelSekrulebis cvlilebebiT dadgenili iqna kompromisuli formula: 

komisiis wevrTa saerTo ricxvi unda Seadgendes wevr saxelmwifoTa raodenobis 2/3-s 

(19 adamiani 28 qveynisgan Semdgari evropis kavSirisTvis). amasTan, wevri saxelmwifoebis mi-

er ganxorcielebuli unda iqna mkacrad Tanaswori rotacia komisiaSi maTi moqalaqeebis yof-

nasTan mimarTebaSi (evropuli sabWos mier dadgenili wesiT); 

imisaTvis, rom komisiis raodenobrivi parametrebi ufro moqnili gaxdes, evropul sa-

bWos miniWebuli aqvs aRniSnuli ricxvis Secvlis ufleba. am mizniT, igi, moqmedebs ra erT-

xmivobis wesis (anu yvela wevri qveynis Tanxmobis) safuZvelze, iRebs Sesabamis gadawyveti-

lebas; 

iseve, rogorc evropul sabWosa da sabWoSi kvalificiuri umravlesobis gansazRvris 

axali formulis (ix. zemoT) SemTxvevaSi, komisiis SemadgenlobasTan mimarTebaSi axali wese-

bis ZalaSi Sesvlac 2014 wlis 1 noembramdea gadavadebuli. lisabonis xelSekrulebis cvli-

lebaTa gaTvaliswinebiT formirebuli komisiis pirveli Semadgenloba 2010 wels isev Zveli 

formuliT (`erTi saxelmwifo _ erTi komisari~) iqna dakompleqtebuli, rac dReisaTvis 28 

adamians moicavs. 

 

2.7.3 evropis kavSiris sasamarTlo sistema 

2.7.3.1 evropis kavSiris sasamarTlos roli da adgili ek-is  

instituciur sistemaSi 
 

evropis kavSiris sasamarTlo arapolitikuri xasiaTis damoukidebel zenacionalur 

instituts warmoadgens, romelic evropuli integraciis erT-erTi mniSvnelovani samarTle-

brivi instrumentia. sasamarTlos186 roli evropis kavSiris (manamde _ evropis gaerTianebe-

_________________________ 

186 
_ pirveli integraciuli sasamarTlo organo, evropis qvanaxSirisa da foladis gaerTianebis 

Seqmnis paralelurad, iqna dafuZnebuli parizis 1951 wlis xelSekrulebis safuZvelze. cota mogvianebiT, 

romis 1957 wlis xelSekrulebebis safuZvelze, evropis ekonomikuri gaerTianebisa da evropis atomuri 

energiis gaerTianebis daarsebis kvaldakval, iqmneba evropis gaerTianebebis sasamarTlo. Semdgomi mniSvne-

lovani etapi iyo 1967 weli, rodesac, zemoaRniSnuli sami evropuli gaerTianebis mmarTveli institute-

bis `Serwymis~ Sedegad, erTiani sasamarTlo instancia Camoyalibda, romlis saxelwodebad SenarCunebuli 

iqna `evropis gaerTianebebis sasamarTlo~. 

aRsaniSnavia, rom sasamarTlom gansakuTrebuli roli iTamaSa evropis gaerTianebebis samarTlis 

formirebisa da ganviTarebis, misi, rogorc umTavresi integraciuli faqtoris, rolisa da mniSvnelobis 

ganmtkicebis saqmeSi. swored evropis gaerTianebebis sasamarTlos gadawyvetilebebSi iqna Camoyalibebuli 

da gaSifruli `evropis~ samarTlis Sinaarsi da ZiriTadi maxasiaTebeli niSnebi, evropuli integraciis 

evoluciis konceptualuri safuZvlebi da pirobebi, dazustebuli iqna misi institutebis da organoebis 

saqmianobis wesi da kompetenciebi. saboloo jamSi, misi aqtiurobis maRalma donem da avtoritetulma sa-

samarTlo praqtikam, didwilad, Seuwyo xeli am zenacionaluri, arapolitikuri institutis mniSvnelobisa 

da gavlenis zrdas. Tumca medlis meore, sapirispiro mxared iqca sarCelebis raodenobis ganuxreli zrda, 

ris Sedegadac sul ufro rTuli gaxda sasamarTlos mier warmoebaSi miRebuli saqmeebis operatiulad gan-

xilva. warmoqmnili sirTuleebis daZlevis da sasamarTlo procesis srulyofis mizniT, 1986 wlis erTiani 

evropuli aqtis avtorebis mier damxmare sasamarTlo organos Seqmna iqna gaTvaliswinebuli. Sedegad, 1988 

wels evropis gaerTianebebis sasamarTlosTan, damxmare organos saxiT, Seiqmna da amoqmedda pirveli in-

stanciis sasamarTlo. Tumca samarTalwarmoebis efeqtianobis amaRlebis amocanis srulad gadawyveta verc 

damxmare instanciis SeqmniT iqna uzrunvelyofili. ase, magaliTad, 2002 wels sasamarTlom 269 gada-

wyvetileba gamoitana (imave wels sasamarTloSi 470 axali saqme Sevida), pirveli instanciis sasamarTlom 

ki aRniSnul periodSi 331 saqmis ganxilva daasrula (Semovida _ 411 saqme); saqmeTa ganxilvis saSualo 

xangrZlivoba 2 wlamde gaizarda. sasamarTlo sistema aSkarad Semdgom srulyofas da daxvewas saWiroebda. 
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bis) da misi samarTlebrivi sistemis ganviTarebis saqmeSi yvelaze maRal Sefasebas imsaxu-

rebs. Tu ukan mivixedavT warsulSi, kerZod, 1952 welSi, rodesac aRniSnuli organo Seudga 

muSaobas, sruli safuZvliT SeiZleba mtkiceba imisa, rom dReisaTvis evropis kavSirica da 

misi samarTalic sul sxvanairi, _ ufro naklebad ganviTarebuli, naklebad demokratiuli, 

gacilebiT ufro naklebi kompetenciis mqone da naklebavtoritetuli iqneboda, mis institu-

ciur sistemaSi ek-is sasamarTlo (lisabonis xelSekrulebis ZalaSi Sesvlamde _ evropis 

gaerTianebebis sasamarTlo) rom ar yofiliyo. 

ek-is sasamarTlos mTavar daniSnulebas damfuZnebeli dokumentebisa da maT safuZve-

lze gamocemuli samarTlebrivi aqtebis erTgvarovani gagebisa da gamoyenebis uzrunvelyofa 

warmoadgens.187 Sesabamisad, misi saqmianoba, upirveles yovlisa, mimarTulia samarTlis erT-

gvarovan axsna-ganmartebasa da gamoyenebaze kavSiris iurisdiqciis qveS myof mTel terito-

riaze da ek-is samarTlis yvela subieqtTan mimarTebaSi, agreTve ek-is iurisdiqciis gafar-

Tovebis uzrunvelyofaze. sasamarTlom moaxerxa, mkveTrad gaezarda mis mier miRebuli gada-

wyvetilebebis avtoriteti, ramac, saboloo jamSi, evropis samarTlis mniSvnelovani wyaros 

_ precedentuli samarTlis _ gaCena gamoiwvia da xeli Seuwyo evropuli integraciis pro-

cesis warmatebul ganviTarebas. garda amisa, ek-is sasamarTlo evropis samarTlis Tanmimdev-

ruli damcvelis rolSi gvevlineba da arbitris funqciebs asrulebs kavSiris wevr saxel-

mwifoebsa da institutebs, agreTve TviTon institutebs Soris davebis gadaWris saqmeSi, ev- 

ropis kavSiris samarTlis gamoyenebis yvela sakiTxTan dakavSirebiT. 

sasamarTlom, romelic ara marto samarTlis Semfardebeli, aramed, paralelurad, ag-

reTve samarTalSemoqmedi instituticaa, udidesi roli iTamaSa kavSiris marTlwesrigis fu-

Zemdebluri sawyisebis ganmtkicebis saqmeSi, _ iseTebis, rogorebicaa: evropis samarTlis 

uzenaesobisa da pirdapiri moqmedebis principebi, adamianis ZiriTadi uflebebis prioriteti, 

Sida bazris `TavisuflebaTa~ (saqonlis, pirTa, momsaxurebisa da kapitalis gadaadgilebis 

Tavisufleba) Tanmimdevruli dacva darRvevebisagan. 

sasamarTlos mier Seqmnili precedentuli samarTali (sasamarTlo praqtika) _ evro-

pis kavSiris samarTlis wyaroTa erT-erTi mniSvnelovani kategoriaa, romlis moqmedeba yve-

la wevr saxelmwifosa da am qveynebSi marTlmsajulebis ganmaxorcielebel yvela organoze 

vrceldeba. aRniSnuli praqtikis Seswavla _ nebismieri evropeli iuristis momzadebis ganu-

yofel elements warmoadgens. 

SeiZleba Tamamad iTqvas, rom evropis kavSiris Tanamedrove samarTali _ es ara mar-

to kavSiris damfuZnebel dokumentebsa da normatiul aqtebSi gaformebuli da ganmtkicebu-

li `pozitiuri~ samarTali, aramed aseve `samosamarTlo~ samarTalicaa. igi ek-is sasamarT-

los mieraa gamoyvanili rogorc pozitiur-samarTlebrivi normebisgan, ise `samarTlis zoga-

di principebidan~ da, rogorc wesi, avsebs, zogjer ki _ sulac cvlis kidec pirveli maTga-

nis Sinaarss.188  

 
2.7.3.2 lisabonis 2007 wlis xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli cvlilebebi  

evropis kavSiris sasamarTlos sistemaSi 

ek-is sasamarTlos saqmianobis Sedegebi konsolidirebuli iqna lisabonis 2007 wlis 

xelSekrulebaSi evropis kavSiris reformis Sesaxeb. amasTan, lisabonis xelSekrulebiT gan-

xorcielebuli politikuri institutebis reformisagan gansxvavebiT, evropis kavSiris sasa-

marTlo sistemaSi gatarebuli cvlilebebi ufro frTxil da SezRudul xasiaTs atarebs. 

es ganpirobebulia, erTi mxriv, lisabonis xelSekrulebis avtorTa jansaRi konserva-

tizmiT, maTi surviliT, _ ar momxdariyo ek-is zenacionaluri marTlmsajulebis damkvidre-

buli (arsebuli) meqanizmis rRveva, romelic ukve naxevar saukuneze metia seriozuli Cavar-

_________________________ 

187 _ es formula, praqtikulad, yvela damfuZnebel xelSekrulebaSi figurirebda maTi miRe-

bis momentidan da mas TiTqmis ar ganucdia cvlileba gaerTianebebisa da kavSiris arsebobis wlebis 

ganmavlobaSi. 

188 _ ix. Право Европейского Союза: Документы и комментарий / под ред. проф. С. Ю. Кашкина, 
М., 1999, с. 113. 
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dnebis gareSe funqcionirebs da romelmac ukve moaswro sazogadoebaSi maRali avtoritetis 

mopoveba. 

meore mxriv, kavSiris sasamarTlo sistema ramdenime wlis ukan ukve daeqvemdebara re-

formirebas (igulisxmeba nicis 2001 wlis xelSekrulebis cvlilebebi da masTan erTad mi-

Rebuli sasamarTlos axali `statuti~). am reformas, mTlianobaSi, dadebiTi efeqti hqonda 

da misi potenciali srulad jer kidev ar aris amowuruli (kerZod, Seqmnili iqna ek-is 

mxolod erTi specializebuli sasamarTlo, Tumca ki specializebuli sasamarTloebis rao-

denoba, principSi, SezRuduli araa). 

is mniSvnelovani cvlilebebi, romlebic evropis kavSiris sasamarTlo sistemam lisa-

bonis xelSekrulebis ZalaSi Sesvlis Semdeg ganicada, SemdgomSi mdgomareobs: 

1) marTlmsajulebis evropuli organoebis aRmniSvnel zogad saxelwodebad SemoRebu- 

li iqna axali cneba _ `evropis kavSiris sasamarTlo~. evropis kavSiris sasamarTlo (iseve, 

rogorc winaT evropis gaerTianebebis sasamarTlo), kvlavindeburad, am organizaciis erT-

erT instituts warmoadgens (ix. xelSekruleba evropis kavSiris Sesaxeb, mux. 19). 
amave dros, sxva institutebis saxelwodebebisagan gansxvavebiT, termini `evropis kav-

Siris sasamarTlo~ damfuZnebeli dokumentebis mier specifikuri gagebiT, kerZod ki, krebsi-

Ti cnebis saxiT gamoiyeneba. `evropis kavSiris sasamarTlos~ qveS igulisxmeba ek-is marTl-

msajulebis zenacionaluri organoebis mTeli sistema. Sesabamisad, es sistema sami damouki-

debeli rgolisagan Sedgeba, esenia: sasamarTlo, saerTo iurisdiqciis sasamarTlo da specia-

lizebuli sasamarTloebi (anu samrgoliani sistema, faqtiurad, SenarCunebuli iqna). 

rogorc vxedavT, termini `sasamarTlo~ ar aris `evropis kavSiris sasamarTlos~ eq-

vivalenturi cneba. es ukanaskneli kavSiris mTel sasamarTlo sistemas moicavs da aRniSnavs; 

`sasamarTlo~189 ki, piriqiT, mxolod misi umaRlesi rgolis (yofili evropis gaerTianebebis 

sasamarTlos) aRmniSvnel saxelwodebas warmoadgens. SeiZleba iTqvas, rom sasamarTlo sul 

ufro da ufro metad amJRavnebs msgavsebas uzenaes an sakonstitucio sasamarTlosTan, sa-

xelmwifo samarTlis tradiciis farglebSi. am mimarTulebiT igi, rogorc wesi, or ZiriTad 

funqcias asrulebs: 1) xelSekrulebebTan Sesabamisobaze amowmebs evropis institutebisa da 

mTavrobebis mier gamocemul (miRebul) dokumentebs; 2) axdens kavSiris samarTlis axsna-gan-

martebas erovnuli sasamarTloebis moTxovniT (preiudiciuli proceduris farglebSi). gar-

da amisa, sasamarTlos saqmianoba koncentrirebulia aseve, samarTlebrivi da politikuri 

TvalsazrisiT, mniSvnelovani kategoriis iseTi saqmeebis ganxilvaze, rogorebicaa, umeteswi-

lad, davebi wevr saxelmwifoebs Soris, aseve wevr saxelmwifoebsa da institutebs, an uSu-

alod institutebs Soris. 

`axali~ ek-is sasamarTlo sistemis meore rgols saerTo iurisdiqciis sasamarTlo 

(yofili pirveli instanciis sasamarTlo)190 warmoadgens. saxelwodebis aseTi cvlileba sav-

sebiT logikuri da dasabuTebulia, rameTu nicis xelSekrulebis Semdeg sasamarTlo ierar-

_________________________ 

189 _ zogjer mas araoficialurad `evropis sasamarTlodac~ moixsenieben, Tumca ki damfuZne-

bel dokumentebSi mis aRmniSvnel oficialur saxelwodebad mxolod `sasamarTlo~ gamoiyeneba, yo-

velgvari epiTetebis gareSe (germ.: Gerichtshof; ingl.: Court of Justice; frang.: Cour de justice). 
190 _ ingl.: General Court; germ.: Gericht. aRsaniSnavia, rom damfuZnebeli dokumentebis fran-

gulenovan redaqciaSi evropis kavSiris sasamarTlo sistemaSi Semavali es rgoli `tribunalad~ (le 
Tribunal) iwodeba, franguli samarTlis tradiciebidan gamomdinare. saqme isaa, rom safrangeTSi saer-

To iurisdiqciis sasamarTloebs _ martivi procesis tribunali da didi procesis tribunali warmo-

adgens, anu isini swored tribunalebad iwodebian. Tumca migvaCnia, rom ramdenadme ufro Sesaferisad 

mainc lisabonis xelSekrulebis inglisurenovan teqstSi gamoyenebuli termini gamoiyureba. masSi 

termini `pirveli instanciis sasamarTlo~ Secvlilia terminiT `saerTo sasamarTlo~, anu (ufro zu-

stad) `saerTo iurisdiqciis sasamarTlo~ (General Court). Tuki am sasamarTlo organos iurisdiqciis 

xasiaTsa da moculobas miviRebT mxedvelobaSi, SeiZleba davaskvnaT, rom saubari, marTlac, saerTo 

iurisdiqciis sasamarTlozea. yovel SemTxvevaSi, lisabonis xelSekrulebis teqstidan da ek-is sasa-

marTlos statutidan gamomdinare, aRniSnuli sasamarTlo instancia ganixilavs yvela saqmes, garda im 

saqmeebisa, romlebic sasamarTlos an specializebuli sasamarTloebis iurisdiqciaSi Sedian. es ukanas-

knelni ki, rogorc wesi, pirveli instanciis wesiT, ganixilaven gansazRvruli kategoriis saqmeebs vi-

wro specializebul sferoSi, an romlebic specialur codnas saWiroeben. 
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qiaSi, specializebuli sasamarTloebis saxiT, mesame donis gaCenam saerTo iurisdiqciis sasa-

marTlos, faqtiurad, daukarga Tavisi pirvandeli funqcia da dReisaTvis igi aRar aris mxo-

lod pirveli instanciis sasamarTlo organo; am adgilis dakaveba axal sasamarTlo sistema-

Si specializebul sasamarTloebs mouwevT (amasTan, SesaZloa, im davebis nawili, romlebsac 

dReisaTvis saerTo iurisdiqciis sasamarTlo ganixilavs, SemdgomSi axali specializebuli 

sasamarTloebis iurisdiqciaSi iqnas gadacemuli). mocemul etapze ki saerTo iurisdiqciis 

sasamarTlo, Tavisi iurisdiqciis farglebSi, saqmeebs ganixilavs pirveli instanciiT (Ziri-

Tadad), an sakasacio wesiT _ im saqmeebis gasaCivrebis SemTxvevaSi, romlebic specializebu-

li sasamarTloebis mier iqna ganxiluli da gadawyvetili. Tavis mxriv, saerTo iurisdiqci-

is sasamarTlos gadawyvetilebebi sakasacio wesiT SeiZleba sasamarTloSi (evropis sasamarT-

loSi) iqnas gasaCivrebuli. amrigad, evropis kavSiris sasamarTlo sistemaSi Semavali ele-

mentebis saxelwodebebi lisabonis 2007 wlis xelSekrulebis mier, metnaklebad, logikur 

SesabamisobaSi iqna moyvanili im funqciebTan, romlebsac isini realurad asruleben. 

mesame, qveda dones Seadgenen specializebuli sasamarTloebi,191 romlebic SeiZleba 

SeuzRudavi raodenobiT Seiqmnas, gansazRvruli kategoriis samarTlebrivi davebis ganxilvis 

mizniT. lisabonis 2007 wlis xelSekrulebis xelmoweris momentisTvis erTi aseTi sasamar-

Tlo organo funqcionirebda _ evropis kavSiris sajaro samsaxuris saqmeTa sasamarTlo,192 
romelic `evropis kavSiris sajaro samsaxuris saqmeTa sasamarTlos Seqmnis Sesaxeb~ sabWos 

2004 wlis 2 noembris gadawyvetilebis Sesabamisad iqna Seqmnili da romlis daniSnulebasac 

ek-sa da mis sajaro mosamsaxureebs, an sxva TanamSromlebs Soris davebis ganxilva warmoad-

gens. igi Svidi mosamarTlisagan Sedgeba, romlebsac, eqvsi wlis vadiT, sabWo niSnavs damou-

kidebeli kvalificiuri eqspertebis rigebidan. imis gaTvaliswinebiT, rom sajaro samsaxuris 

saqmeTa sasamarTlos mosamarTleTa raodenoba wevri saxelmwifoebis saerTo raodenobaze be-

vrad ufro naklebia, maTi daniSvnisas sabWo valdebulia, izrunos  maqsimalurad farTo ge-

ografiuli speqtrisa da sxvadasxva samarTlebrivi sistemebis `Tanabar warmomadgenlobaze~. 

sajaro samsaxuris saqmeTa sasamarTlo dRemde ek-is sasamarTlo sistemaSi damoukidebel 

rgolad Semaval erTaderT specializebul sasamarTlod rCeba.193 

  ek-is sasamarTlo sistemis organizaciasa da funqcionirebasTan dakavSirebuli deta-

luri wesebi mocemulia evropis kavSiris funqcionirebis Sesaxeb xelSekrulebis meeqvse na-

wilSi (nawili meeqvse. `instituciuri da finansuri debulebebi~) da ganaxlebul statutSi, 

romelsac amieridan `evropis kavSiris sasamarTlos statuti~ ewodeba.194  

2) poloneTis iniciativiT, gaTvaliswinebuli iqna sasamarTlos wevrTa specialuri 

kategoriis _ generaluri advokatebis ricxvis Semdgomi zrda, romelTa saxelwodebaca da 

rolic safrangeTis samarTlebrivi sistemidan iqna gadmoRebuli (saerTo iurisdiqciis sasa-

marTlosa da specializebul sasamarTloebSi generaluri advokatebi ar arian). sasamarTlos 

generaluri advokatebi axorcieleben maTTvis davalebul saqmeTa masalebis damoukidebel ga-

mokvlevas, dasabuTebuli daskvnebis momzadebis mizniT (ix. xelSekruleba ek-is funqcioni-

rebis Sesaxeb, mux. 252).195  

_________________________ 

191 _ anu `specializebuli tribunalebi~ (germ.: Fachgerichte; ingl.: specialised courts; frang.: 
tribunaux specializes). 

192 _ `Zvel~ evropis kavSirSi ek-is specializebuli sasamarTlo organoebis zogad aRmniSv-

nelad termini `sasamarTlo palatebi~ gamoiyeneboda. es, arcTu mTlad warmatebuli, termini lisabo-

nis xelSekrulebis mier Secvlili iqna terminiT _ `specializebuli sasamarTloebi~. 

193 _ miuxedavad imisa, rom lisabonis 2007 xelSekruleba evropis kavSiris reformis Sesa-

xeb pirdapir iTvaliswinebs inteleqtualuri sakuTrebis sakiTxTa specializebuli sasamarTlos for-

mirebas, misi Seqmna mocemuli etapisTvis (2014 wlis 1 ianvris mdgomareobiT) jer ar momxdara. Sesa-

bamisad, aRniSnuli specializebuli sasamarTlos Seqmna, savaraudod, axlo momavalSia mosalodneli 

(ix. Л. М. Энтин - Право Европейского Союза. Новый этап эволуции: 2009-2017 годы.  – М., 2009, с. 180). 
194 _ ix. `oqmi evropis kavSiris sasamarTlos statutis Sesaxeb~. 

195 _ generaluri advokatis Tanamdeboba SemoRebuli iqna safrangeTis sasamarTlo sistemis 

modelis mixedviT; swored aqedan momdinareobs TviTon terminic `generaluri advokati~, romelsac 

araferi saerTo ara aqvs advokatis tradiciul profesiasTan, _ avt. 
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bolo wlebSi generaluri advokatebis ricxvi 8 adamians Seadgenda, rac ar iyo sakma-

risi sasamarTloSi Semosuli, sul ufro mzardi raodenobis saqmeebis gamo. aRsaniSnavia, 

rom evropis kavSiris sabWos SeuZlia, sasamarTlos moTxovniT, gazardos generaluri advo-

katebis ricxvi, Tumca ki mas jerjerobiT am uflebamosilebiT ar usargeblia. 

amasTan dakavSirebiT aRsaniSnavia, rom lisabonis 2007 wlis xelSekrulebis mosamza-

debeli samTavrobaTSoriso konferenciis daskvniTi aqtisadmi TandarTul specialur dekla-

raciaSi (deklaracia #38) wevri saxelmwifoebi SeTanxmdnen sasamarTlos generaluri advo-

katebis ricxvis 11-mde gazrdis SesaZleblobaze. 

am ricxvidan, iseve, rogorc amJamad, eqvsi (adre _ xuTi) generaluri advokati mud-

mivad didi wevri saxelmwifoebis _ germaniis, safrangeTis, italiis, espaneTis, didi brita-

neTisa da (pirvelad) poloneTis _ moqalaqeebi iqnebian. generaluri advokatebis danarCeni 

xuTi vakanturi adgili ki, rotaciis wesiT, sxva wevri saxelmwifoebis moqalaqeebis mier 

iqneba Sevsebuli. 

evropis kavSiris yvela sasamarTlos wevrebTan mimarTebaSi lisabonis 2007 wlis 

xelSekrulebam srulad SeinarCuna damoukideblobis arsebuli garantiebi, daniSvnis wesi 

(wevri saxelmwifoebis mTavrobaTa saerTo TanxmobiT daniSvna, garda specializebuli sasa-

marTloebisa, romelTa wevrebic sabWos mier iniSneba) da uflebamosilebis vada (6 weli). 

arc mosamarTleTa raodenobas ganucdia cvlilebebi: 28 mosamarTle _ sasamarTloSi 

(TiTo mosamarTle TiToeuli wevri saxelmwifodan), amdenive _ saerTo iurisdiqciis sasa-

marTloSi (amasTan, dasaSvebia wevri saxelmwifos kvotis gazrda 2, 3 da met mosamarTlem-

de) da 7 mosamarTle _ sajaro samsaxuris saqmeTa sasamarTloSi. 

3) ek-is sasamarTlo sistemis umaRles rgolebSi (evropis sasamarTlo da saerTo 

iurisdiqciis sasamarTlo) kandidatebis ufro profesionalurad SerCevis mizniT, pirvelad 

iqna gaTvaliswinebuli specialuri sakvalifikacio kolegiis (`komitetis~) Seqmna am sasa-

marTloebisa da wevri saxelmwifoebis umaRlesi sasamarTlo organoebis yofili wevrebis, 

aseve sxva maRalkvalificiuri iuristebis SemadgenlobiT (ix. xelSekruleba ek-is funqcio-

nirebis Sesaxeb, mux. 255).196 swored es komiteti uzrunvelyofs mosamarTlis an generalu-

ri advokatis Tanamdebobisadmi wayenebul moTxovnebTan kandidatebis Sesabamisobis Sesaxeb 

daskvnebis gacemas manamde, sanam wevri saxelmwifoebis mTavrobebi maT daniSvnas ganaxorcie-

leben. 

4) yvelaze ufro arsebiTi xasiaTis mainc lisabonis xelSekrulebis mier ganxorcie-

lebuli kavSiris sasamarTloebis iurisdiqciaTa sagnobrivi gafarTovebaa. `Zveli~ ek-isagan 

gansxvavebiT, sadac misi sasamarTlo organoebi uflebamosilni iyvnen, ganexilaT saqmeebi, Zi-

riTadad, pirveli `sayrdenis~ (evropis gaerTianebebis) farglebSi, `axal~ kavSirSi msgavsi 

SezRudva aRar arsebobs. zogadi wesis Tanaxmad, evropis kavSiris sasamarTlos iurisdiqcia 

vrceldeba am organizaciis kompetenciis yvela sferoze, garda damfuZnebeli dokumentebiT 

pirdapir gaTvaliswinebuli calkeuli gamonaklisebisa. 

am gamonaklisebidan yvelaze ufro seriozulad unda CaiTvalos is garemoeba, rom ev-

ropis kavSiris sasamarTlos iurisdiqciaSi CarTuli araa saerTo sagareo da usafrTxoebis 

politikis sakiTxebi (xelSekruleba ek-is funqcionirebis Sesaxeb, mux. 275). Sesabamisad, 

evropis kavSiris sasamarTlo uflebamosili araa, gaakontrolos evropuli sabWosa da sab-

Wos mier ek-is saerTaSoriso urTierTobebis zogad politikur sakiTxebze miRebuli sa-

marTlebrivi aqtebis marTlzomiereba (magaliTad, mesame qveynebis teritoriaze evropis kav-

Siris samxedro operaciebisa da samoqalaqo misiebis Taobaze, evropis kavSiris Sesaxeb xel-

Sekrulebis 43-e muxlis Tanaxmad, miRebuli gadawyvetilebebis marTlzomiereba). 

5) lisabonis 2007 wlis xelSekrulebis mniSvnelovan miRwevad SeiZleba CaiTvalos 

fizikuri da iuridiuli pirebis uflebaTa zrda, TavianTi kanonieri interesebis dasacavad, 

evropis kavSiris sasamarTlosadmi mimarTvis TvalsazrisiT.  

-_________________________ 

196 _ sajaro samsaxuris saqmeTa sasamarTlosTan mimarTebaSi analogiuri komiteti gaTvalis-

winebulia evropis kavSiris sasamarTlos statutiT (ix. evropis kavSiris sasamarTlos statutis Se-

saxeb oqmis danarTi, mux. 3, paragr. 3 da 4). 
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pirvel rigSi, saubaria kerZo pirTaTvis ek-is normatiuli aqtebis (magaliTad, sab-

Wos reglamentebi sasoflo-sameurneo produqciaze fasebis dadgenisa da kavSiris saerTo 

soflis meurneobis politikis sferoSi sxva RonisZiebebis Sesaxeb) gasaCivrebis SesaZleb-

lobis miniWebaze (xelSekruleba ek-is funqcionirebis Sesaxeb, mux. 263, meoTxe abzaci). 

meore mxriv, miuxedavad imisa, rom saerTo sagareo da usafrTxoebis politika amo-

ricxulia evropis kavSiris sasamarTlos iurisdiqciidan, es ukanaskneli mainc uflebamosi-

lia gaakontrolos im gadawyvetilebebis marTlzomiereba, romelTa safuZvelzec fizikuri 

da iuridiuli pirebis mimarT SemzRudavi zomebis SemoReba xdeba (xelSekruleba ek-is fun-

qcionirebis Sesaxeb, mux. 275, meore abzaci). magaliTad, mesame qveynebis saxelmwifo moRva-

weebs, romlebsac akrZaluli aqvT ek-is teritoriaze Sesvla, amieridan SeuZliaT aseTi Ro-

nisZieba evropis kavSiris sasamarTloSi gaasaCivron.197 

6) da bolos, aucileblad unda aRiniSnos lisabonis 2007 wlis xelSekrulebis mi-

er evropis kavSiris sasamarTlosTvis miniWebuli damatebiTi uflebebi wevri saxelmwifoe-

bis mimarT sajarimo sanqciebis gamoyenebasTan (dakisrebasTan) dakavSirebiT (ix. xelSekrule-

ba ek-is funqcionirebis Sesaxeb, mux. 260, paragr. 3). 

garda fiqsirebuli erTjeradi Tanxisa an jarimisa, romlis gadaxdis wevr saxelmwi-

foebze dakisrebis ufleba gaaCnia evropis kavSiris sasamarTlos, misi gadawyvetilebebis Se-

usruleblobis gamo, lisabonis xelSekrulebis ZalaSi Sesvlis momentidan (2009 wlis de-

kemberi) moyolebuli mas analogiuri zomebis gamoyeneba SeuZlia im SemTxvevaSic, Tuki ro-

melime wevri saxelmwifo komisias, dadgenil vadaSi, ar warudgens angariSs ek-is direqti-

vis `transformaciis~ zomebis Taobaze, anu gansazRvrul sferoSi evropis kavSiris kanonmde-

blobis safuZvlebTan Tavisi erovnuli samarTlis SesabamisobaSi moyvanis Sesaxeb (ix. qve-

moT, punqti 2.8). 

 
2.7.3.3 evropis kavSiris sasamarTlos iurisdiqcia 

zogadi wesis Tanaxmad, evropis kavSiris sasamarTlos iurisdiqcias savadebulo xasi-

aTi gaaCnia: arc wevr saxelmwifoebs da arc sxva subieqtebs ar aqvT ufleba, xeli SeuSa-

lon sasamarTloSi saqmis ganxilvas, an ar Seasrulon misi gadawyvetilebebi.  

rogorc aRiniSna, lisabonis xelSekrulebis ZalaSi Sesvlas sakavSiro sasamarTloe-

bis iurisdiqciaTa Semdgomi zrda mohyva Sedegad. 

mocemul etapze evropis kavSiris sasamarTlos iurisdiqcias mikuTvnebul saqmeTa 

mniSvnelovan kategoriebs warmoadgens: 

a) saqmeebi wevri saxelmwifoebis mimarT komisiis sarCelebis gamo (`komisia wevri 

saxelmwifos winaaRmdeg~)  

komisiis, rogorc ek-is aRmasrulebeli organos (institutis), erT-erT mniSvnelovan 

amocanas wevri saxelmwifoebis mier damfuZnebeli dokumentebis debulebaTa, agreTve kavSi-

ris institutebis normatiuli da individualuri samarTlebrivi aqtebis jerovnad Sesru-

lebaze kontroli warmoadgens (ix. zemoT). 

im SemTxvevaSi, Tu komisia daadgens, rom ama Tu im wevrma saxelmwifom Caidina ek-is 

samarTlis damrRvevi moqmedeba an umoqmedoba (ar Seasrula damfuZnebeli dokumentebidan ga-

momdinare romelime valdebuleba), mas gamoaqvs dasabuTebuli daskvna aRniSnul sakiTxTan 

dakavSirebiT; manamde igi am saxelmwifos aZlevs SesaZleblobas, warmoadginos Tavisi mosa-

zrebebi (ix. xelSekruleba ek-is funqcionirebis Sesaxeb, mux. 258). rogorc wesi, daskvnaSi 

komisia saxelmwifos ganusazRvravs konkretul vadas darRvevaTa aRmosafxvrelad (magali-

Tad, ek-is direqtivis Sesabamisad, aucilebeli kanonebis misaRebad). 

Tu saxelmwifo, komisiis mier gansazRvruli vadis ganmavlobaSi, reagirebis gareSe 

datovebs daskvnaSi dafiqsirebul miTiTebebs, komisias SeuZlia sarCeliT mimarTos evropis 

kavSiris sasamarTlos. doqtrinaSi msgavsi kategoriis saqmeebi cnobilia rogorc `sarCelebi 

-_________________________ 

197 _ aRsaniSnavia, rom yofili sabWoTa kavSiris respublikebTan urTierTobaSi msgavsi Sez-

Rudvebi evropis kavSiris mier bolo wlebis ganmavlobaSi SemoRebuli iqna dnestrispireTis repub-

likis (moldovas) xelmZRvanelebis, aseve belorusiisa da uzbekeTis Tanamdebobis pirebis mimarT. 
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valdebulebebis Seusruleblobis gamo~ (saubaria ek-is wevrobidan gamomdinare valdebule-

bebis Seusruleblobaze). sasamarTlos praqtikaSi es sarCelebis yvelaze ufro gavrcele-

bul kategorias warmoadgens.  

Tuki sasamarTlo wevr saxelmwifos damrRvevad cnobs, es ukanaskneli valdebulia 

yvela saTanado zoma miiRos sasamarTlos gadawyvetilebis Sesasruleblad. winaaRmdeg Sem-

TxvevaSi komisia uflebamosili xdeba iSuamdgomlos sasamarTlos winaSe am saxelmwifosTvis 

jarimis dakisrebis Sesaxeb; sajarimo sanqcia SesaZloa gamoixatebodes erTjerad fiqsire-

bul TanxaSi an periodul gadasaxdelebSi (jarimaSi). es Tanxebi evropis kavSiris biujetis 

sasargeblod gadaixdeba. magaliTad, yvelaze didi odenobis sajarimo sanqciebi sasamarTlos 

mier 2005 wels safrangeTs daekisra zRvis biologiuri resursebis dacvisa da brakoniero-

basTan brZolis Sesaxeb ek-is kanonmdeblobis arajerovnad SesrulebisTvis: 20 mln. evro 

erTjeradi fiqsirebuli Tanxis saxiT da damatebiT kidev yovel eqvs TveSi daaxloebiT 58 

mln. evros gadaxda manam, sanam safrangeTi ar uzrunvelyofs sasamarTlos mier dadgenili 

darRvevis aRmofxvras (sasamarTlos 2005 wlis 12 ivlisis gadawyvetileba). 

rogorc vxedavT, ek-is damfuZnebeli dokumentebisa da samarTlebrivi aqtebis Sesru-

lebaze kontroli (zedamxedveloba) komisiis erT-erTi sakvanZo prerogativaa. amasTan, lisa-

bonis 2007 wlis xelSekrulebis ZalaSi Sesvlamde es mniSvnelovani prerogativa sruli 

moculobiT mxolod evropis gaerTianebebis (anu `Zveli~ kavSiris pirveli sayrdenis) farg-

lebSi moqmedebda. lisabonis xelSekrulebis ZalaSi Sesvlam da sami `sayrdenis~ struqtu-

ris gauqmebam ki es SezRudva moxsna; komisia amieridan uflebamosilia, sasamarTlo wesiT, 

pasuxisgebaSi misces damrRvevi saxelmwifoebi evropis kavSiris kompetenciis nebismier saki-

TxTan dakavSirebiT, garda saerTo sagareo da usafrTxoebis politikis (yofili meore `sa-

yrdenis~) sakiTxebisa. 

sasarCelo xandazmulobis vadebi msgavs saqmeebTan mimarTebaSi gaTvaliswinebuli ar 

aris.  

b) sarCelebi evropis kavSiris institutebis, organoebisa da Tanamdebobis pirebis 

qmedebebisa da gadawyvetilebebis gasaCivrebis gamo  

evropis kavSiris sasamarTlos saqmianobaSi aranaklebi mniSvneloba gaaCnia saqmeebs ev-

ropis kavSiris institutebis mier miRebuli normatiuli Tu sxva saxis samarTlebrivi aq-

tebis, aseve kavSiris Tanamdebobis pirebis qmedebebisa da gadawyvetilebebis `konstituciu-

robis~, anu damfuZnebel xelSekrulebebTan Sesabamisobis Taobaze. aq ramdenime kategoriis 

saqmeebi SeiZleba gamoiyos: 

 1. e.w. `sarCelebi baTilobis Taobaze~. `evropis kavSiris sasamarTlo zedamxedvelo-

bas uwevs sakanonmdeblo aqtebis, sabWos, komisiisa da evropis centraluri bankis aqtebis, 

_ Tu saqme ar exeba rekomendaciebs an daskvnebs, _ aseve evropis parlamentisa da evropuli 

sabWos im aqtebis kanonierebas, romlebic samarTlebriv Sedegebs warmoSoben mesame pirebTan 

mimarTebaSi. igi zedamxedvelobas uwevs agreTve kavSiris organoebisa da sxva dawesebulebe-

bis aqtebis kanonierebas, romlebsac samarTlebrivi Sedegebi ukavSirdeba mesame pirebTan mi-

marTebaSi~ (xelSekruleba ek-is funqcionirebis Sesaxeb, mux. 263). 

aRniSnuli muxli SesaZleblobas aZlevs sasamarTlos, ganaxorcielos ek-is institu-

tebis nebismieri normatiuli (reglamenti, direqtiva) an individualuri samarTlebrivi aq-

tis, an iuridiulad savaldebulo nebismieri sxva gadawyvetilebis, aseve kavSiris organoe-

bisa da dawesebulebebis im qmedebaTa `konstituciuri kontroli~, romlebsac samarTlebrivi 

Sedegebi ukavSirdeba mesame pirebTan mimarTebaSi; im SemTxvevaSi, Tu sasamarTlo CaTvlis, 

rom mosarCelis moTxovna dasabuTebulia, maSin igi Sesabamis aqts baTilad acxadebs (mux. 

264). ek-is funqcionirebis Sesaxeb xelSekrulebis 256-e muxlis Sesabamisad, am kategoriis 

saqmeebs pirveli instanciis wesiT ganixilavs saerTo iurisdiqciis sasamarTlo, xolo meo-

re instanciis wesiT ki _ evropis sasamarTlo. 

xazi unda gaesvas im garemoebas, rom ek-is funqcionirebis Sesaxeb xelSekruleba ad-

gens im kriteriumebis amomwurav CamonaTvals, romelTa safuZvelzec SesaZlebelia Sesabamisi 

saqmis aRZvra da misi arsebiTi ganxilva evropis kavSiris sasamarTloSi. aseTi iuridiuli 
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faqti, anu sasamarTlos mier ek-is normatiuli da sxva aqtebis, an maTi calkeuli debule-

bebis baTilobis safuZveli, _ sul oTxia (mux. 263): 

 _ `kompetenciis ararseboba~ (magaliTad, normatiuli aqtis gamocema iseT sakiTxTan 

dakavSirebiT, romelic ar Sedis ek-is kompetenciaSi); 

 _ `arsebiTi proceduruli moTxovnebis darRveva~ (magaliTad, konsultaciebis argama-

rTva regionebis komitetTan an ek-is damfuZnebel dokumentebSi miTiTebul sxva organosTan, 

rodesac aseTi ram savaldebuloa; kvorumis wesebis darRveva da sxv.); 

_ `xelSekrulebebis an maTi ganxorcielebisas gamoyenebuli nebismieri samarTlebrivi 

normis darRveva~. es `materialuri~ safuZvelia, romelic SesaZleblobas aZlevs sasamarT-

los, baTilad cnos ek-is aqtebi, Tu miiCnevs, rom maTi debulebebi ewinaaRmdegeba damfuZne-

beli dokumentebis debulebebs; 

_ `uflebamosilebaTa borotad gamoyeneba~ (aqtis gaumeba, Tu igi miRebuli iyo ara-

saTanado, magaliTad, angarebis mizniT). 

`baTilobis Taobaze~ sarCelebis ganxilvisas mopasuxed gamodis ek-is instituti, 

romelmac gasaCivrebuli normatiuli an individualuri samarTlebrivi aqti miiRo, aseve kav-

Siris organo an dawesebuleba, romlis qmedebis an aqtis kanoniereba eWvqveS iqna dayenebu-

li. 

vin SeiZleba gamovides mosarCeled? upirveles yovlisa, es SeiZleba iyos wevri sa-

xelmwifoebi. aRsaniSnavia, rom bolo periodSi gaizarda `baTilobis Taobaze~ maT mier war-

dgenili sarCelebis ricxvi, rac, mniSvnelovanwilad, sabWoSi gadawyvetilebis kvalificiuri 

umravlesobiT miRebis sistemis SemoRebasTan da, Sesabamisad, wevri saxelmwifoebis vetos 

uflebis gauqmebasTanaa dakavSirebuli: faqtiurad, sasamarTloSi gasaCivreba maTTvis erTad-

erTi SesaZlebloba xdeba saimisod, rom win aRudgnen ek-is sakanonmdeblo aqtis ZalaSi Se-

svlas. 

wevri saxelmwifoebis garda, mosarCeled SeiZleba gamovides kavSiris institutebi _ 

evropis parlamenti, sabWo, komisia, aseve auditorTa palata da evropis centraluri banki. 

aseT SemTxvevaSi sasamarTlo, praqtikulad, arbitrad gvevlineba ek-is institutebs Soris, 

maT mier miRebuli gadawyvetilebebis gamo, wamoWrili davebis gadawyvetaSi. amgvari insti-

tutTaSorisi davebidan yvelaze ufro xSiria saqmeebi: `komisia sabWos winaaRmdeg~, `evropis 

parlamenti sabWos winaaRmdeg~, `sabWo komisiis winaaRmdeg~. 

aRsaniSnavia, rom evropis parlamentis, sabWosa da komisiisagan gansxvavebiT, audi-

torTa palatisa da evropis centraluri bankis procesualuri samarTalsubieqtoba SezRu-

dulia: maT sasamarTlosTvis mimarTva mxolod `TavianTi uflebebis dacvis mizniT~ SeuZ-

liaT. marTalia, kavSiris institutTa ricxvs ar miekuTvneba, magram auditorTa palatisa da 

evropis centraluri bankis msgavsi SezRuduli samarTalsubieqtobiT sargeblobs aseve re-

gionebis komitetic (ix. xelSekruleba ek-is funqcionirebis Sesaxeb, mux. 263, abzaci me-3). 

sajarosamarTlebrivi warmonaqmnebis (wevri saxelmwifoebisa da ek-is organoebis) 

garda, kavSiris aqtebis `konstituciurobis~ uSualod sasamarTloSi gasaCivrebis ufleba 

gaaCniaT individebsac, _ amasTan, ara marto evropis kavSiris moqalaqeebs, aramed nebismier 

fizikur an iuridiul pirs, maTi sacxovrebeli an samyofeli adgilis miuxedavad (Teoriu-

lad, es SeiZleba iyos aseve saqarTvelos moqalaqe an qarTuli organizaciac). Tumca, wevri 

saxelmwifoebisa da kavSiris institutebisagan (anu privilegirebuli mosarCeleebisagan) gan-

sxvavebiT, maTi procesualuri samarTalsubieqtoba kidev ufro metad SezRudulia: maT Seu-

ZliaT sasamarTloSi gaasaCivron kavSiris mxolod is aqtebi, romelTa adresatsac isini 

warmoadgenen, an romlebic maT exebaT uSualod da individualurad (magaliTad, komisiis mi-

er antidempinguri zomebis miReba an armiReba konkretul mwarmoebelTan mimarTebaSi); Tumca, 

aqve isic unda iTqvas, rom lisabonis 2007 wlis xelSekrulebam, am mxriv, garkveulwilad, 

gaafarTova fizikuri da iuridiuli pirebis SesaZlebloba da maT ufleba miecaT, sasamarT-

loSi gaasaCivron aseve evropis kavSiris is `sareglamento~ (anu normatiuli) aqtebi, rom-

lebic uSualod maT exebaT da ar saWiroeben saimplementacio RonisZiebebs (ix. mux. 263). 

sasarCelo xandazmulobis vada msgavs saqmeebTan mimarTebaSi Zalze moklea: igi Sead-

gens or Tves im momentidan, rodesac Sesabamisi aqti gamoqveynda (normatiuli aqtebis Sem-
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TxvevaSi), rodesac mosarCeles ecnoba mis Sesaxeb (magaliTad, individualuri gadawyvetile-

bis SemTxvevaSi), an, _ aseTis ararsebobis SemTxvevaSi, _ im momentidan, rodesac mosarCeli-

saTvis cnobili gaxda am qmedebis (aqtis) Sesaxeb (magaliTad, evropis komisiam gasca ori 

kompaniis Serwymis nebarTva, xolo am kompaniebis konkurentma mesame kompaniam ki, _ mas Sem-

deg, rac misTvis cnobili gaxda komisiis gadawyvetilebis Sesaxeb, sasamarTloSi gaasaCivra 

aRniSnuli gadawyvetileba). Tu am vadis ganmavlobaSi ar iqna wardgenili `sarCeli baTilo-

bis Taobaze~, SemdgomSi analogiuri moTxovniT sasamarTlosadmi mimarTva dauSvebelia. 

im SemTxvevaSi, Tu sasamarTlo mosarCelis argumentebs daeTanxmeba, igi zemoT Camo-

Tvlili oTxi safuZvlidan erT-erTi (an erTdroulad ramdenime) safuZvliT Sesabamis aqts 

`baTilad~ cnobs. aqtis baTilad gamocxadebis SemTxvevaSi, sasamarTlo, Tu amas saWirod mi-

iCnevs, miuTiTebs mis im iuridiul Sedegebs, romlebic sabolood unda CaiTvalos (mux. 

264). ase, magaliTad, sasamarTlo uflebamosilia, ZalaSi datovos baTilad cnobili konkre-

tuli normatiuli aqtis (reglamentis an direqtivis) safuZvelze, am ukanasknelis baTilad 

cnobamde, warmoSobili gansazRvruli `Sedegebi~. 

sagangebod unda gaesvas xazi im garemoebas, rom, baTilobis Sesaxeb sarCelebis meSve-

obiT, SesaZlebelia gauqmebuli iqnas evropis kavSiris nebismieri samarTlebrivi aqti, garda 

rekomendaciisa da daskvnisa, rameTu maT iuridiulad savaldebulo Zala ar gaaCniaT. 

2. sarCelebi umoqmedobis gamo. ek-is funqcionirebis Sesaxeb xelSekrulebis 265-e 

muxlis Sesabamisad, `Tu evropis parlamenti, evropuli sabWo, sabWo, komisia an evropis 

centraluri banki, xelSekrulebebis darRveviT, Tavs ikavebs gadawyvetilebis miRebisagan, 

wevr saxelmwifoebsa da kavSiris sxva institutebs SeuZliaT evropis kavSiris sasamarTlo-

Si aRZran sarCeli xelSekrulebis darRvevis dadgenis Taobaze~. rogorc wesi, am tipis sar-

Celebis mizania, sasamarTlos / saerTo iurisdiqciis sasamarTlos meSveobiT, moxdes kavSi-

ris institutebis `davaldebuleba~, raTa maT miiRon mosarCelisTvis aucilebeli gadawyve-

tileba. msgavsi sarCelebis wardgenis ufleba gaaCnia aseve nebismier fizikur an iuridiul 

pirs; magram am ukanasknelT SeuZliaT moiTxovon maT mimarT mxolod individualuri (da ara 

normatiuli xasiaTis) gadawyvetilebebis miReba. amasTan, aseTi sarCelebis wardgenamde dain-

teresebulma mxarem Tavdapirvelad, savaldebulo wesiT, unda mimarTos Sesabamis instituts, 

aucilebeli moqmedebis Sesrulebis moTxovniT. im SemTxvevaSi, Tuki Sesabamisi instituti, 

moTxovnis wardgenidan ori Tvis ganmavlobaSi, ar moaxdens saTanado reagirebas (ar daafiq-

sirebs Tavis pozicias), sarCeli SeiZleba aRZruli iqnas momdevno ori Tvis vadis ganmavlo-

baSi. Tqmuli Tanabrad exeba ek-is organoebsa da sxva dawesebulebebsac, romlebic Tavs ika-

veben moqmedebisagan. 

Tu evropis sasamarTlo, an saerTo iurisdiqciis sasamarTlo miiCnevs, rom kavSiris 

institutis umoqmedoba ewinaaRmdegeba ek-is sabaziso (damfuZnebel) dokumentebs, igi axdens 

darRvevis konstatacias. aseT SemTxvevaSi mopasuxe valdebulia, miiRos zomebi sasamarTlos 

gadawyvetilebis Sesasruleblad, maT Soris gamosces saTanado normatiuli an individualu-

ri aqti kavSiris farglebSi (garda rekomendaciisa da daskvnisa). ase, magaliTad, 1985 wels, 

evropis parlamentis sarCelis safuZvelze, sasamarTlom daavaldebula sabWo, mTeli rigi 

sakanonmdeblo aqtebi mieRo satransporto politikis sakiTxebTan dakavSirebiT.198 `umoqme-

dobis gamo sarCelebze~ Tavad parlamentsac uwevda mopasuxed gamosvla: magaliTad, 1992 

wels didi britaneTis liberalur-demokratiulma partiam sasamarTloSi Seitana sarCeli, 

im mizniT, rom waexalisebina evropis parlamenti, mieRo sakuTar deputatTa arCevnebis Cata-

rebis erTiani wesebi. 

rogorc moculobiT, ise TavianTi mniSvnelobiT, sarCelebi `baTilobis Taobaze~ da 

`umoqmedobis gamo~ warmoadgens davebis yvelaze mravalricxovan jgufs, romlebSic mopasu-

xed evropis kavSiri gamodis, sakuTari institutebis, organoebis an dawesebulebebis saxiT. 

rogorc wesi, am kategoriis saqmeebs saerTo iurisdiqciis sasamarTlo pirveli instanciis 

wesiT ganixilavs, evropis sasamarTlo ki _ meore instanciiT (ix. xelSekruleba ek-is fun-

qcionirebis Sesaxeb, mux. 256). 

_________________________ 
198 _ ix. Case 13/83, European Parliament v. Counsil (Transport case), [1985] ECR 1513. 
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garda zemoxsenebulisa, aRniSnul saqmeTa kategorias ganekuTvneba agreTve: 

3. sarCelebi kavSiris arasaxelSekrulebo pasuxismgeblobis gamo (sarCelebi zianis 

anazRaurebis Taobaze) _ esaa sarCelebi, _ mimarTuli ek-is institutebis an mosamsaxuree-

bis mier TavianTi samsaxureobrivi saqmianobis Sesrulebisas sxva pirTaTvis, maT Soris moqa-

laqeebisTvis miyenebuli zianis kompensaciaze (ix. xelSekruleba ek-is funqcionirebis Sesa-

xeb, mux. 268 da mux. 340, abzaci 2 da 3). darRvevis xasiaTidan gamomdinare, sasamarTlos 

an saerTo iurisdiqciis sasamarTlos SeuZlia dazaralebul mxares aunazRauros rogorc 

miyenebuli zarali (dakarguli sargebelis CaTvliT), ise moraluri zianic. 

sasarCelo xandazmulobis vada msgavs saqmeebze xuTi welia, romelic aiTvleba zia-

nis miyenebis momentidan. 

4. sarCelebi evropis kavSiris sanqciebis gasaCivrebis gamo. aseT sasarCelo moTxov-

nebs sasamarTlo ganixilavs ara yvela SemTxvevaSi, aramed, damfuZnebeli dokumentebis Sesa-

bamisad, sabWos, an evropis parlamentisa da sabWos mier erToblivad miRebuli reglamente-

bis debulebaTa safuZvelze; aRniSnuli reglamentebiT gaTvaliswinebul sanqciebTan (magali-

Tad, evropis komisiis an evropis centraluri bankis mier dakisrebul jarimebTan) mimarTe-

baSi evropis kavSiris sasamarTlos sruli iurisdiqcia eniWeba, rac moicavs msgavsi zomebis 

(sajarimo sanqciebis) SeuzRudavad gadasinjvisa da Secvlis an daniSvnis uflebamosilebas 

(ix. xelSekruleba ek-is funqcionirebis Sesaxeb, mux. 261). 

g) davebi evropis kavSiris wevr saxelmwifoebs Soris  

evropis kavSiris sasamarTlos iurisdiqciaSi gansakuTrebuli adgili uWiravs saqmeTa 

kategorias, romelSic mosarCeledac da mopasuxedac wevri saxelmwifoebi gamodian (`wevri 

saxelmwifo wevri saxelmwifos winaaRmdeg~).199 aseT saqmeebSi, msgavsad davebisa _ `komisia 

wevri saxelmwifos winaaRmdeg~, _ sarCelis safuZvels warmoadgens konkretuli wevri sa-

xelmwifos mier ek-is damfuZnebeli dokumentebidan (xelSekrulebebidan) gamomdinare rome-

lime valdebulebis Seusrulebloba (ix. xelSekruleba ek-is funqcionirebis Sesaxeb, mux. 

259). 

 iseve, rogorc sxva danarCen SemTxvevebSi, sasamarTlos iurisdiqcia aqac ara marto 

savaldebulo, aramed eqskluziuri xasiaTisaa: ek-is SemadgenlobaSi Semavali qveynebi `val-

debulebas iReben, rom davebi xelSekrulebebis axsna-ganmartebis an gamoyenebis Taobaze moa-

gvaron maTSi gaTvaliswinebuli da ara sxva saSualebebiT~ (xelSekruleba ek-is funqcioni-

rebis Sesaxeb, mux. 344). amasTan, wevr saxelmwifoebs SeuZliaT, specialuri `saarbitraJo 

SeTanxmebis safuZvelze~, evropis sasamarTlos gansaxilvelad gadascen urTierTSoris war-

moSobili nebismier dava, romelic damfuZnebeli `xelSekrulebebis saganTanaa dakavSirebu-

li~ (ix. xelSekruleba ek-is funqcionirebis Sesaxeb, mux. 273). Tumca, unda aRiniSnos, rom 

es SesaZlebloba wevri saxelmwifoebis mier arasodes yofila gamoyenebuli, miuxedavad imi-

sa, rom igi damfuZnebeli dokumentebis Tavdapirvelive redaqciaSi iyo gaTvaliswinebuli.200  

 saerTaSoriso arbitris rolSi yofna evropis sasamarTlos arcTu ise xSirad uwevs, 

rameTu davebi _ `wevri saxelmwifo wevri saxelmwifos winaaRmdeg~ _ mis praqtikaSi metis-

metad iSviaTia (sul ramdenime _ sasamarTlos mier, misi arsebobis manZilze, dRemde ganxi-

lul saqmeTa Soris). amis ZiriTadi mizezi gamoZiebis winasasamarTlo stadiis arsebobaa, 

romelsac komisia axorcielebs. SeiZleba iTqvas, rom damfuZnebeli xelSekrulebebis avto-

rebma Segnebulad daadgines barierebi msgavsi davebis warmosaSobad, vinaidan amas evropis 

kavSirSi politikuri situaciis destabilizaciis gamowveva SeeZlo. 

mokled, Tu romelime wevri saxelmwifo Tvlis, rom ek-is sxva qveyanam daarRvia 

damfuZnebeli dokumentebidan (xelSekrulebebidan) gamomdinare Tavisi valdebulebebi, am sa-

xelmwifos winaaRmdeg sarCelis aRZvramde, man jer komisias unda mimarTos. orive mxaris 

mosazrebaTa mosmenis Semdeg (rogorc wesi, komisia davis monawile saxelmwifoebs aZlevs 

SesaZleblobas, rom, SejibrebiTobis safuZvelze, werilobiTi da zepiri formiT waradginon 

TavianTi mosazrebebi), am ukanasknels gamoaqvs dasabuTebuli daskvna. mxolod im SemTxvevaSi, 

_________________________ 
199 _ ix. magaliTad, Case 141/78, France v. United Kingdom, [1979] ECR 2923. 
200 _ ix. xelSekruleba evropis (imJamad _ ekonomikuri) gaerTianebis Sesaxeb, mux. 239. 
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Tu komisia Sesabamisi mimarTvis Setanidan sami Tvis ganmavlobaSi reagirebas ar moaxdens 

darRvevaze, dainteresebul wevr saxelmwifos SesaZlebloba eZleva Tavad mimarTos sarCe-

liT evropis kavSiris sasamarTlos (komisiis daskvnis ararsebobis miuxedavad) (ix. xelSe-

kruleba ek-is funqcionirebis Sesaxeb, mux. 259). 

praqtikaSi wevri saxelmwifoebi msgavs SemTxvevebSi sxva, `SemovliT~ gzas aniWeben 

upiratesobas: isini savaraudo darRvevebis Sesaxeb komisias ayeneben saqmis kursSi, im miz-

niT, raTa am ukanasknelma uzrunvelyos aucilebeli gamoZiebis Catareba da, saWiroebis Sem-

TxvevaSi, Tavad aRZras saqme sasamarTloSi, zemoT miTiTebuli wesiT. 

d) SromiTi (samsaxurebrivi) davebi  

am kategorias ganekuTvneba ek-is sajaro (samoqalaqo) mosamsaxureebsa da kavSiris 

Sesabamis organoebs Soris warmoSobili samarTlebrivi konfliqtebi (magaliTad, Sromis ana-

zRaurebasTan, ukanono gadayvanasTan, gaTavisuflebasTan dakavSirebiT da a.S.). `evropis kav-

Siris sasamarTlo uflebamosilia ganixilos nebismieri dava kavSirsa da mis mosamsaxureebs 

Soris, im farglebSi da im pirobebis Sesabamisad, romlebic kavSiris Tanamdebobis pirTa 

statutiTa da kavSiris sxva mosamsaxureTa Sromis reJimiTaa gansazRvruli~ (xelSekruleba 

ek-is funqcionirebis Sesaxeb, mux. 270). am davebSi kavSiri SeiZleba gamovides rogorc mo-

sarCelis, ise mopasuxis (rac ufro xSirad xdeba) rolSi. amasTan, aRsaniSnavia, rom moce-

mul etapze msgavs davebs, pirveli instanciis wesiT, evropis kavSiris specializebuli sasa-

marTlo organo _ sajaro samsaxuris saqmeTa sasamarTlo ganixilavs, romelic 2004 wels 

Seiqmna, xolo meore instanciad ki _ saerTo iurisdiqciis sasamarTlo gamodis. sagangebod 

unda gaesvas xazi im garemoebasac, rom, evropis sasamarTlos pirveli generaluri advokatis 

wardginebis safuZvelze, saerTo iurisdiqciis sasamarTlos gadawyvetileba SeiZleba evropis 

sasamarTlos mier iqnas gadasinjuli, zedamxedvelobis wesiT (Tumca ki termini `zedamxedve-

loba~ mocemul SemTxvevaSi ar gamoiyeneba).201 

e) samoqalaqo-samarTlebrivi davebi  

zog SemTxvevaSi evropis kavSiris sasamarTlo `komerciuli arbitraJis~ rolSi gvev-

lineba. misi iurisdiqcia mocemul SemTxvevaSi fakultatur xasiaTs atarebs: kavSiris mier 

an misi saxeliT dadebul kontraqtSi (magaliTad, xelSekruleba kavSiris institutTa ofi-

sebSi saremonto an sxva SeTanxmebuli samuSaoebis Sesrulebis Sesaxeb, an institutebisTvis 

kompiuteruli teqnikis miwodebis xelSekruleba da a.S.) gaTvaliswinebuli `saarbitraJo 

daTqmis~ safuZvelze, saerTo iurisdiqciis sasamarTlo uflebamosilia, pirveli instanciis 

wesiT, ganixilos am kontraqtebis gamoyenebisa da Sesrulebis Taobaze warmoSobili davebi, 

miuxedavad imisa, es xelSekruleba (kontraqti) sajaro samarTlis regulirebis qveS imyofe-

ba, Tu kerZo samarTlis regulirebis qveS (ix. xelSekruleba ek-is funqcionirebis Sesaxeb, 

mux. 272). meore instanciad aqac evropis sasamarTlo gvevlineba. 

am kategoriis davebSi evropis kavSiri SeiZleba mopasuxedac gamovides da mosarCele-

dac. mopasuxed misi saxeliT evropis komisia gamodis, vinaidan swored igi warmoadgens ev-

ropis kavSirs qonebriv urTierTobebSi. Tumca, Tu xelmowerili kontraqti meore mxaris 

mier iqna darRveuli, Sesabamisi kontragentis (sawarmos) mimarT sarCelis wardgenac komisi-

is mier xdeba. 

aucilebel pirobas imisaTvis, rom evropis kavSiris sasamarTlom warmoebaSi miiRos 

da ganixilos ek-is kontraqtebidan gamomdinare davebi, warmoadgens maTSi e.w. `saarbitraJo 

daTqmis~ arseboba imis Taobaze, rom mxareebs Soris SesaZlo uTanxmoebebi swored evropis 

kavSiris sasamarTlos mier gadawyvetas eqvemdebareba. 

v) kavSiris Tanamdebobis pirebis gadayeneba Tanamdebobidan  

zogierTi qveynis (magaliTad, gfr-is) sakonstitucio sasamarTlos msgavsad, evropis 

kavSiris sasamarTlo aRWurvilia eqskluziuri uflebiT, _ ganaxorcielos kavSiris sajaro 

xelisuflebis umaRlesi da sxva Tanamdebobis pirebis `impiCmenti~ da Tanamdebobidan gadaaye-

nos isini, Tuki es ukanasknelni veRar akmayofileben TavianTi funqciebis ganxorcielebisa-

Tvis aucilebel pirobebs, an maT mier seriozuli gadacdoma iqna Cadenili. aRniSnuli safu-

_________________________ 
201 _ ix. Gerichtshof der Europäischen Union, - Wikipedia, die freie Enzyklopädie // wvdomis reJimi: 

<http://de.wikipedia.org/wiki/Gerichtshof_der_Europäischen_Union>, wvdomis TariRi: 31.03.2013. 
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ZvliT saerTo iurisdiqciis sasamarTlos (pirveli instancia) / sasamarTlos (meore instan-

cia) SeuZlia `iZulebiTi wesiT gadaayenos Tanamdebobidan~ komisiis wevrebi (komisrebi), ev-

ropis ombudsmeni, sakuTari wevrebi, aseve evropis centraluri bankis direqciis wevrebi, 

auditorTa palatis auditorebi da kavSiris zogierTi sxva Tanamdebobis pirebi. garda amisa, 

sagangebo xazgasmis Rirsia is garemoebac, rom komisiis moqmed Tu yofil wevrebs sasamarT-

los mier SeiZleba CamoerTvas pensiis an misi Semcvleli sxva saxis SeRavaTebis miRebis uf-

leba (ix. xelSekruleba ek-is funqcionirebis Sesaxeb, mux. 245).  

z) ZalaSi arSesuli evropis kavSiris saerTaSoriso xelSekrulebebis winaswari 

kontroli  

mravali qveynis ZiriTadi kanonebis msgavsad, kavSiris damfuZnebeli dokumentebi ev-

ropis kavSiris sasamarTlos aniWeben uflebamosilebas, _ ganaxorcielos ek-is yvela saer-

TaSoriso xelSekrulebis `sakonstitucio~ kontroli. am kontrols mxolod winaswari xa-

siaTi SeiZleba gaaCndes. im saerTaSoriso SeTanxmebis ZalaSi Sesvlamde, romlis mesame qvey-

nebTan an saerTaSoriso organizaciebTan dadebas gegmavs evropis kavSiri, nebismier wevr sa-

xelmwifos, evropis parlaments, sabWos an komisias SeuZliaT moiTxovon da miiRon sasamar-

Tlos daskvna imis Taobaze, Seesabameba Tu ara dagegmili SeTanxmeba damfuZnebeli xelSekru-

lebebis debulebebs (ix. xelSekruleba ek-is funqcionirebis Sesaxeb, mux. 218, paragr. 11). 

Tuki sasamarTlo uaryofiT daskvnas gamoitans, dagegmili SeTanxmebis dadeba da Za-

laSi Sesvla mxolod im SemTxvevaSi gaxdeba SesaZlebeli, Tu masSi Sesabamisi cvlilebebi 

Seva an damfuZnebeli xelSekrulebebis gadasinjva moxdeba. iqidan gamomdinare, rom kavSiris 

damfuZnebeli dokumentebis gadasinjva sakmaod rTulia, msgavs SemTxvevebSi, rogorc wesi, 

TviT saerTaSoriso SeTanxmebis teqstSi SeaqvT saTanado cvlilebebi. Tavis droze swored 

ase moxda, magaliTad, evropis ekonomikuri sivrcis Sesaxeb xelSekrulebis SemTxvevaSi, rom-

lis pirveli varianti sasamarTlos mier evropis gaerTianebis `konstituciur qartiasTan~ 

(anu evropis gaerTianebis dafuZnebis Sesaxeb xelSekrulebasTan) winaaRmdegobaSi myofad 

iqna miCneuli.202  

  

2.7.3.4 ek-is sasamarTlos arapirdapiri iurisdiqcia da preiudiciuli procedura 

(erovnuli sasamarTloebis preiudiciuli moTxovnebi) 
 

preiudiciuli moTxovnebi (ix. xelSekruleba ek-is funqcionirebis Sesaxeb, mux. 267) 

_ esaa im wevri saxelmwifoebis sasamarTlo organoebis mimarTvebi, romlebic saqmeTa gan-

xilvis procesSi sirTuleebs awydebian kavSiris samarTlis axsna-ganmartebasTan, an gamoyene-

basTan dakavSirebiT. 

es moTxovnebi evropis kavSiris sasamarTlos saxelze igzavneba da, Sesabamisad, am 

ukanasknelis arapirdapir (anu preiudiciul) iurisdiqcias qmnis, romelic sasamarTlos mier 

ganxiluli saqmeebis TiTqmis naxevars Seadgens. 

oficialuri ganmartebis miRebis mizniT, evropis kavSiris sasamarTlosadmi preiudi-

ciuli moTxovniT mimarTvis ufleba (xolo zogierT SemTxvevaSi ki, _ valdebulebac) wevri 

saxelmwifoebis erovnul sasamarTloebs gaaCniaT.203 Cveulebisamebr, es im SemTxvevaSi xdeba, 

rodesac wevri saxelmwifos sasamarTlo ek-is samarTlis normis gamoyenebis aucileblobis 

winaSe dgeba. preiudiciuli moTxovnis wardgena, rogorc wesi, erovnul sasamarTloSi saq-

mis ganxilvis SeCerebas iwvevs manam, sanam luqsemburgidan (anu evropis kavSiris sasamarT-

lodan) pasuxi ar iqneba miRebuli. 

_________________________ 
202 _ ix. Opinion 1/91, First EEA Case, [1991] ECR 6079. 
203 _ marTalia, preiudiciuli moTxovnebiT mimarTva _ es wevr saxelmwifoTa erovnuli sa-

samarTloebis uflebaa, magram es ufleba valdebulebad iqceva maSin, rodesac saqme umaRlesi instan-

ciebis erovnul sasamarTloebSi ganixileba. Sesabamisad, Tu safrangeTis sakasacio sasamarTlo, an sa-

berZneTis uzenaesi sasamarTlo gaurkvevlobas awydeba, magaliTad, ek-is direqtivis ganmartebis saki-

TxSi, is ara marto uflebamosili, aramed valdebulicaa Sesabamisi moTxovna waradginos evropis kav-

Siris sasamarTloSi (garda im SemTxvevebisa, rodesac problema erTxel ukve iyo gadawyvetili am 

ukanasknelis precedentuli samarTaliT).  
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praqtikaSi preiudiciul moTxovnaTa sami ZiriTadi saxe gvxvdeba: 

 _ moTxovnebi axsna-ganmartebis Taobaze, romelTa mizania evropis kavSiris sasamarT-

losagan damfuZnebeli dokumentebisa, Tu ek-is kanonmdeblobis ama Tu im debulebaTa arsis 

ganmartebis miReba (magaliTad, espaneTis sasamarTlom, romelic saqmes kavSiris reglamentis 

safuZvelze ganixilavs, ar icis, rogor ganmartos misi calkeuli muxlebi); 

 _ moTxovnebi ek-is samarTlebrivi aqtebis namdvilobis Taobaze, romelTa wardgenac 

xdeba im SemTxvevebSi, rodesac wevri saxelmwifos sasamarTlo midis daskvnamde, rom ek-is 

samarTlebrivi aqti ewinaaRmdegeba mis damfuZnebel dokumentebs. aseT situaciaSi erovnuli 

sasamarTlo aseve aCerebs saqmis ganxilvas da Sesabamis moTxovnas warudgens evropis kavSi-

ris sasamarTlos. moTxovnis ganxilvis Sedegad, am ukanasknels SeuZlia gasaCivrebuli aqti, 

an misi calkeuli debulebebi Zaladakargulad gamoacxados, rac avtomaturad maTi iuridiu-

li Zalis gauqmebas iwvevs kavSiris mTel teritoriaze; 

 _ moTxovnebi kavSiris samarTalTan Sidasaxelmwifoebrivi aqtebis Sesabamisobis Tao-

baze. msgavsi moTxovnebis wardgena xdeba maSin, rodesac erovnul sasamarTloebSi saqmeTa 

ganxilvis dros aRmoCndeba, rom, savaraudod, adgili aqvs SesaZlo winaaRmdegobas erovnul 

da ek-is doneebze arsebul samarTlebriv regulirebas Soris. 

 im SemTxvevaSi, Tu erovnuli sasamarTlo aseT Seusabamobas daadgens, igi valdebulia 

ek-is samarTlebrivi wyaroebiTa da normebiT ixelmZRvanelos (evropis kavSiris samarTlis 

uzenaesobis principis Sesabamisad). magram Tuki mas eWvi epareba, maSin SeuZlia SeaCeros 

saqme da moTxovniT mimarTos evropis kavSiris sasamarTlos. 

 rogorc wesi, ek-is sasamarTlos interpretacias (ganmartebas) normatiuli, e.i. iu-

ridiulad savaldebulo xasiaTi gaaCnia. moTxovnis warmdgeni wevri qveynis sasamarTlo, ase-

ve marTlmsajulebis ganmaxorcielebeli sxva erovnuli organoebi valdebulni arian analo-

giuri saqmis gadawyvetisas evropis kavSiris sasamarTlos mier micemuli interpretaciidan 

amovidnen. amasTan, Tuki damfuZnebel dokumentebTan dakavSirebiT sasamarTlo mxolod axsna-

ganmartebas axdens, kavSiris institutebis, organoebisa da dawesebulebebis aqtebTan mimar-

TebaSi mas SeuZlia `konstituciuri kontroli~ ganaxorcielos, am aqtebis `kanonierebis~ 

sakiTxi gadawyvitos, kavSiris damfuZnebeli dokumentebis normaTa Tvalsazrisidan gamomdi-

nare. da Tu, sasamarTlos preiudiciuli gadawyvetilebis Tanaxmad, `kanoniereba~ saxeze ar 

aris, mas gamoaqvs dadgenileba erovnuli sasamarTlos mier saqmeSi ek-is reglamentis, dire-

qtivis an sxva samarTlebrivi aqtis Sesabamisi debulebis (normis) gamouyeneblobis Sesaxeb.  

amgvarad, ek-is sasamarTlos preiudiciuli iurisdiqcia uzrunvelyofs `evropis~ sa-

marTlis normaTa ara marto axsna-ganmartebisa da gamoyenebis erTianobas, aramed darRvevisa-

gan maT dacvas, aseve evropis kavSirisa da erovnuli sasamarTloebis mudmiv urTierTqmedeba-

sa da TanamSromlobas. Tumca aq gaTvaliswinebuli unda iqnas preiudiciuli moTxovnebisa da 

maT safuZvelze warmoSobili saqmeebis specifika: evropis kavSiris sasamarTlos iurisdiqci-

is zemoaRniSnuli sferoebisagan (pirdapiri iurisdiqciis saqmeebisagan) gansxvavebiT, aq sasa-

marTlo mowodebulia, gadawyvitos mxolod `samarTlis~ (da ara `faqtis~) sakiTxebi: ker-

Zod, misi roli mocemul SemTxvevaSi im samarTlebrivi gaurkvevlobis gadawyvetaSi mdgoma-

reobs, rasac wevri saxelmwifoebis marTlmsajulebis organoebi ek-is iuridiuli normebis 

gamoyenebis procesSi awydebian; xolo rac Seexeba faqtobrivi garemoebebis gamokvlevasa da, 

maT safuZvelze, konkretuli davis mxareebTan mimarTebaSi gadawyvetilebis gamotanas, es 

erovnuli sasamarTloebis kompetenciaSi rCeba.204  

bunebrivia, erovnuli sasamarTloebis preiudiciul moTxovnebze saubrisas Cndeba sav-

sebiT logikuri kiTxva: rodis, procesis ra stadiazea dasaSvebi preiudiciuli moTxovnis 

wardgena? `is, Tu erovnul sasamarTloSi mimdinare proceduris ra stadiaze SeuZlia am 

ukanasknels sasamarTlosTvis moTxovnis wardgena, preiudiciuli gadawyvetilebis miRebis 

mizniT, erovnuli sasamarTlos Tavisufali Sexedulebisamebr gadasawyvet sakiTxs warmoad-

gens~.205 Sesabamisad, erovnul sasamarTlos (pirveli instanciis iqneba igi, saapelacio, saka-

_________________________ 
204 

_ ix. Право Европейского Союза: Документы и комментарий / под ред. проф. С. Ю. Кашкина, М., 
1999, с. 125. 

205 _ ix. Joined Cases 36 and 71/80, Irish Creamery Milk Suppliers Association v. Ireland, [1981] ECR 735. 



 

 

- 129 - 

 

sacio Tu sxva instanciis), saboloo gadawyvetilebis gamotanamde, samarTalwarmoebis nebis-

mier etapze SeuZlia preiudiciuli moTxovna waradginos evropis kavSiris sasamarTloSi.  

 aRsaniSnavia, rom evropis kavSiris reformis Sesaxeb lisabonis 2007 wlis xelSe-

krulebis ZalaSi Sesvlisa (2009 wlis 1 dekemberi) da, mis safuZvelze, sami `sayrdenis~ 

struqturis gauqmebis Sedegad, preiudiciuli moTxovnebi sasamarTlos SeiZleba waredginos 

ek-is kompetenciaSi Semaval nebismier aspeqtTan dakavSirebiT; am mxriv, gamonakliss mxolod 

saerTo sagareo da usafrTxoebis politika warmoadgens. 

 

2.7.3.5 evropis kavSiris sasamarTlo sistemaSi Semavali instanciebis  

organizaciuli struqtura 

saqmeTa operatiulad ganxilvis mizniT, evropis sasamarTlosa da saerTo iurisdiqci-

is sasamarTloSi Seqmnilia palatebi. es Sida qvedanayofebi kompleqtdeba am sasamarTloTa 

mosamarTleebisagan. 

evropis sasamarTloSi arsebobs palatebi, romlebic saqmeebs ixilaven sami mosamarT-

lis SemadgenlobiT (aseTi sami palataa), an xuTi mosamarTlis SemadgenlobiT (aseTi ori 

palataa). palatebs Soris specializacia (magaliTad, administraciul, safinanso da a.S. saq-

meebze) ar arsebobs. TiToeuli mosamarTle, Cveulebisamebr, miwerilia or palataze (sam da 

xuT mosamarTlian palatebze) da saqmeTa ganxilvas orive maTganis farglebSi axorcielebs. 

mocemul etapze, saqmeTa didi raodenobidan gamomdinare, maT absolutur umetesobas 

sasamarTlo swored xsenebuli palatebis farglebSi ganixilavs.  

Tumca, im SemTxvevaSi, Tu saqme mometebuli sirTulis an mniSvnelobis mqonea, sasa-

marTlo uflebamosilia es saqme didi palatis farglebSi ganixilos. garda amisa, sasamarT-

lo valdebulia did palatas gadasces saqme im wevri saxelmwifos, an kavSiris institutis 

moTxovniT, romelic am saqmeSi mxares warmoadgens (magaliTad, Tu ganixileba evropis komi-

siis sarCeli irlandiis mimarT, mosarCelesac da mopasuxesac ufleba aqvT, moiTxovon saq-

mis did palataSi ganxilva). 

didi palata _ evropis sasamarTlos SedarebiT axali qvedanayofia, romelic 2003 

wels Camoyalibda, nicis xelSekrulebis Sesworebebis Sesabamisad. igi am institutis erT-

gvar Tavisebur prezidiums warmoadgens, romelic, mTlianobaSi, 13 adamians aerTianebs, ker-

Zod: sasamarTlos Tavmjdomares, palatebis Tavmjdomareebs xuTi mosamarTlis raodenobiT, 

aseve Svid sxva wevrs, romlebic did palataSi adgils rotaciis wesiT ikaveben. 

mxolod im SemTxvevaSi, rodesac esa Tu is saqme sasamarTlos mier `gansakuTrebuli 

mniSvnelobis~ mqoned miiCneva (ix. statutis me-16 muxli), misi ganxilva plenumze xdeba, 

anu sasamarTlos mier sruli SemadgenlobiT (28 mosamarTle). sasamarTlo aseve valdebulia 

plenumis farglebSi ganixilos saqmeebi ombudsmenis, evropis komisiisa da auditorTa pala-

tis wevrebis Tanamdebobidan gadayenebis Taobaze. 

saerTo iurisdiqciis sasamarTlos Sida organizacia evropis sasamarTlos analogiu-

ria, Tumca aq dasaSvebia zogierTi kategoriis saqmis mosamarTleTa mier erTpirovnulad 

ganxilva. rac Seexeba evropis sasamarTlos, am instanciaSi kolegiurobis principi aranair 

gamonaklisebs ar icnobs. 

evropis kavSiris sajaro samsaxuris saqmeTa sasamarTlo moicavs plenumsa da pala-

tebs sami an xuTi mosamarTlis SemadgenlobiT. saerTo iurisdiqciis sasamarTlos msgavsad, 

aqac daiSveba mosamarTleTa mier saqmeebis erTpirovnulad gadawyveta. 

evropis kavSiris sasamarTlo, rogorc wesi, mudmivmoqmed safuZvelze funqcionirebs. 

weliwadSi orjer igi `sasamarTlo ardadegebze~ gadis _ saSobaod (18 dekemberi _ 10 ianva-

ri) da sazafxulod (15 ivlisi _ 15 seqtemberi). am periodis ganmavlobaSi muSaobas agrZe-

leben kancelaria da Tavmjdomare, an misi movaleobis Semsrulebeli. gadaudebeli aucileb-

lobis SemTxvevaSi am ukanasknels SeuZlia mosamarTleebi da generaluri advokatebi sxdoma-

ze ardadegebis drosac gamoiZaxos. 

saqmeTa ganxilva yovelTvis kenti SemadgenlobiT xorcieldeba, xolo gadawyvetile-

bebis miReba ki _ xmaTa ubralo umravlesobiT xdeba. analogiuri wesebi moqmedebs kavSiris 

sasamarTlo sistemis qveda instanciebSic. amave dros, saerTo iurisdiqciis sasamarTlosa da 
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sajaro samsaxuris saqmeTa sasamarTloSi, rogorc aRvniSneT, dasaSvebia mosamarTleTa mier 

calkeuli kategoriis saqmeebis erTpirovnulad gadawyveta. 

imisda miuxedavad, Tu ra SemadgenlobiT xdeba saqmis ganxilva _ plenumis fargleb-

Si, didi an Cveulebrivi palatis mier, Tu erTpirovnulad (saerTo iurisdiqciis sasamarT-

losa da sajaro samsaxuris saqmeTa sasamarTloSi), _ saqmeSi mxared warmodgenil wevr sa-

xelmwifos ar SuZlia Tavisi moqalaqis daswrebis, an, piriqiT, erovnuli moqalaqeobis saba-

biT, romelime mosamarTlis acilebis moTxovna. es piroba kidev erTxel, damatebiT usvams 

xazs evropis kavSiris sasamarTlo instanciebis damoukideblobis maRal xarisxs, romelTa 

wevrebi saxelmwifoebis warmomadgenlebi ki ar arian, aramed marTlmsajulebis damoukideb-

lad da miukerZoeblad ganxorcielebas emsaxurebian. es garemoeba evropis kavSiris sasamarT-

los ganasxvavebs aseve adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlosagan, sadac saqmis ganxil-

vis procesSi savaldebuloa evropis sabWos im qveynis warmomadgeneli mosamarTlis monawi-

leoba, romlis moqmedeba (an umoqmedoba) saCivris obieqts warmoadgens. 

 

2.7.3.6 samarTalwarmoebis wesebi evropis kavSiris sasamarTloSi 

 samarTalwarmoebis procesualuri wesebi, zogadi saxiT, warmodgenilia damfuZnebel 

dokumentebsa da evropis kavSiris sasamarTlos statutSi,206 xolo detalurad ki isini _ 

sasamarTlos, saerTo iurisdiqciis sasamarTlosa da specializebuli sasamarTlos procesu-

aluri reglamentebiT wesrigdeba. 

 saqmis aRZvra evropis sasamarTloSi, saerTo iurisdiqciis sasamarTlosa da specia-

lizebul sasamarTloebSi mdivnis saxelze sasarCelo gancxadebis (germ.: Klageschrift; frang.: 
requête; ingl.: application) wardgenis gziT xdeba. aseTi gancxadeba, aucilebeli wesiT, unda 

Seicavdes: mosarCelis saxels, an srul saxelwodebasa da mudmiv misamarTs; mxaris (an mxa-

reTa) dasaxelebas, romlis (romelTa) winaaRmdegacaa mimarTuli sarCeli; davis sagnis gan-

sazRvrasa da misi gamomwvevi mizezebis Sejamebul aRweras; gasaCivrebuli aqtis teqsts; mo-

sarCelis ZiriTad daskvnebs, aseve mtkicebulebebis CamonaTvals, Tuki aseTi ram arsebobs. 

yvela sxva aucilebeli damatebiTi procesualuri dokumenti, maT Soris cnobebi da sxva aq-

tebi, Seitaneba dosieSi, romelic, danarTis saxiT, Tan erTvis gancxadebas. 

mdivani, rogorc wesi, amowmebs gancxadebis Sesabamisobas dadgenil moTxovnebTan da 

mas mopasuxes ugzavnis, romelic erTi Tvis vadaSi waradgens Tavis Sesagebels (germ.: Klage-
beantwortung; ingl.: defence; frang.: défense). 

sasamarTlos Tavmjdomaris mier dadgenil vadebSi mosarCeles SeuZlia werilobiTi 

replika (germ.: Replik; ingl.: reply; frang.: replique) waradginos mopasuxis mimarT, xolo mo-

pasuxes ki, Tavis mxriv, replikaze pasuxis (germ.: Duplik; ingl.: rejoinder; frang.: duplique) 
gacemis ufleba gaaCnia. 

mosarCelis gancxadebasa da replikas, aseve mopasuxis Sesagebelsa da replikaze pa-

suxs mxareTaTvis sakvanZo mniSvneloba aqvT, ramdenadac am dokumentebSi (an maT danarTebSi) 

unda iyos warmodgenili, an miTiTebuli is mtkicebulebebi, romlebzec daamyareben isini Ta-

vianT moTxovnas sasamarTlo ganxilvis msvlelobisas. SemdgomSi mxareTa mier axali mtkice-

bulebebis wardgena dauSvebelia, Tuki mxolod Tavmjdomare, gamonaklisis saxiT, ar dauS-

vebs amas. 

specialuri wesia gaTvaliswinebuli arapirdapiri iurisdiqciis saqmeTa aRsaZravad, 

romelTa ganxilvac erovnuli sasamarTloebis moTxovniT xdeba. es moTxovnebi wevri saxel- 

mwifoebis sasamarTlo organoebis ganCinebebis formiT Semodis, romelTa meSveobiTac isini 

aCereben saqmis warmoebas da ayalibeben samarTlebriv sakiTxebs evropis kavSiris sasamarT-

los misamarTiT. 

mxareebisgan, erovnuli sasamarTloebisgan, an sxva pirebisagan miRebuli dokumentebi 

Semdgom frangul enaze iTargmneba, romelic evropis kavSiris sasamarTlos samuSao enas 

warmoadgens; swored frangul enaze xdeba gadawyvetilebis proeqtis ganxilva saTaTbiro 

_________________________ 

  206 _ ix. ek-is damfuZnebeli dokumentebisadmi TandarTuli oqmi #3 `evropis kavSiris sasamarT-

los statutis Sesaxeb~ (moqmedebs lisabonis 2007 wlis 13 dekembris xelSekrulebis redaqciiT). 
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oTaxSi. evropis kavSiris sasamarTlos statutis specialuri debulebebis Sesabamisad, saqmis 

warmoeba SeiZleba kavSiris 24 oficialuri enidan nebismier maTganze warimarTos. zogadi 

wesis Tanaxmad, saqmis ganxilva dacvis mxaris enaze mimdinareobs. saqmeTa preiudiciuli we-

siT ganxilvisas im qveynis ena gamoiyeneba, romlis erovnulma sasamarTlomac waradgina Sesa-

bamisi moTxovna. imave enaze xdeba gadawyvetilebis gamotanac. 

sasarCelo gancxadebebisa da preiudiciuli moTxovnebis Sesaxeb cnoba qveyndeba evro-

pis kavSiris oficialur JurnalSi. 

rogorc wesi, `procedura sasamarTloSi ori _ werilobiTi da zepiri _ stadiisagan 

Sedgeba~ (ix. evropis kavSiris sasamarTlos statuti, mux. 20).  

 1. werilobiTi stadia iwyeba mxareebs Soris, mdivnis meSveobiT, procesualuri doku-

mentebis (sasarCelo gancxadeba, mopasuxis Sesagebeli, mosarCelis `replika~, mopasuxis Sesa-

bamisi pasuxi replikaze da sxv.) gacvliT (werilobiTi formiT). sasamarTlos moqmedeba aR-

niSnul stadiaze Semdegi sqemis mixedviT warimarTeba: 

 _ sasamarTlos Tavmjdomare saqmes agzavnis erT-erT palataSi da misi Semadgenlobi-

dan niSnavs momxsenebel mosamarTles. amis Semdeg pirveli generaluri advokati saqmeze da-

moukidebeli daskvnis momzadebas avalebs Tavis erT-erT kolegas (an sakuTar Tavs). Tumca, 

evropis kavSiris sasamarTlos statutis Sesabamisad (mux. 20), im SemTxvevaSi, Tu, sasamarT-

lo miiCnevs, rom `saqmeSi dasmuli araa araviTari axali samarTlebrivi sakiTxi~, mas SeuZ-

lia, generaluri advokatis mosmenis Semdeg, gadawyvitos, rom saqmis ganxilva moxdeba gene-

raluri advokatis daskvnis gareSe; 

 _ momxsenebeli mosamarTle, Tavmjdomaris mier dadgenil vadaSi, amzadebs winaswar 

moxsenebas saqmesTan dakavSirebiT, romelSic xdeba misi sirTulis, aseve damatebiTi mtkice-

bulebebis Segrovebis aucileblobis Sefaseba; 

 _ winaswari moxseneba sasamarTlos mier ganixileba e.w. administraciul sxdomaze. 

Cveulebisamebr, swored misi Sedegebis mixedviT, miiReba gadawyvetileba saqmis zepir stadia-

ze gadagzavnis Sesaxeb. amasTan, sasamarTlo gansazRvravs, Tu ra SemadgenlobiT moxdeba saq-

mis ganxilva: sami, an xuTi mosamarTliT dakompleqtebuli palatis mier, didi palatisa, Tu 

plenumis farglebSi. 

Tumca Tu saqmesTan dakavSirebiT aucilebelia damatebiTi mtkicebulebebis Segroveba, 

sasamarTlos SeuZlia jer `gamoZieba~ daniSnos, romlis Catarebasac igi Sesabamis palatas 

avalebs.207 

_ saqmis sasamarTlo ganxilvisTvis momzadebas asrulebs momxsenebeli mosamarTlis 

Semajamebeli moxseneba, romelic egzavneba saqmeSi monawile pirebs, saSualod, _ pirvel sa-

samarTlo sxdomamde sami kviriT adre (Tavdapirvelad moxsenebis wakiTxva uSualod sxdoma-

ze xdeboda). 

amgvarad, zepiri stadiis sawyis etapze sasamarTlos gankargulebaSi ukve imyofeba 

saqmis ganxilvisa da gadawyvetisTvis aucilebeli yvela mtkicebuleba. mocemuli stadiis 

daniSnuleba imaSi mdgomareobs, rom moxdes am mtkicebulebebis dazusteba da mosamarTleTa 

kolegiis wevrebis saboloo momzadeba gadawyvetilebis gamosatanad. rogorc Tavad sasamarT-

lo ganmartavs, `zepiri procedura ganxiluli unda iqnas rogorc werilobiTi proceduris 

damateba da ar SiZleba imeorebdes imas, rac ukve dawerili iyo~.208  

2. zepiri stadia, Cveulebisamebr, or sxdomas moicavs: 

_ pirveli maTgani mxareTa sasamarTlo paeqrobas eZRvneba. sasamarTlo usmens mxareTa 

_________________________ 
207 _ kerZod, sasamarTlo uflebamosilia moiTxovos mxareebisgan damatebiTi cnobebis an do-

kumentebis warmodgena, xolo saWiroebis SemTxvevaSi ki, _ mxareTa an mesame pirTa moTxovniT, an sa-

kuTari iniciativiT, gamoiZaxos da dakiTxos mowmeebi, daniSnos eqspertiza, Seagrovos sxva mtkicebu-

lebebi. msgavsi zomebis miReba, rogorc wesi, ganCinebis gamocemiT formdeba da igi mTlianad sasamar-

Tlos Sexedulebazea damokidebuli. 

208 _ ix. Право Европейского Союза: учебное пособие / Кашкин С. Ю., Четвериков А.О., Калини-
ченко П.А. [и др.]; отв. ред. С. Ю. Кашкин. - 3-е изд., перераб. и доп., – М., 2010, с. 130. 
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warmomadgenlebs da usvams maT SekiTxvebs, saqmis garemoebaTa dazustebis mizniT.209 gamosv-

lebi maqsimalurad lakonuri unda iyos (maqsimum 15 wuTi _ palatebSi, an 30 wuTi _ ple-

numSi). sxdomis bolos mxareebs eZlevaT mokle replikebis gakeTebis SesaZlebloba; 

_ meore sxdoma pirvelisagan erTTviani da meti drois intervaliTaa daSorebuli. 

drois am monakveTis ganmavlobaSi generaluri advokati asrulebs saqmeze dasabuTebuli das-

kvnis momzadebas da SemdgomSi Tavis daskvnebs sasamarTlos acnobs. Sesabamisad, am sxdomas 

generaluri advokatis daskvnebis warsadgen sxdomas (frang.: audience de conclusions) uwode-
ben. 

amis Semdeg sxdomis Tavmjdomare acxadebs zepiri proceduris dasrulebis Sesaxeb da 

sasamarTlo iwyebs gadawyvetilebis momzadebas, romlis proeqtsac momxsenebeli mosamarTle 

SeimuSavebs. gadawyvetilebis gamotanamde, sasamarTlos SeuZlia, Tu amas saWirod miiCnevs, 

daniSnos damatebiTi sagamoZiebo RonisZiebebis Catareba, an ganaaxlos zepiri mosmena, Tumca 

aseTi situaciebi iSviaTad gvxvdeba. 

sasamarTlos gadawyvetileba sajarod cxaddeba specialur sxdomaze. praqtikulad, am 

sxdomaze mxolod gadawyvetilebis sarezolucio nawili ikiTxeba. 

analogiur stadiebs moicavs saqmeTa ganxilvis procedura saerTo iurisdiqciis sasa-

marTlosa da sajaro samsaxuris saqmeTa sasamarTloSi. mis mTavar Taviseburebas am sasamar-

TloebSi generaluri advokatebis ararseboba da mosamarTleTaTvis zogierTi kategoriis sa-

qmeebis erTpirovnuli wesiT gansaxilvelad gadacemis SesaZlebloba warmoadgens. 

aRsaniSnavia, rom evropis kavSiris sasamarTloSi dadgenilia mxareTa savaldebulo 

warmomadgenlobis principi, e.i. mxareebs procesualuri moqmedebebis ganxorcieleba mxolod 

maTi warmomadgenlebis meSveobiT SeuZliaT. amasTan, wevri saxelmwifoebi da kavSiris insti-

tutebi sasamarTloSi warmodgenilni arian konkretul saqmeze daniSnuli maTi agentebiT 

(saxelmwifo organos, an kavSiris institutis Tanamdebobis piri, rogorc wesi, Sesabamisi 

iuridiuli samsaxuris TanamSromelTa ricxvidan). fizikuri da iuridiuli pirebi ki valde-

bulni arian, imoqmedon advokatebis meSveobiT,210 romlebsac aseTi statusi wevri saxelmwi-

foebis kanonmdeblobis Sesabamisad aqvT miniWebuli. advokatebad aseve SeiZleba daSvebulni 

iqnan universitetTa profesorebi. 

moqmedi procesualuri wesebi iTvaliswinebs saqmeSi mesame pirTa CarTvis SesaZle-

blobas rogorc mosarCelis, ise mopasuxis mxareze, Tuki isini SeZleben mocemuli saqmisa-

dmi TavianTi pirdapiri interesis damtkicebas. amasTan, wevr saxelmwifoebsa da kavSiris in-

stitutebs am mxriv aranairi SezRudva ara aqvT, _ maT sasarCelo warmomavlobis mqone ne-

bismier saqmeSi SeuZliaT CarTva; xolo rac Seexeba, am kuTxiT, fizikuri an iuridiuli pi-

rebis mimarT, gamonaklisis saxiT, moqmed SezRudvas, _ es SezRudva imaSi mdgomareobs, rom 

maT ar SeuZliaT mesame pirebad211 CaerTon saqmeebSi, romlebic exeba davebs uSualod wevr 

saxelmwifoebs, an, sakuTriv, kavSiris institutebs Soris, an kidev, erTi mxriv, wevr sa-

_________________________ 
209 _ arapirdapiri iurisdiqciis saqmeebze, rogorc wesi, xdeba im saqmis monawile mxareebis 

gamosvlaTa mosmena, romelsac evropis kavSiris sasamarTloSi preiudiciuli moTxovnis warmdgeni 

erovnuli sasamarTlo organo ganixilavs. sasamarTlo aseve ismens im wevri saxelmwifoebisa da kav-

Siris institutebis warmomadgenlebis gamosvlebs, romlebmac maTTvis miniWebuli uflebiT isargeb-

les da TavianTi werilobiTi SeniSvnebi waradgines saqmesTan dakavSirebiT. 

210 _ im SemTxvevaSi, Tu mxares advokatis momsaxurebis anazRaurebis saSualeba ar gaaCnia, 

aseTi mxare, misive dasabuTebuli Suamdgomlobis safuZvelze, SeiZleba sasamarTlos an saerTo iuris-

diqciis sasamarTlos mier ufaso iuridiuli daxmarebiT iqnas uzrunvelyofili: kerZod, mas SeiZleba 

daeniSnos ufaso advokati, romlis kandidaturis SeTavazebis ufleba Tavad Suamdgomlobis warmdgen 

mxares gaaCnia. amasTan, Suamdgomloba ufaso advokatis daniSvnis Taobaze SeiZleba win uswrebdes 

sarCelis wardgenas. 

211 _ aucileblad unda gaesvas xazi im garemoebas, rom qarTuli procesualuri samarTlis-

Tvis nacnobi `mesame piris~ cneba (frang.: le tiers) evropis kavSiris samarTalSi sul sxva gagebiT ga-

moiyeneba: im pirTa (maT Soris wevri saxelmwifoebisa da kavSiris institutebis) aRsaniSnavad, rom-

lebic ar monawileobdnen saqmis ganxilvaSi, romelic, SesaZloa, maT uflebebs an interesebs exeboda. 

im SemTxvevaSi, Tu piri erTveba saqmeSi da procesualur `intervencias~ axorcielebs, igi oficialu-

rad `saqmeSi CarTul mxared~, an `interventad~ (frang.: partie intervenante/intervenant) iwodeba. 
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xelmwifoebsa da, meore mxriv, kavSiris institutebs Soris (ix. statuti, mux. 40). imisa-

Tvis, raTa dainteresebuli subieqti CaerTos saqmeSi, man Sesabamisi SuamdgomlobiT unda mi-

marTos sasamarTlos / saerTo iurisdiqciis sasamarTlos Tavmjdomares. msgavsi Suamdgom-

loba wardgenili unda iqnas evropis kavSiris oficialur JurnalSi mocemuli saqmis Taoba-

ze Sesabamisi cnobis gamoqveynebis momentidan ara ugvianes sami Tvis ganmavlobaSi. saqmeSi 

CarTvis Sesaxeb Suamdgomlobis dasaSvebobas gansazRvravs sasamarTlo, romlis warmoebaSicaa 

saqme. `arapirdapiri iurisdiqciis~ saqmeebSi procesualuri intervencia dauSvebelia, ramde-

nadac aseT SemTxvevaSi sasamarTlo ixilavs ara davas, aramed igi pasuxs scems wevri saxel-

mwifos marTlmsajulebis organos preiudiciul moTxovnas. am saqmeebis mimarT wevr saxel-

mwifoebs, kavSiris institutebsa da sxva dainteresebul pirebs (maT Soris im saqmis mxare-

ebs, romelic preiudiciuli moTxovnis warmdgen erovnul sasamarTloSi ganixileba) SeuZ-

liaT evropis kavSiris sasamarTlos warudginon samaxsovro Canawerebi, an werilobiTi Seni-

Svnebi. 

saqmeSi monawile nebismier mxares SeuZlia TxovniT mimarTos sasamarTlos, raTa am 

ukanasknelma gamoitanos ganCineba sarCelis uzrunvelyofis droebiTi zomebis miRebis Sesa-

xeb. Sesabamisi ganCinebis gamocemis mizania im gamousworebeli Sedegebis dadgomis Tavidan 

acileba, romlebsac SeuZlia ziani miayenos erT-erT mxares. analogiuria agreTve nebismieri 

dainteresebuli mxaris Suamdgomloba gasaCivrebuli samarTlebrivi aqtis gamoyenebis droe-

biT SeCerebis Taobaze. gadawyvetileba aRniSnuli sakiTxis Sesaxeb sasamarTlos mier aseve 

ganCinebis formiT miiReba. 

aRsaniSnavia, rom arsebiTad gansaxilvel saqmeze sasamarTlos (did palatas, an pala-

tas, iSviaTad _ erTpirovnul mosamarTles, xolo gansakuTrebul SemTxvevebSi _ plenums) 

Tavisi gadawyvetileba daxuruli wesiT gamoaqvs. saTaTbiro oTaxis saidumloeba _ samar-

Talwarmoebis erT-erT absolutur wess warmoadgens. saTaTbiro oTaxis saidumloebis gaxma-

ureba seriozul samarTaldarRvevas warmoadgens, romelic administraciuli sanqciebis gamo-

yenebis SesaZleblobas iwvevs, mosamarTlis Tanamdebobidan gadayenebis CaTvliT. evropis sasa-

marTlos gadawyvetileba sabolooa da gasaCivrebas ar eqvemdebareba; igi umaRlesi instan-

ciaa da, Sesabamisad,  misi gadawyvetilebebi ar SeiZleba gauqmebuli iqnas kavSiris arcerTi 

institutis an organos, an sxva evropuli, erovnuli Tu saerTaSoriso instanciis mier. 

Tumca statuti da procesualuri reglamenti zogierT SemTxvevaSi iTvaliswinebs sasamarT-

los mier sakuTari gadawyvetilebis gadasinjvis SesaZleblobas, kerZod, es SemTxvevebia: 

_ revizia (frang.: révision): gadasinjva axlad aRmoCenili garemoebebis gamo (gadawyve-

tilebis gamotanis momentidan ara ugvianes 10 wlis ganmavlobaSi); 

_ opozicia (frang.: opposition): dauswreblad gamotanili gadawyvetilebis gasaCivreba 

argamocxadebuli mopasuxis mier (gadawyvetilebis Sesaxeb Setyobinebis momentidan ara ugvi-

anes erTi Tvis vadaSi); 

_ mesame pirTa opozicia (frang.: tierce opposition): gasaCivreba im pirTa mier, romle-

bic sasamarTlo ganxilvaSi ar monawileobdnen da, romelTa azriTac, sasamarTlos gadawyve-

tileba zians ayenebs maT interesebs (gadawyvetilebis evropis kavSiris oficialur Jurnal-

Si gamoqveynebis Semdeg ara ugvianes ori Tvis vadaSi). 

Tumca aqve unda iTqvas, rom gasaCivrebis zemoxsenebuli meTodebi praqtikaSi TiTqmis 

ar gamoiyeneba. amasTan, adamianis uflebaTa da ZiriTad TavisuflebaTa dacvis evropul kon-

venciasTan evropis kavSiris SeerTeba, rac lisabonis 2007 wlis xelSekrulebiTaa gaTvali-

swinebuli, SesaZlebels gaxdis, rom kavSiris institutebis, maT Soris ek-is sasamarTlos 

aqtebi gasaCivrebuli iqnas konvenciis safuZvelze moqmed adamianis uflebaTa evropul sasa-

marTloSi. Tumca sagulisxmoa, rom adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlo uflebamosi-

li araa, _ gaauqmos mis mier konvenciasTan winaaRmdegobaSi myofad miCneuli aqtebi. aseTi 

faqtis dadgenis SemTxvevaSi mxare (konvenciis monawile saxelmwifo, an, samomavlod, evro-

pis kavSiri) valdebulia damoukideblad Seitanos cvlilebebi Tavis samarTlebriv aqtebSi, 

maT Soris, aucileblobis SemTxvevaSi, _ gadasinjos mis mier adre gamotanili sasamarTlo 

gadawyvetilebebi. 
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saerTo iurisdiqciis sasamarTlos gadawyvetilebebi SeiZleba gadasinjuli iqnas ev-

ropis sasamarTlos mier, dainteresebul pirTa saCivris safuZvelze. amasTan, `saCivari sasa-

marTloSi SezRudulia samarTlis sakiTxebiT~ (ix. statutis 58-e muxli), anu saubaria sa-

kasacio proceduraze. sasamarTlo sakasacio instanciis iurisdiqcias inarCunebs aseve saer-

To urisdiqciis sasamarTlos mier preiudiciuli wesiT miRebul gadawyvetilebebTan mimar-

TebaSic.212 im SemTxvevaSi, Tu evropis sasamarTlo saCivars dasabuTebulad miiCnevs, mas Seu-

Zlia saqmeze saboloo gadawyvetileba gamoitanos, an igi xelaxali ganxilvisTvis saerTo 

iurisdiqciis sasamarTloSi daabrunos. gasaCivrebis vada sakmaod xangrZlivia: ori Tve saer-

To iurisdiqciis sasamarTlos gadawyvetilebis Sesaxeb Setyobinebis momentidan. sakmaod 

farToa aseve im pirTa wrec, romlebsac saCivris wardgenis ufleba gaaCniaT: mxareTa garda, 

aseTi SesaZleblobiT sargebloben nebismieri wevri saxelmwifo, an kavSiris instituti (ev-

ropis kavSiris sasamarTlos garda). meore mxriv, zemdgom instanciaSi (e.i. evropis sasamar-

TloSi) mimarTva ar iwvevs saerTo iurisdiqciis sasamarTlos gasaCivrebuli gadawyvetile-

bis moqmedebis SeCerebas. zogadi wesis Tanaxmad, es ukanaskneli ZalaSi Sedis misi gamocxa-

debis momentidan. imisaTvis, rom am gadawyvetilebis moqmedeba SeCerebuli iqnas, dainterese-

bulma mxarem evropis sasamarTlos Tavmjdomares dasabuTebuli Suamdgomloba unda warudgi-

nos.  

sajaro samsaxuris saqmeTa sasamarTlos, rogorc ek-is sasamarTlos sistemis qveda 

rgolis, gadawyvetilebebi sakasacio wesiT SeiZleba gasaCivrebuli iqnas saerTo iurisdiqci-

is sasamarTloSi. aseT SemTxvevaSi es ukanaskneli de facto meore instanciis sasamarTlod 

gamodis. amis Semdeg wagebul mxares SeuZlia evropis sasamarTloSi zedamxedvelobis wesiT 

gasaCivrebas mimarTos (Tumca Tavad termini `zedamxedveloba~ mocemul SemTxvevaSi ar gamo-

iyeneba). am mizniT, mas SeuZlia SuamdgomlobiT mimarTos evropis sasamarTlos pirvel gene-

ralur advokats. Tu es ukanaskneli Suamdgomlobas dasabuTebulad miiCnevs, igi uflebamo-

silia Sesabamisi wardgineba Seitanos sasamarTloSi.  

gadawyvetilebaTa aRsruleba im qveynis procesualuri wesebis Sesabamisad xdeba, ro-

melSi aRsrulebasac eqvemdebareba es gadawyvetileba. sasamarTlo gadawyvetileba saxelmwi-

fos winaaRmdeg sanqciebis dadgenis Sesaxeb (rac gaTvaliswinebulia, kerZod, valdebulebebis 

Seusruleblobis gamo sarCelis aRZvris SemTxvevaSi) SeiZleba moicavdes jarimas da perio-

duli sajarimo gadasaxdelebis dakisrebas gadauxdelobis, an dagvianebuli gadaxdis SemTx-

vevaSi. iZulebiT aRsrulebas kavSiris mimarT SeiZleba adgili hqondes mxolod sasamarTlos 

mxridan specialuri winaswari nebarTvis safuZvelze. rac Seexeba wevr qveynebs, mkvlevarTa 

arcTu mcire nawili miiCnevs, rom maT winaaRmdeg finansuri sanqciebis Taobaze gamotanili 

gadawyvetilebebis aRsruleba bevr rameSi Tavad am saxelmwifozea damokidebuli. 

da bolos, aucileblad unda SevexoT sasamarTlo xarjebis sakiTxsac. rogorc wesi, 

procedura evropis kavSiris sasamarTloSi ufasoa; baJi sarCelebis Setanisas ar gadaixdevi-

neba. xarjebi, romlebic mxareebma gaswies, Tavad mxareebis mier anazRaurdeba, Tuki mxolod 

mogebulma mxarem ar moiTxova maTi anazRaurebis wagebuli mxarisTvis dakisreba. anazRa-

urebas daqvemdebarebul xarjebs miekuTvneba, kerZod, warmomadgenlis momsaxurebisTvis gawe-

uli xarjebi, mowmeebis, an eqspertebisTvis gadaxdili Tanxebi. sarCelis nawilobriv dakma-

yofilebis SemTxvevaSi sasamarTlo / saerTo iurisdiqciis sasamarTlo mxareebs Soris anawi-

lebs maT mier gaweul xarjebs, Tumca mas aseve SeuZlia daadginos, rom TiToeuli mxare 

Tavad aanazRaurebs sakuTar xarjebs. 

 

2.7.4 evropis kavSiris ZiriTadi makontrolebeli institutebi  

da organoebi 

Tanamedrove saxelmwifoebis gamocdilebidan gamomdinare, evropis kavSiris organiza-

ciul meqanizmSi Seqmnili iqna specializebuli institutebi da organoebi, romlebic kont-

_________________________ 
212 _ aRsaniSnavia, rom, ek-is funqcionirebis Sesaxeb xelSekrulebis 256-e muxlis me-3 para-

grafis Tanaxmad, saerTo iurisdiqciis sasamarTlo uflebamosilia ganixilos preiudiciuli xasiaTis 

calkeuli sakiTxebi (statutiT gansazRvrul specialur sferoebSi). 
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rolis funqciebs axorcieleben. maT Soris yvelaze mniSvnelovani ori maTgania _ a) audi-

torTa palata (erT-erTi ek-is Svidi institutidan) da b) evropis ombudsmeni (ek-is erT-

erTi mniSvnelovani organo). 

 

a) auditorTa palata213 

evropis auditorTa palata 1977 wels Seiqmna rogorc evropis gaerTianebebis finan-

suri kontrolis erTiani organo.214 1992 wels, evropis kavSiris Sesaxeb xelSekrulebis 

Sedegad ganxorcielebuli cvlilebebisa da Sesworebebis safuZvelze, mas kavSiris institu-

tis statusi mieniWa. lisabonis 2007 wlis xelSekrulebis reformam praqtikulad ucvle-

li datova auditorTa palatis, rogorc ek-is finansuri kontrolis institutis, samarT-

lebrivi statusi. 

auditorTa palatis SemadgenlobaSi Sedis 28 wevri (TiTo auditori yoveli wevri 

saxelmwifodan), romlebic Tanamdebobaze iniSnebian eqvsi wlis vadiT, sabWos mier, evropis 

parlamentTan konsultaciis Semdeg. maTi xelaxali daniSvna dasaSvebia.  

rogorc vxedavT, auditorTa palatis dakompleqteba `erovnuli kvotebis~ (TiTo wev-

ri yoveli wevri saxelmwifodan) sistemis safuZvelze xorcieldeba. am mxriv, aRsaniSnavia 

is garemoeba, rom jer kidev evropis 2004 wlis konstituciis proeqtze muSaobisas ganixi-

leboda, magram, saboloo jamSi, mxardaWerili ar iqna winadadeba auditorTa palatis for-

mirebisas kvotebis sistemaze uaris Tqmis Sesaxeb. es sistema (`erTi wevri saxelmwifo _ 

auditorTa palatis erTi wevri~) lisabonis 2007 wlis xelSekrulebis mierac iqna Senar-

Cunebuli `axali~ evropis kavSirisaTvis. amasTan, auditorebisaTvis dadgenilia garkveuli 

`profesiuli cenzi~: `auditorTa palatis wevrebad SeirCevian pirebi, romlebic TavianT 

qveynebSi auditorul organoebSi muSaoben an muSaobdnen, an am TanamdebobisTvis specialuri 

kvalifikacia gaaCniaT~ (ix. xelSekruleba ek-is funqcionirebis Sesaxeb, mux. 286, paragr. 

1). 

maTi damoukidebloba eWvs ar unda iwvevdes, rameTu auditorTa palatis wevrebi `Ta-

vianT funqciebs axorcieleben sruliad damoukideblad, kavSiris zogadi interesebidan gamo-

mdinare~. maTTvis dadgenili damoukideblobisa da miukerZoeblobis garantiebi gulisxmobs: 

Tanamdebobrivi SeuTavseblobis dauSveblobas (auditorTa palatis wevrebs TavianTi ufle-

bamosilebis vadis ganmavlobaSi ar SeuZliaT eweodnen raime sxva, anazRaurebad an araanazRa-

urebad profesiul saqmianobas), instruqciebis moTxovnis an miRebis akrZalvas (TavianTi mo-

valeobebis Sesrulebisas isini, rogorc wesi, arcerTi mTavrobisagan an sxva romelime orga-

nosagan ar iTxoven da ar iReben instruqciebs) da a.S.  

auditorTa palatis wevri Tanamdebobidan SeiZleba gadayenebuli iqnas mxolod evro-

_________________________ 
213 _ am institutis saxelwodeba sxvadasxva dasavleTevropul enaze Targmanis ramdenime va-

riants uSvebs: saangariSo palata, saangariSo sasamarTlo, auditorTa palata/sasamarTlo (court of 
auditors _ ingl.; Rechnungshof _ germ.; cour de comptes _ frang.). 

214 _ aRsaniSnavia, rom sami evropuli gaerTianebidan TiToeul maTgans Tavidanve gaaCnda fi-

nansuri kontrolis sakuTari organoebi: eqfg-Si es iyo erTpirovnuli auditori; xolo evropis 

(imJamad _ ekonomikur) gaerTianebasa da evratoms ki Tav-TavianTi kolegiuri auditoruli sabWoebi 

hyavdaT. 1967 wels, am sami gaerTianebis `SerwymasTan~ dakavSirebiT, safinanso sferoSi evropis gaer-

Tianebebis erTian makontrolebel organod auditoruli sabWo iqca. evropis gaerTianebebis saqmiano-

bis masStabebis gafarTovebam, ramac TiToeuli maTganis biujetis (xolo 1970 wlis pirveli sabiu-

jeto reformis Semdeg ki _ evropis gaerTianebebis saerTo biujetis) moculobisa da socialuri 

mniSvnelobis zrda ganapiroba, `evropuli~ biujetis (romlis formireba gasuli saukunis 70-iani 

wlebidan moyolebuli sakuTari resursebis xarjze xdeba) Semosavlebisa da gasavlebis muxlebis Se-

srulebaze kontrolis ufro qmediTi meqanizmis Seqmnis saWiroeba warmoSva. am mizniT, komisiis wina-

dadebis safuZvelze, romelsac mxars uWerdnen evropis parlamentis sabiujeto kontrolis komiteti 

da wevri saxelmwifoebis xelmZRvanelebi, 1975 wels, meore sabiujeto reformis farglebSi (romel-

mac sabolood daasrula evropis gaerTianebebis TviTdafinansebaze gadasvla), manamde arsebuli audi-

toruli sabWos nacvlad, dafuZnebuli iqna finansuri kontrolis axali organo _ auditorTa pala-

ta (anu igive saangariSo palata); es ukanaskneli ori wlis Semdeg Seudga Tavis saqmianobas. 
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pis kavSiris sasamarTlos gadawyvetilebiT (TviTon palatis Suamdgomlobis safuZvelze) im 

SemTxvevaSi, Tu `igi veRar akmayofilebs aucilebel pirobebs, an veRar asrulebs misi Tana-

mdebobidan gamomdinare valdebulebebs~ (xelSekruleba ek-is funqcionirebis Sesaxeb, mux. 

286, paragr. 6). 

 auditorTa palatis Tavmjdomare airCeva palatis wevrebis mier TavianTi Semadgenlo-

bidan, sami wlis vadiT. misi xelaxla arCeva dasaSvebia. 

 auditorTa palata mudmiv safuZvelze funqcionirebs da mas gaaCnia sakuTari apara-

ti, romelic daaxloebiT 500 adamians aerTianebs.  

 auditorTa palatis ZiriTad amocanas kavSiris angariSebis auditoruli Semowmebis 

ganxorcieleba warmoadgens (ix. xelSekruleba ek-is funqcionirebis Sesaxeb, mux. 285). au-

ditis farglebSi igi amowmebs angariSebs kavSiris yvela Semosavlisa da gasavlis Sesaxeb, 

aseve kavSiris mier Seqmnili yoveli organosa Tu sxva dawesebulebis yvela Semosavalsa da 

gasavals, Tuki damfuZnebeli aqti aseT rames ar gamoricxavs (ix. iqve, mux. 287, paragr. 1). 

 auditoruli Semowmebis sagans warmoadgens `evropuli~ biujetis saxsrebis formire-

basa da gankargvasTan dakavSirebuli qmedebebis ara marto marTlzomiereba, aramed aseve maTi 

efeqtianoba da mizanSewoniloba. rogorc wesi, auditorTa palata amowmebs Semosavlebisa da 

gasavlebis kanonierebasa da siswores, aseve finansebis marTvis keTilsindisierebas.  

 am mizniT, auditorTa palata auditorul Semowmebas axorcielebs rogorc sabuRal-

tro dokumentebis safuZvelze, ise (saWiroebis SemTxvevaSi) uSualod adgilebze kavSiris 

sxva institutebSi, im organoebis an sxva dawesebulebebis SenobebSi, romlebic, kavSiris sa-

xeliT, Semosavlebs an gasavlebs marTaven, agreTve im fizikuri da iuridiuli pirebis Seno-

bebSi, romlebic sakavSiro biujetidan Tanxebs iReben da wevr saxelmwifoebSi. amgvarad, au-

ditorTa palatis finansuri kontroli universalur xasiaTs atarebs, rameTu mas sajaro 

da kerZo samarTlis yvela subieqti SeuZlia moicvas.215  

 Semowmebis Sedegebis mixedviT auditorTa palata waradgens angariSebs (specialurs 

da wliurs), agreTve iRebs daskvnebs. damrRvevis damoukideblad dasjis ufleba mas ar gaaC-

nia. 

 auditorTa palatis kidev erT mniSvnelovan amocanas warmoadgens is, rom `igi daxma-

rebas uwevs evropis parlamentsa da sabWos biujetis Sesrulebis kontrolis procesSi~ 

(ix. xelSekruleba ek-is funqcionirebis Sesaxeb, mux. 287, paragr. 4, abz. 4). am mizniT, pa-

latas SeuZlia, kavSiris sxva romelime institutis TxovniT, nebismier dros waradginos 

Tavisi SeniSvnebi calkeul sakiTxebTan dakavSirebiT, specialuri angariSis formiT da gas-

ces daskvnebi. meore mxriv, ek-is yoveli instituti valdebulia auditorTa palatas waru-

dginos TavianTi finansuri angariSgebis dokumentebi. 

 1992 wlidan moyolebuli auditorTa palatas axali valdebuleba daekisra _ ker-

Zod, igi `evropis parlamentsa da sabWos warudgens deklaracias angariSebis warmoebis sai-

medoobis, agreTve maTTvis safuZvlad dadebuli finansuri operaciebis kanonierebisa da sis-

woris Sesaxeb, romelic qveyndeba `evropis kavSiris oficialur JurnalSi~ (ix. xelSekru-

leba ek-is funqcionirebis Sesaxeb, mux. 287, paragr. 1, abz. 2). es deklaracia, iseve, ro-

gorc auditorTa palatis yvela sxva specialuri angariSi, daskvna Tu wliuri angariSi, 

sabWom da evropis parlamentma aucileblad unda gaiTvaliswinon komisiis mier ek-is yovel-

wliuri biujetis Sesrulebis damtkicebis dros. 

 garda amisa, auditorTa palatis amocanebis, funqciaTa Sinaarsisa da kompetenciis 

mxedvelobaSi miRebis safuZvelze, ek-is funqcionirebis Sesaxeb xelSekruleba masTan winas-

wari savaldebulo konsultaciebis gamarTvas iTvaliswinebs zogierTi sakanonmdeblo aqtis, 

kerZod, finansuri wesebis damdgeni reglamentebis (mux. 322, paragr. 1) da kavSiris finansu-

ri interesebis winaaRmdeg mimarTuli TaRliTobis aRsakveTad aucilebeli zomebis miRebamde 

(mux. 325, paragr. 4). 

_________________________ 
215 _ ix. Право Европейского Союза: Документы и комментарий / под  ред. проф. С. Ю. Кашкина , 

М.: TEPPA, 1999, с. 134. 
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b) evropis ombudsmeni216 

 administraciul organoebze kontrolis specialuri saparlamento rwmunebulis Tana-

mdeboba Suasaukuneebis SvedeTSi gaCnda, xolo XX saukuneSi ki igi Tanamedrove saxelmwi-

foebis umravlesobis (maT Soris saqarTvelos) mier iqna gadaRebuli. 1992 wels analogiu-

ri Tanamdeboba evropis kavSirSic iqna SemoRebuli. 

 evropis ombudsmeni _ erTpirovnuli organoa, romelsac xuTi wlis vadiT irCevs ev-

ropis parlamenti. rogorc wesi, igi airCeva evropis parlamentis yoveli arCevnebis Semdeg. 

misi xelmeored arCeva dasaSvebia. Tavisi funqciebis ganxorcielebisas ombudsmeni sruliad 

damoukidebelia, maT Soris TviT evropis parlamentisganac, rac imas niSnavs, rom Tavisi 

valdebulebebis Sesrulebisas igi arcerTi mTavrobisagan, institutisagan, organosagan an 

sxva dawesebulebisagan ar iTxovs da ar Rebulobs instruqciebs. misi uflebamosilebis va-

damde Sewyveta mxolod sasamarTloT wesiT (evropis kavSiris sasamarTlos mier) aris Sesa-

Zlebeli. 

 evropis ombudsmenis amocanaa _ miiRos da gamoikvlios `saCivrebi kavSiris institu-

tebis, organoebis an sxva dawesebulebebis saqmianobaSi mmarTvelobiTi wesis darRvevebis Ta-

obaze, garda saCivrebisa im qmedebebze, romlebic evropis kavSiris sasamarTlos mier Tavisi, 

marTlmsajulebis funqciis ganxorcielebas ukavSirdeba~ (xelSekruleba ek-is funqcionire-

bis Sesaxeb, mux. 228).217 ombudsmenisadmi saCivrebiT mimarTvis ufleba aqvT kavSiris moqala-

qeebs, aseve nebismier fizikur an iuridiul pirs, romelsac sacxovrebeli adgili an iuri-

diuli adgilsamyofeli wevr saxelmwifoSi gaaCnia. garda amisa, Tavisi amocanebis farglebSi 

ombudsmeni uflebamosilia sakuTari iniciativiTac Caataros gamoZieba. 

 ek-is institutebi, organoebi da sxva dawesebulebebi valdebulni arian yvela saWi-

ro cnoba warudginon ombudsmens, xolo maTi TanamSromlebi ki SeiZleba miwveulni iqnan 

CvenebaTa misacemad. ombudsmenisadmi informaciis wardgenis valdebuleba aseve yvela wevr 

saxelmwifoze vrceldeba (garda im informaciuli monacemebisa, romlebic, qveynis kanonmdeb-

lobis Sesabamisad, e.w. `daxuruli~ tipis informacias miekuTvneba da saidumlo xasiaTis ma-

tarebelia). 

 im SemTxvevaSi, Tu ombudsmeni saCivrebis ganxilvis procesSi daadgens, rom konkre-

tulma institutma, organom an sxva dawesebulebam mmarTvelobiTi wesi daarRvia, igi jer 

cdilobs, sakiTxis `mSvidobian daregulirebas~ miaRwios, rac SesaZlebels gaxdis darRvevis 

aRmofxvras da saCivris warmdgeni piris samarTliani moTxovnis dakmayofilebas.218  

 rodesac mxareebis morigeba ver xerxdeba, ombudsmeni amzadebs moxsenebas, romelic 

kritikul rekomendaciaTa proeqtebs Seicavs.219 ek-is instituti, organo an dawesebuleba, 

_________________________  

216 _ termini `ombudsmani~ (Ombudsman) sajaro administraciaze kontrolis saparlamento rwmu-

nebulis istoriulad pirvel saxelwodebas warmoadgens. evropis ombudsmanTan mimarTebaSi es sityva 

skandinaviur da inglisur enebSi gamoiyeneba (swored aqedanaa, rom xSir SemTxvevebSi aRniSnuli termini 

`ombudsmenis~ transkrifciiT gamoiyeneba). evropis kavSiris sxva oficialur enebSi es organo, erovnuli 

tradiciebis gaTvaliswinebiT, sxvadasxvagvarad iwodeba: frangul enaSi mas mediatori (Mediateur) hqvia, 
espanurSi _ saxalxo damcveli (Defensor del Pueblo), polonurad _ moqalaqeTa uflebebis rwmunebuli da 

a.S.) 

 217 _ aRsaniSnavia, rom Tavis droze, 1994 wlis 9 marts, evropis parlamentma, evropis kavSiris 

sabWos TanxmobiT, swored am muxlis (maSin es evropis gaerTianebis dafuZnebis Sesaxeb xelSekrulebis 

195-e muxli iyo, _ avt.) safuZvelze, miiRo gadawyvetileba `ombudsmenis funqciaTa ganxorcielebis wese-

bisa da zogadi pirobebis Sesaxeb~. ombudsmenis mier saqmeTa ganxilvis procedura ki detalurad wesrig-

deba specialuri instruqciiT, romelic, zemoaRniSnuli gadawyvetilebis Sesabamisad, uSualod ombudsmenis 

mier iqna damtkicebuli 1997 wlis 16 oqtombers. 

218 _ anu ombudsmeni saqmeSi warmodgenil mxareebs Soris erTgvari Suamavlis (mediatoris) rol-

Si gamodis, rac ganapirobebs kidec am organos frangulenovan saxelwodebas _ `evropis mediatori~.  

219 _ im SemTxvevaSi, Tu darRvevis aRmofxvra ukve SeuZlebelia, an Tu mas `zogadi Sedegebi~ ar 

gaaCnia, moxsenebis momzadebis nacvlad, ombudsmeni uflebamosilia Tavisi gadawyvetilebiT Sewyvitos saqmis 

warmoeba. mis mier miRebuli gadawyvetileba SeiZleba Seicavdes kritikul komentarebs ek-is institutis, 

organos an sxva dawesebulebis misamarTiT. 
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romlis misamarTiTac aris mimarTuli moxseneba, valdebulia sami Tvis ganmavlobaSi moxsene-

basTan dakavSirebiT Tavisi pasuxi (detaluri angariSi) warudginos ombudsmens im zomebis 

SesaZlo miTiTebiT, romlebic, kritikuli rekomendaciebis Sesrulebis mizniT, iqna mis mier 

miRebuli. 

 Tu Sesabamisi institutis, organos an sxva dawesebulebis pasuxi ombudsmenis mier 

aradamakmayofileblad iqna miCneuli, maSin igi specialur moxsenebas ugzavnis evropis par-

laments. am moxsenebiT sruldeba saCivris ganxilva. SemdgomSi evropis parlaments SeuZlia 

Sesabamisi zomebi miiRos sakuTari uflebamosilebis farglebSi. 

xandazmulobis vada evropis ombudsmenisadmi saCivris warsadgenad _ or Tves Sead-

gens im momentidan, rodesac pirisTvis cnobili gaxda im faqtebis Sesaxeb, romlebic saCiv-

ris wardgenas daedo safuZvlad. saCivris wardgenas win unda uZRodes Sesabamisi institu-

tisadmi, organosadmi an sxva dawesebulebisadmi mimarTva. aRniSnuli procedurisaTvis xel-

Sewyobis mizniT, ombudsmenis mier damtkicebuli iqna saCivris standartuli forma, rome-

lic `evropis kavSiris oficialur JurnalSi~ gamoqveynda. 

 rogorc wesi, ombudsmeni valdebulia yovelwliurad warudginos angariSi evropis 

parlaments wlis ganmavlobaSi mis mier Catarebul gamoZiebaTa Sedegebis Sesaxeb. 

aRsaniSnavia, rom 2000 wels, ek-is institutebisa da organoebis mier personaluri 

xasiaTis monacemebis damuSavebisa da gamoyenebis procesSi pirovnebis uflebaTa ufro efeq-

tiani dacvis uzrunvelyofis saWiroebidan gamomdinare, SemoRebuli iqna specialuri `sain-

formacio ombudsmenis~ Tanamdeboba, romelic oficialurad evropis monacemTa dacvis kon-

troliorad iwodeba. kavSiris am axali organos samarTlebrivi statusi ganmtkicebuli iqna 

evropis parlamentisa da sabWos 2000 wlis 18 dekembris #45/2001/EC reglamentiT, rome-

lic ek-is doneze (kavSiris institutebisa da organoebis mier) personaluri xasiaTis mona-

cemebis damuSavebis procesSi fizikur pirTa dacvisa da aseTi monacemebis Tavisufali gada-

adgilebis sakiTxebs exeba da aregulirebs. 

 

2.7.5 evropis centraluri banki, rogorc ek-is ekonomikuri da savaluto  

kavSiris farglebSi moqmedi specializebuli instituti  

rogorc cnobilia, ekonomikuri da savaluto kavSiri _ evropis kavSiris kompetenci-

is gansakuTrebuli sferoa, romlis farglebSic ek axorcielebs wevri saxelmwifoebis mTe-

li ekonomikuri politikis koordinacias (ekonomikuri kavSiri) da saerTo fulad-sakredi-

to politikis gatarebas erTiani valutis _ evros safuZvelze (savaluto kavSiri). 

tradiciuli politikuri institutebis (evropis parlamenti, sabWo, komisia) gver-

diT, marTvas am sferos farglebSi axorcieleben ek-isa da wevri saxelmwifoebis speciali-

zebuli institutebi, upirveles yovlisa, evropis centraluri bankebis sistema evropis cen-

traluri bankis meTaurobiT.  

evropis kavSirSi erTiani valutis _ evros SemoRebasTan dakavSirebiT gatarebuli 

iqna wevri saxelmwifoebis `monetaruli xelisuflebis~ reorganizacia, xolo misi matareb-

lebi (centraluri bankebi) ki evropis centraluri bankebis sistemaSi (ecbs) gaerTiandnen, 

romlis saTaveSic ek-is axali instituti _ evropis centraluri banki (ecb) dgas. 

amgvarad, evropis centraluri bankebis sistema 29 elements moicavs, rameTu igi 28 

erovnul centralur banksa da evropis centralur banks aerTianebs. Tumca, iqidan gamomdi-

nare, rom erTian valutaze gadasvla, sxvadasxva mizezTa gamo, yvela wevrma saxelmwifom 

ver moaxerxa (ix. qvemoT, komentaris 2.10 punqti), am sistemis sruluflebian monawileebad 

mxolod im qveynebis centraluri bankebi gamodian, romlebic `evros zonaSi~ Sevidnen (18 

qveyana _ 2014 wlis 1 ianvris mdgomareobiT). 

am garemoebis gaTvaliswinebiT, ecbs-is SigniT gamoiyofa evrosistema: evropis cen-

tralur banks damatebuli `evros zonis~ 18 qveynis centraluri bankebi. danarCeni wevri sa-

xelmwifoebis centraluri bankebi ecbs-Si, ZiriTadad, saTaTbiro statusiT Sedian da, Se-

sabamisad, maTi xelmZRvanelebi erTiani fulad-sakredito politikis farglebSi gadawyveti-

lebebis miRebis procesSi ar monawileoben. 
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ecbs-is ZiriTad mizans fasebis stabilurobis SenarCuneba warmoadgens, xolo misi 

umTavresi amocanebi Semdegnairad gamoiyureba: 

 _ kavSiris fuladi politikis gansazRvra da ganxorcieleba; 

 _ savaluto operaciebis ganxorcieleba; 

 _ wevri saxelmwifoebis oficialuri savaluto rezervebis Senaxva da maTi marTva; 

 _ gadaxdis sistemebis Seuferxebeli funqcionirebisaTvis xelSewyoba (ix. xelSekru-

leba ek-is funqcionirebis Sesaxeb, mux. 127, paragr. 2; aseve oqmi `evropis centraluri 

bankebis sistemisa da evropis centraluri bankis wesdebis Sesaxeb~, mux. 2 da 3). 

 ecbs-is samarTlebrivi statusis mniSvnelovan princips damoukideblobis principi 

warmoadgens, romelic evropis centralur bankze da yvela wevri saxelmwifos centralur 

bankebze vrceldeba. 

 evropis centraluri banki _ ecbs-is sakvanZo elementia, romelic farTo saxeli-

suflebo uflebamosilebebs flobs, maT Soris sawarmoebze jarimebis dakisrebis CaTvliT. 

mis eqskluziur kompetencias ganekuTvneba evros fuladi niSnebis (banknotebis) emisiis sanq-

cireba (xelSekruleba ek-is funqcionirebis Sesaxeb, mux. 128). 

 aRsaniSnavia, rom, lisabonis xelSekrulebis Sesabamisad, evropis centralur banks 

(ecb) institutis statusi mieniWa, anu oficialurad iqna miCneuli ek-is mmarTvelobiTi 

meqanizmis erT-erT mniSvnelovan Semadgenel nawilad (lisabonis xelSekrulebis ZalaSi Se-

svlamde, igi, iseve, rogorc evropuli sabWo, kavSiris ubralo `organod~ iTvleboda, _ ix. 

zemoT, komentaris 2.7.1 punqti).  

 ecb Tavisi uflebamosilebebis realizacias axdens reglamentebisa da gadawyvetile-

bebis miRebis gziT (gadawyvetilebebis miReba xdeba erovnuli centraluri bankebisTvis gan-

kuTvnili miTiTebebisa da instruqciebis formiT). mas aseve SeuZlia gasces rekomendaciebi 

da daskvnebi, romlebsac savaldebulo Zala ar gaaCniaT.  

 ecb-is umaRles Tanamdebobis pirs warmoadgens Tavmjdomare, romelsac muSaobaSi da-

xmarebas misi moadgile uwevs. 

 Tavmjdomare, Tavmjdomaris moadgile da kidev oTxi sxva wevri Seadgenen direq-

cias220 _ evropis centraluri bankis mimdinare marTvis organos. lisabonis xelSekrulebis 

ZalaSi Sesvlamde (2009 wlis 1 dekemberi) direqciis wevrebi `evros zonaSi~ Semavali wev-

ri saxelmwifoebis mTavrobaTa saerTo TanxmobiT iniSnebodnen rva wlis vadiT. Tumca lisa-

bonis 2007 wlis xelSekrulebam garkveuli cvlilebebi Seitana evropis centraluri bankis 

direqciis formirebis wesSi: amieridan ukve direqciis mTliani Semadgenloba evropuli sab-

Wos mier, kvalificiuri umravlesobis safuZvelze, iniSneba (ix. xelSekruleba ek-is funq-

cionirebis Sesaxeb, mux. 283, paragr. 2),221 anu wevri saxelmwifoebi vetos uflebas hkarga-

ven. kenWisyris procesSi monawileobis ufleba, iseve, rogorc winaT, kvlav mxolod `evros 

zonaSi~ Semavali wevri saxelmwifoebis mTavrobaTa warmomadgenlebs gaaCniaT. 

 ecb-is mTavar Sida organos warmoadgens mmarTvelTa sabWo,222 romlis Semadgenloba-

Sic Tanamdebobrivad Sedian direqciis wevrebi da `evros zonis~ qveynebis centraluri banke-

bis xelmZRvanelebi (mmarTvelebi). 

  `evros zonis~ farglebSi gasatarebeli fuladi politikis im qveynebis centralur 

bankebTan koordinaciis mizniT, romlebic erTian valutaze ar gadasulan, ecb-is struqtu-

raSi Seqmnilia kidev erTi kolegiuri organo _ generaluri sabWo,223 rogorc evropis cen-

traluri bankis mesame xelmZRvaneli organo. masSi Sedian ecb-is Tavmjdomare, Tavmjdoma-

ris moadgile da ek-is uklebliv yvela wevri saxelmwifos centraluri bankebis xelmZRva-

_________________________  
220 _ anu igive `aRmasrulebel komitets~ (germ.: Direktorium; frang.: Directoire; ingl.: Execu-

tive Board). 
221 _ rogorc wesi, direqciis wevrebis SerCeva im pirTa rigebidan xdeba, romlebsac fulad 

an sabanko saqmeebSi aRiarebuli avtoriteti da profesiuli gamocdileba gaaCniaT. amasTan, maTi xel-

axla daniSvna dauSvebelia. 

222 _ anu igive `mmarTveli sabWo~ (germ.: Der Rat der Gouverneure; frang.: Conseil des gouver-
neurs; ingl.: Governing Council). 

223 _ germ.: Der Erweiterte Rat; frang.: Conseil general; ingl.: General Council. 



 

 

- 140 - 

 

nelebi. 

 evropis centraluri banki iuridiuli piris statusiT sargeblobs da mas, rogorc 

aseTs, sakuTari sawesdebo kapitali da rezervebi gaaCnia. 

 

2.7.6 evropis kavSiris sakonsultacio organoebi 

 sakonsultacio xasiaTis yvelaze ufro mniSvnelovan da avtoritetul organoebs ev-

ropis kavSirSi ekonomikur da socialur sakiTxTa komiteti da regionebis komiteti warmo-

adgenen. garda amisa, kavSirs gaaCnia sakmaod bevri specializebuli sakonsultacio organo, 

romelTa kompetencia saqmianobis calkeul sferoebs moicavs (magaliTad, dasaqmebis sakiTxTa 

komiteti). 

 ekonomikur da socialur sakiTxTa komiteti evropis sazogadoebis sxvadasxva kla-

sis, socialuri fenisa da profesiuli jgufebis warmomadgenlebisagan Sedgeba; kerZod, igi 

damsaqmebelTa da daqiravebul muSakTa organizaciebis, aseve  samoqalaqo sazogadoebis sxva 

warmomadgenlebs aerTianebs socialur da ekonomikur, samoqalaqo, profesiul da kultu-

rul sferoebSi (ix. xelSekruleba ek-is funqcionirebis Sesaxeb, mux. 300, paragr. 2). am 

komitetSi maTi saqmianoba evropis samoqalaqo sazogadoebis sxvadasxva socialur-ekonomi-

kur jgufebs SesaZleblobas aZlevs, ufro meti zegavlena moaxdinon zenacionaluri insti-

tutebis politikaze. 

 es zemoqmedeba xorcieldeba ek-is sakanonmdeblo aqtis proeqtTan, agreTve sazogado-

ebrivi cxovrebis sxva aqtualur sakiTxebTan dakavSirebiT ekonomikur da socialur saki-

TxTa komitetis mier sakonsultacio xasiaTis daskvnebis miRebis gziT. komitets SeuZlia 

daskvnebi gasces rogorc sakuTari iniciativiT, ise kavSiris politikuri institutebis _ 

evropis parlamentis, sabWos an komisiis (yvelaze xSirad mainc, _ am ukanasknelis) mxridan 

moTxovnis safuZvelze. 

ek-is funqcionirebis Sesaxeb xelSekruleba Zalian bevr (agrarul, socialuri po-

litikis, garemos dacvis, jandacvis da sxv.) sferoSi iTvaliswinebs ekonomikur da socia-

lur sakiTxTa komitetTan savaldebulo konsultacias. am sakiTxebTan mimarTebaSi samarT-

lebrivi aqtebi SeiZleba miRebuli (gamocemuli) iqnas mxolod komitetTan `konsultaciis 

Semdeg~, romelsac aranakleb erTTviani vada eZleva Tavisi daskvnis mosamzadeblad. 

ekonomikur da socialur sakiTxTa komitetTan konsultaciebis gaumarTaoba maSin, 

rodesac aseTi ram savaldebuloa, proceduruli moTxovnebis arsebiT darRvevas warmoadgens 

da igi SeiZleba evropis kavSiris sasamarTlos mier reglamentis an sxva samarTlebrivi aq-

tis gauqmebis safuZveli gaxdes. 

 ekonomikur da socialur sakiTxTa komiteti 344 wevrs moicavs, romlebic, xuTi 

wlis vadiT, evropis kavSiris sabWos mier iniSnebian TiToeuli wevri saxelmwifos mier 

warmodgenili kandidatebis siidan. komitetis wevrebis ricxvi samasormocdaaTs ar unda aRe-

matebodes. iseve, rogorc evropis parlamentis SemTxvevaSi, aqac gaTvaliswinebulia erov-

nuli kvotebi, romlebic gansxvavebulia kavSiris sxvadasxva qveynis mosaxleobis ricxovno-

bis mixedviT.224  

 miuxedavad am garemoebisa, ekonomikur da socialur sakiTxTa komitetis wevrebi 

`aranairi savaldebulo instruqciebiT ar arian xelSekrulni~ da `isini sruliad damouki-

deblad axorcieleben TavianT saqmianobas, kavSiris zogadi interesebidan gamomdinare~ (xel-

Sekruleba ek-is funqcionirebis Sesaxeb, mux. 300, paragr. 4). komitetis farglebSi isini, 

maTi socialuri warmomavlobis mixedviT, sam jgufad erTiandebian, kerZod, eseni arian: 

 1) jgufi I - `damsaqmeblebi~ (biznesmenTa federaciebis, savaWro-samrewvelo palate-

bis xelmZRvanelebisa da wevrebis saxiT); 

 2) jgufi II _ `daqiravebuli muSakebi~ (komitetis SemadgenlobaSi yvelaze mraval-

ricxovani swored es jgufia; igi, ZiriTadad, warmodgenilia profesiuli kavSirebis warmo-

madgenlebiT, romelTa umetesoba evropis profesiuli kavSirebis konfederaciaSi arian gaer-

________________________ 

224 _ kvotebis zusti ganawileba mocemulia ek-is damfuZnebeli dokumentebisadmi TandarTu-

li #36 oqmis (oqmi `gardamavali debulebebis Sesaxeb~) me-7 muxlSi. 
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Tianebulni);  

 3) jgufi III _ `sxvadasxva interesTa jgufi~  (xelosanTa, individualur mewarmeTa, 

momxmarebelTa asociaciebis da a.S. warmomadgenlebi). 

 TiToeuli am jgufis warmomadgeneli monacvleobiT airCeva ekonomikur da socialur 

sakiTxTa komitetis Tavmjdomaris Tanamdebobaze, xolo danarCeni ori jgufis warmomadgene-

li ki, _ Sesabamisad, Tavmjdomaris moadgileTa Tanamdebobebs ikaveben. komitetis kolegiuri 

marTvis organoa biuro, romelic aseve paritetul sawyisebze airCeva sxvadasxva jgufis 

wevrebisagan. yvela am Sida organoebis uflebamosilebis vada ornaxevar wels Seadgens. 

 ufro efeqtianad muSaobis mizniT, komitetis struqturaSi Seqmnilia specializebu-

li seqciebi, ek-is politikis mimarTulebaTa (transporti, soflis meurneoba da sxv.) Sesa-

bamisad; dasaSvebia qvekomitetebis Camoyalibebac. 

ekonomikur da socialur sakiTxTa komiteti sesiebis reJimSi muSaobs. 

 regionebis komiteti Sedgeba wevri saxelmwifoebis SigniT sxvadasxva doneze (miwebi 

_ gfr-Si, provinciebi _ italiasa da espaneTSi da a.S) teritoriuli da adgilobrivi ko-

leqtivebis, anu administraciul-teritoriuli erTeulebis warmomadgenlebisagan. ek-is fun-

qcionirebis Sesaxeb xelSekrulebis (mux. 300, paragr. 3) Tanaxmad, es warmomadgenlebi SeiZ-

leba iyvnen `regionuli da adgilobrivi xelisuflebis organoebSi arCeviTi mandatis mflo-

belebi~ (magaliTad, qalaqis sabWos deputatebi), an Tanamdebobis pirebi, romlebic `poli- 

tikurad pasuxismgebelni arian arCeviTi krebis winaSe~ (magaliTad, adgilobrivi sabWos mier 

daniSnuli qalaqis meri). 

amrigad, regionebis komitetis wyalobiT, xdeba evropis kavSiris SigniT saerTo saq-

meebis gadaWris procesSi sajaro xelisuflebis yvelaze dabali rgolebis CarTvis uzrun-

velyofa. zemoT ganxiluli ekonomikur da socialur sakiTxTa komitetis msgavsad, regione-

bis komitetsac sakonsultacio xasiaTis daskvnebi gamoaqvs sakanonmdeblo aqtebTan da kavSi-

ris institutebis mier miRebul sxva dokumentebTan (samarTlebriv aqtebTan) dakavSirebiT. 

xSir SemTxvevaSi aseTi konsultacia savaldebuloa (kulturis, jandacvis, ganaTlebis sfe-

roebSi da sxv.).225  

regionebis komitetis Semadgenloba (344 adamiani) da formirebis wesi (sabWos mier 

daniSvna xuTi wlis vadiT)226 ekonomikur da socialur sakiTxTa komitetis msgavsia. msgav-

sia aseve orive komitetis muSaobis organizacia (sesiebis reJimi) da Sida struqtura: Tav-

mjdomare, Tavmjdomaris moadgileebi (regionebis komitetSi maTi daniSvna xdeba principiT _ 

`erTi Tavmjdomaris moadgile TiToeuli wevri saxelmwifodan~), biuro, specialuri komisi-

ebi.  

regionebis komitetis Semadgenlobis TaviseburebaTa gaTvaliswinebiT, misi wevrebi 

erTiandebian politikur jgufebad _ fraqciebad (amiT is evropis parlaments emsgavseba), 

aseve _ erovnul delegaciebad (aerTianebs komitetis im wevrebs, romlebic erTi qveynis mo-

qalaqeebi arian). 

aRsaniSnavia, rom zemoT ganxiluli ek-is ori ZiriTadi sakonsultacio organodan 

yvelaze ufro arsebiTi siaxleebi lisabonis 2007 wlis xelSekrulebam regionebis komite-

tis samarTlebriv mdgomareobaSi Seitana. 

regionebis komiteti, am ukanasknelis araerTgzisi Suamdgomlobis miuxedavad, ar iqna 

miCneuli evropis kavSiris `instituciuri meqanizmis~ elementad (ek-is ubralo `organod~ 

darCa). Tumca amis miuxedavad, evropis 2004 wlis konstituciis proeqtis novelis wyalo-

________________________  
225 _ arcTu ise iSviaTad, ek-is funqcionirebis Sesaxeb xelSekruleba iTvaliswinebs kon-

sultaciebis gamarTvas erTdroulad orive zemoaRniSnul komitetTan. magaliTad, evropis parlamenti 

da sabWo valdebulni arian jandacvis sakiTxebTan dakavSirebuli normatiuli aqtebi da sxva zomebi 

miiRon `ekonomikur da socialur sakiTxTa komitetTan, aseve regionebis komitetTan konsultaciis 

Semdeg~ (mux. 168). 

226 _ aRsaniSnavia, rom sabWo, komitetis wevrebis garda, niSnavs agreTve igive raodenobis 

alternatiuli wevrebs (aseve xuTi wlis vadiT); kerZod, igi amtkicebs calkeul wevr saxelmwifoTa 

winadadebebis Sesabamisad Sedgenili wevrebisa da alternatiuli wevrebis sias. komitetis wevrTa 

xelaxla daniSvna dasaSvebia (ix. xelSekruleba ek-is funqcionirebis Sesaxeb, mux. 305). 
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biT, romelic lisabonis 2007 wlis xelSekrulebis mierac iqna gaziarebuli, aRniSnulma 

komitetma Zalze mniSvnelovani damatebiTi prerogativa moipova, romelic mis statuss kav-

Siris institutis statusTan aaxlovebs. saubaria regionebis komitetis uflebaze, sarCele-

biT mimarTos evropis kavSiris sasamarTlos (es ufleba komitets pirvelad swored `axal~ 

evropis kavSirSi~ mieniWa). 

msgavsi sarCelebi ek-is sxva institutebis mimarT regionebis komitetis mier SeiZle-

ba wardgenili iqnas `TavianTi uflebebis dacvis~ mizniT (ix. xelSekruleba ek-is funqcio-

nirebis Sesaxeb, mux. 263, mesame abzaci), magaliTad, evropis parlamentisa da sabWos mier, 

komitetTan konsultaciis gamarTvis gareSe, miRebuli sakanonmdeblo aqtis gauqmebis miRwe-

vis mizniT, rodesac regionebis komitetTan konsultaciebis gamarTva aucilebelia damfuZne-

beli dokumentebis Sesabamisad. 

garda amisa, subsidiarobis principis dacvaze kontrolis farglebSi regionebis komi-

tetma SesaZlebloba miiRo, evropis kavSiris sasamarTloSi gaasaCivros ek-is sakanonmdeblo 

aqtebi, romlebic, misi azriT, aRniSnul princips arRveven (ix. zemoT, komentaris 2.6 punq-

ti). 

 

 
 
 

2.8 evropis kavSiris kanonmdebloba da samarTlebrivi  

aqtebi 

iuridiul sferoSi evropis kavSiris integraciuli saqmianobis mniSvnelovan Sedegad 

mis farglebSi axali zenacionaluri samarTlebrivi sistemis _ `evropis kavSiris samarT-

lis~ (manamde _ `evropis gaerTianebebis samarTlis~, an mokled _ `gaerTianebis samarTlis~) 

formireba iqca, romelic, SeiZleba iTqvas, bevri ramiT dascilda tradiciul saerTaSoriso 

(sajaro) samarTals; droTa ganmavlobaSi am unikalurma samarTlebrivma fenomenma avtonomi-

uri (damoukidebeli) xasiaTi SeiZina.227  

swored am samarTlebrivi sistemis normebis meSveobiT da maT safuZvelze xdeba ek-is 

integraciuli proeqtebis realizeba sazogadoebrivi cxovrebis yvela sferoSi: erTiani eko-

nomikuri sivrcis (ek-is `saerTo~, Semdeg ki _ `Sida bazris~) principidan dawyebuli da 

ek-is `Tavisuflebis, usafrTxoebisa da marTlmsajulebis sivrcis~ farglebSi vizebis, Tav-

Sesafaris miniWebis, damnaSaveobasTan brZolisa da sxva zomebis Sesaxeb kanonmdeblobiT dam-

Tavrebuli. amgvarad, evropis kavSiris samarTali sazogadoebrivi urTierTobebis monawileTa 

winaSe gamodis rogorc evropis gaerTianebis iuridiuli instrumenti, rogorc `integraciu-

li samarTali~. 

aseve mniSvnelovania is garemoebac, rom, am samarTlebrivi sistemisTvis damaxasiaTebe-

li Sida Taviseburebebis ZaliT (kerZod, evropis gaerTianebebis sasamarTlos mier jer kidev 

1963 wels formulirebuli ek-is samarTlis pirdapiri moqmedebis principidan gamomdinare), 

-________________________ 

227 _ saerTaSoriso samarTalTan mimarTebaSi gaerTianebis samarTlis / kavSiris samarTlis da-

moukideblobis (avtonomiis) faqtis konstatacia mravalricxovan sasamarTlo gadawyvetilebebSi iqna dafi-

qsirebuli rogorc ek-is, ise misi wevri saxelmwifoebis doneze. 

kerZod, `frankoviCis~ saqmeze (gaerTianebuli saqmeebi C-6/90 da C-9/90) evropis gaerTianebebis 
sasamarTlos mier 1991 wlis 19 noembers miRebuli gadawyvetilebis Tanaxmad (romelic jer kidev evropis 

kavSiris Sesaxeb maastrixtis xelSekrulebis xelmoweramde iqna miRebuli), `...eeg-is Sesaxeb xelSekrule-

bam Seqmna sakuTari marTlwesrigi, romelic integrirebulia wevri saxelmwifoebis samarTlis sistemaSi da 

savaldebuloa maTi sasamarTloebisTvis, romlis subieqtebsac ara marto wevri saxelmwifoebi, aramed maTi 

moqalaqeebic warmoadgenen~. 

safrangeTis konstituciuri kontrolis umaRlesma organom _ sakonstitucio sabWom _ 2004 

wlis 19 noembris gadawyvetilebis (Décision N2007-560 DC) me-11 punqtSi daadastura, rom safrangeTis 
konstituciam `aRiara ek-is marTlwesrigis arseboba, romelic [qveynis] Sida marTlwesrigSia integrirebu-

li da gansxvavebulia saerTaSoriso marTlwesrigisagan~. analogiuri daskvnaa asaxuli lisabonis xelSe-

krulebis konstituciurobis Semowmebis Sesaxeb saqmeze safrangeTis sakonstitucio sabWos 2007 wlis 20 

dekembris gadawyvetilebis me-7 punqtSic (Décision N2007-560 DC). 
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XI. ადამიანის ძირითადი უფლებები და ევროპის 
კავშირი

ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები, როგორც ევროპული 
გაერთიანებების სამართლის ნაწილი

1950-იან წლებში ევროპული გაერთიანებების დაფუძნების იდეას წევრი სახელმწიფოების მოქალაქე-
ების სოციალურ-ეკონომიკური კეთილდღეობის მიღწევა წარმოადგენდა. ევროპული გაერთიანებები მიზ-
ნად ისახავდნენ ეკონომიკური საქმიანობის ჰარმონიული განვითარების, განგრძობადი და დაბალანსე-
ბული გაფართოების ხელშეწყობას, ეკონომიკური პოლიტიკის კონვერგენციას, სამუშაო ადგილების შექმ-
ნას, კონკურენტუნარიანი გარემოს ჩამოყალიბებას და ა.შ. მართლმსაჯულების ევროპულმა სასამართლომ 
ინტეგრაციის საწყის ეტაპზე Stork-ის1, Geitling-ის2 და Sgarlata-ს3 საქმეებში უარი განაცხადა ადამიანის 
ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის სტანდარტების გამოყენებაზე გამომდინარე იქიდან, 
რომ გაერთიანებების დამფუძნებელი ხელშეკრულებები პირდაპირ არ შეიცავდა ადამიანის ძირითადი უფ-
ლებებისა და თავისუფლებების შესახებ დებულებებს.4 ევროპული გაერთიანებების წევრ სახელმწიფოებს 
მიაჩნდათ, რომ ადამიანის უფლებების დაცვის ევროპული სისტემის განვითარება ეროვნული სამართ-
ლებრივი წესრიგისა და ევროპის საბჭოს ფარგლებში ფორმირებული ინსტიტუციური, სამართლებრივი 
მექანიზმებით განხორციელდებოდა. 5

1960-იან წლებში მართლმსაჯულების ევროპულმა სასამართლომ Costa v. ENEL-ის საქმეში განავითარა 
გაერთიანების სამართალის პრეფერენციის დოქტრინა, რომლითაც შიდასახელმწიფოებრივ სამართალთან 
მიმართებაში გაერთიანების სამართლის პრეფერენცია დადგინდა.6 გაერთიანების სამართლის უპირატესი 
ძალის კონცეფცია გააკრიტიკეს გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკისა და იტალიის რესპუბლიკის საკონს-
ტიტუციო სასამართლოებმა. გერმანიის ფედერალური საკონსტიტუციო სასამართლოს 1974 წელს Solange 
I-ის საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილების მიხედვით, გამომდინარე იქიდან, რომ სუპრანაციონალურ დონეზე 
არ არსებობდა პირდაპირი, თანასწორი, საყოველთაო არჩევნების საფუძველზე არჩეული წარმომადგენლო-
ბითი ორგანო და გაერთიანების სამართალი არ შეიცავდა ადამიანის ძირითად უფლებათა და თავისუფ-
ლებათა დაცვის ნორმატიულ კატალოგს, იგი არათუ უფლებამოსილი, არამედ ვალდებული იყო განეხილა 
გაერთიანების სამართლებრივი აქტის გერმანიის ძირითად კანონთან შესაბამისობა იმ შემთხვევაშიც, თუ 
ევროპული სასამართლო სადავო აქტს არ გააუქმებდა.7 იტალიის საკონსტიტუციო სასამართლომ Frontini-ს 
საქმეში ცალსახად განაცხადა, რომ იგი ფლობდა ევროპული გაერთიანებების დამფუძნებელი ხელშეკრულე-
ბების იტალიის რესპუბლიკის კონსტიტუციასთან შესაბამისობის განხილვის კომპეტენციას.8

1 მართლმსაჯულების ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე: Stork v. ECSC High Authority, C-1/58, [1959].
2 მართლმსაჯულების ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე: Geitling v. ECSC High Authority, C-2/56, [1957].
3 მართლმსაჯულების ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე: Sgarlata and Others v. Commission of the EEC, 
C-40/64, [1965].
4 Kuijer, M. (2011) Accession of the European Union to the ECHR: A Gift for the ECHR's 60th Anniversary or an Unwelcome 
Intruder at the Party, Amsterdam Law Forum, pp. 17-18.
5 Defeis, E. (2007) Dual System of Human Rights: The European Union [article] ILSA Journal of International & Comparative 
Law, p. 2.
6 მართლმსაჯულების ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე: Costa v. ENEL, C-6/64, [1964].
7 Brown, L. N., McBride, J. (1981) Observations on the Proposed Accession by the European Community to the European Con-
vention on Human Rights, American Journal of Comparative Law, p. 692; Drzemczewski, A. (1981) Domestic Application of the 
European Human Rights Convention as European Community Law, The International and Comparative Law Quarterly, p. 123.
8 Quintin, Y. (1983) Analysis of the Proposition of Accession of the European Communities to the European Convention on 
Human Rights, Vanderbilt Journal of Transnational Law, p. 891.
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მართლმსაჯულების ევროპულმა სასამართლომ გააცნობიერა წევრ სახელმწიფოთა სასამართლოების 
მიერ გაერთიანების სამართლის (მათ შორის პირველადი სამართლის) უპირატესი ძალის, ავტონომიურობის 
შეზღუდვისა და განსხვავებული ინტერპრეტაციის საფრთხე,9 ეტაპობროვად განახორციელა ადამიანის უფ-
ლებების დაცვის სასამართლო პრაქტიკა.10 სასამართლომ პირველად Stauder-ის საქმეში განაცხადა, რომ 
ადამიანის უფლებები წარმოადგენდა გაერთიანების სამართლის ზოგად პრინციპს და იგი უზრუნველყოფდა 
მათ დაცვას.11 მიუხედავად იმისა, რომ სუპრანაციონალურ დონეზე ადამიანის უფლებებს მიენიჭა გაერთიანე-
ბის სამართლის ზოგადი პრინციპის სტატუსი, სასამართლო პრაქტიკის განვითარებისთვის აუცილებელი იყო 
ინსპირაციის წყარო. ევროპულმა სასამართლომ Internationale Handelsgesellschaft-ის საქმეზე გადაწყვე-
ტილების მიღების პროცესში იხელმძღვანელა წევრ სახელმწიფოთა კონსტიტუციების საერთო ტრადიციებით 
და კიდევ ერთხელ მიუთითა გაერთიანების სამართლებრივ წესრიგში ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და 
თავისუფლებების მნიშვნელობაზე.12 თუმცა, „წევრ სახელმწიფოთა კონსტიტუციების საერთო ტრადიციების“ 
საფუძველზე ადამიანის უფლებების დაცვის სტანდარტების პატივისცემა,ამ ცნების ზოგადი შინაარსიდან 
გამომდინარე, არ იყო საკმარისი. გაერთიანების დონეზე ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფ-
ლებების პოლიტიკის განვითარებისთვის საჭირო იყო წევრი სახელმწიფოებისთვის საერთო, უფრო მკაფიო 
შთაგონების წყაროს მოძიება. ამ მიზნით, Nold-ის საქმეში ევროპულმა სასამართლომ პირველად განაცხადა, 
რომ ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ხელშეკრულებები, რომლებსაც წევრმა სახელმწიფოებმა 
ხელი მოაწერეს ან რომლის ფარგლებშიც ისინი თანამშრომლობენ, გაერთიანების სამართლისათვის ად-
გენენ სახელმძღვანელო პრინციპებს.13 მოგვიანებით, Rutili-ს საქმეში სასამართლომ გამოსაყენებელი სა-
მართლის ნაწილში პირდაპირ მიუთითა ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულ კონვენციაზე,14 რომლი-
თაც მომდევნო საქმეებში საფუძველი ჩაუყარა გაერთიანების ფარგლებში ადამიანის უფლებების დაცვის 
გეგმაზომიერ, ეფექტიან პოლიტიკას.15 წინასწარი გადაწყვეტილების პროცედურისა და გაერთიანების სა-
მართლებრივი აქტების დამფუძნებელ ხელშეკრულებებთან შესაბამისობის შემოწმებისას სასამართლო არა 
მხოლოდ მიუთითებდა ევროპულ კონვენციაზე და ცალკეულ უფლებებს აღიარებდა გაერთიანების სამართ-
ლებრივი სივრცის ინტეგრირებულ ნაწილად, არამედ საქმეებს განიხილავდა ევროპული კონვენციით გათვა-
ლისწინებული სტანდარტების შესაბამისად,16 რაც, ერთი მხრივ, ხელს უწყობდა ევროპულ სასამართლოსა და 
ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს შორის არაფორმალურ თანამშრომლობას და მეორე მხრივ, 
უზრუნველყოფდა ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული სისტემის უნიფიცირებული მიმართულებით გან-
ვითარებას.

მართლმსაჯულების ევროპული სასამართლოს აქტივიზმის პარალელურად, გაერთიანების ძირითადი 
ინსტიტუტები სუპრანაციონალურ დონეზე ახორციელებდნენ ადამიანის უფლებების დაცვასთან დაკავშირე-
ბული საკითხების ადვოკატირებას. ამ მიზნით, 1977 წელს ევროპული პარლამენტის, ევროპული კომისიისა 
და კავშირის საბჭოს მიერ მიღებულ იქნა საერთო დეკლარაცია. აღნიშნული ორგანოები აცხადებდნენ, რომ 
გაერთიანებების კომპეტენციას მიკუთვნებულ სფეროებში, მიზნებისა და ამოცანების განხორციელების პრო-
ცესში, ისინი პატივს სცემენ წევრი სახელმწიფოების კონსტიტუციებითა და ადამიანის ძირითად უფლებათა 

9 Coppe J., O'Neill, A. (1992) ‘The European Court of Justice: Taking rights seriously?’, Common Market Law Review, p. 669.
10 Defeis, E.: Treaty of Lisbon and Accession of the European Union to the European Convention on Human Rights, ILSA 
Journal of International and Comparative Law, (Vol. 18), 2012, p. 390.
11 ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე: Stauder v. Ulm, C-29/69, [1969].
12 ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე: Internationale Handelsgesellschaft v. Einfuhrund Vorratsstelle 
Getreide, C-11/70, [1970].
13 ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე: Nold v. Commission, C-4/73, [1974].
14 ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე Rutili v. Minister for the Interior, C-36/75, [1975].
15 მაგალითად იხ.: ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეებზე:  Defrenne v Société anonyme belge de navigation 
aérienne Sabena, C-149/77, [1978]; A.M. & S. v. Commission, C-155/79, [1982].
16 Lock, T. (2009) ECJ and the ECtHR: The Future Relationship between the Two European Courts, Law and Practice of 
International Courts and Tribunals, pp. 376-377.
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და თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციით დაცულ უფლებებს.17 ამრიგად, ადამიანის უფლებები 
გაერთიანების პოლიტიკის სუბსტანციურ ელემენტად იქნა მიჩნეული.

ევროპული გაერთიანებების პოლიტიკურ დღის წესრიგში, ადამიანის უფლებების გათვალისწინებით, კავ-
შირის პირველად სამართალში ეტაპობრივად ხორციელდებოდა ადამიანის უფლებებზე, როგორც წევრ სა-
ხელმწიფოთა საერთო ღირებულებებზე მითითება.18 ამ მხრივ, განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია ევროპის 
კავშირის ძირითად უფლებათა ქარტია.

ევროპის კავშირის ძირითად უფლებათა ქარტია
ევროპის კავშირის დონეზე ადამიანის უფლებების დაცვის კატალოგის არსებობის აუცილებლობაზე მსჯე-

ლობა ინტეგრაციის განვითარების თითოეულ ეტაპზე მიმდინარეობდა.19 ადამიანის უფლებების დაცვის უნი-
ფიცირებული ინსტრუმენტის მიღების საკითხმა განსაკუთრებული აქტუალობა ევროპის კავშირის დაფუძნების 
შემდეგ შეიძინა. მართლმსაჯულების ევროპული სასამართლოს 1996 წლის გადაწყვეტილების საფუძველზე 
ევროპის კავშირისა და ევროპული გაერთიანებების ადამიანის ძირითად უფლებათა და თავისუფლებათა 
დაცვის ევროპულ კონვენციაზე მიერთების მცდელობის წარუმატებლად დასრულებით20 ადამიანის უფლე-
ბების დაცვის სისტემატიზირებული დოკუმენტის შემუშავებისა და მიღების პროცესი კიდევ უფრო დაჩქარდა.

ევროპული საბჭოს 1999 წლის კელნის სამიტზე მიღებულ იქნა პოლიტიკური გადაწყვეტილება ევროპის 
კავშირის ძირითად უფლებათა ქარტიის პროექტის შემუშავების თაობაზე.21 ამავე წლის ტამპერეს სამიტზე 
განისაზღვრა ორგანო, რომელსაც დაევალა ქარტიის პროექტის შემუშავება, ორგანოს შემადგენლობა, მისი 
საქმიანობის პრინციპები და ა.შ.22 ევროპის კავშირის ძირითად უფლებათა ქარტიის პროექტის მომზადების 
მიზნით შექმნილ ფორმატში წარმოდგენილნი იყვნენ კავშირის წევრი ქვეყნების სახელმწიფო და მთავრობის 
მეთაურები, ეროვნული პარლამენტების, ევროპის საბჭოს, ევროპული პარლამენტის, ევროპული კომისიის, 
ევროპის კავშირის სასამართლოს, ეკონომიკურ და სოციალურ საკითხთა ევროპული კომიტეტისა და რეგი-
ონების კომიტეტის წარმომადგენლები.

ქარტიის პროექტის მომზადება 2000 წლის 20 ოქტომბერს დასრულდა და განსახილველად ევროპულ 
საბჭოს გადაეგზავნა. ევროპული საბჭოს 2000 წლის ნიცის სამიტზე კავშირის საბჭოს, ევროპული კომისიისა 
და ევროპული პარლამენტის მიერ საზეიმო ვითარებაში მიღებულ იქნა საერთო დეკლარაცია ევროპის კავ-
შირის ძირითად უფლებათა ქარტიის პატივისცემის თაობაზე. მიუხედავად ამისა, ქარტიას არ გააჩნდა სავალ-
დებულო ძალის მქონე სამართლებრივი აქტის სტატუსი, რაც მისი „რეპუტაციისთვის“ გარკვეულ საფრთხეს 
წარმოადგენდა.23 თუმცა, 2009 წლის ლისაბონის ხელშეკრულებით, ქარტია ძალაში შევიდა და დამფუძნებე-
ლი ხელშეკრულებების მსგავსი სამართლებრივი სტატუსი შეიძინა.

ძირითად უფლებათა ქარტიის მიღებით ევროპის კავშირის ფარგლებში არსებული ფუნდამენტური უფლე-
ბების, თავისუფლებების, პრინციპების ერთ, კოდიფიცირებულ აქტში კონსოლიდაცია განხორციელდა.24 იგი 
შედგება 54 მუხლისგან. ქარტია შეიცავს ძირითად უფლებებსა და ეთიკურ პრინციპებს, რომლებიც დაკავში-
რებულია ადამიანის ღირსებასთან, სხვადასხვა თავისუფლებასთან, თანასწორობასთან, სოლიდარობასთან, 

17 Joint Declaration by the European Parliament, the Council and the Commission (Luxembourg, 5 April 1977).
18 ერთიანი ევროპული აქტის პრეამბულა, ევროპის კავშირის შესახებ ხელშეკრულების „F“ მუხლი, ამსტერდამის ხელშეკრულე-
ბის პირველი მუხლის მე-8 პარაგრაფი.
19 Kruger, H. C. (2002) Reflections Concerning Accession of the European Communities to the European Convention on 
Human Rights, Penn State International Law Review, p. 89.
20 ევროპული სასამართლოს მოსაზრება: 2/94 Re the Accession of the Community to the European Human Rights Convention 
[1996].
21 ევროპული საბჭოს კოლოგნეს 1999 წლის 3-4 ივნისის სამიტის ოქმი, ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე: http://www.europarl.
europa.eu/summits/kol2_en.htm#an6 (უკანასკნელად ნანახია: 03.10.2019).
22 ევროპული საბჭოს ტამპერეს 1999 წლის 15-16 ოქტომბრის სამიტის ოქმი, ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე: http://www.
europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm (უკანასკნელად ნანახია: 03.10.2019).
23 Bergeron, J. H, Page, K. A., Schmidt-Radefeldt, R., Silberstein, R. (2003) European Law, International Lawyer (ABA), p. 
957.
24 Burlacu, F. (2012) European Union and Human Rights [article] Cogito: Multidisciplinary Research Journal, p. 61.
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კავშირის მოქალაქეთა უფლებებსა და მართლმსაჯულებასთან. ნიშანდობლივია, რომ ძირითად უფლებათა 
ქარტიაში დეკლარირებული უფლებები, თავისუფლებები და პრინციპები აღებულია ადამიანის ძირითად უფ-
ლებათა და თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციიდან, ევროპის სოციალური ქარტიიდან, მუშათა 
ძირითადი სოციალური უფლებების შესახებ გაერთიანების ქარტიიდან, წევრი სახელმწიფოების საერთო 
კონსტიტუციური ტრადიციებიდან, ევროპის კავშირის სასამართლოსა და ადამიანის უფლებათა ევროპული 
სასამართლოს გადაწყვეტილებებიდან, ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში გაეროსა და ევროპის საბჭოს 
ეგიდით მიღებული სხვადასხვა ინსტრუმენტებიდან.25 ძირითად უფლებათა ქარტიის ადრესატებს წარმოად-
გენენ ევროპის კავშირის ინსტიტუტები, ორგანოები და წევრი სახელმწიფოები (51(1) CFEU). წევრ სახელ-
მწიფოებს ეკრძალებათ ევროპის კავშირის სამართლის იმპლემენტაციის პროცესში დაადგინონ ძირითად 
უფლებათა ქარტიაზე უფრო მაღალ უფლებათა დაცვის ეროვნული სტანდარტები.

მართლმსაჯულების ევროპული სასამართლოს 2013 წლის 26 თებერვლის გადაწყვეტილება საქმეზე:  
Melloni v. Ministerio Fiscal [C-399/11]

ფაქტები:
2004 წელს ბოლონიის სააპელაციო სასამართლოს მიერ გამოცემული იქნა დაკავების ევროპული ორდერი 
იტალიის მოქალაქე სტეფანო მელონის წინააღმდეგ. დაკავების ევროპული ორდერის თანახმად, მელონი იყო 
მსჯავრდებული თაღლითობისთვის და მას დაუსწრებლად სასჯელის სახით დაკისრებული ჰქონდა თავისუფ-
ლების აღკვეთა 10 წლის ვადით. 2008 წელს დაკავების ევროპული ორდერის აღსრულების მიზნით, მელონი 
ესპანეთის პოლიციამ დააკავა. იგი არ დათანხმდა იტალიაში ექსტრადიციას, თუმცა, უმაღლესი ეროვნული სა-
სამართლოს გადაწყვეტილებით, ის იტალიაში ექსტრადიციას მაინც დაექვემდებარა. მელონის შეფასებით, ვინა-
იდან იტალიის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი არ ითვალისწინებდა ბრალდებულის დაუსწრებლად 
მიღებული გადაწყვეტილების გადასინჯვის მექანიზმს, დაკავების ევროპული ორდერი არ უნდა აღსრულებული-
ყო, რადგან, ერთი მხრივ, „დაკავების ევროპული ორდერისა და პირის გადაცემის პროცედურების შესახებ“ 
ჩარჩო-გადაწყვეტილების შესაბამისად არსებობდა გადაცემაზე უარის თქმის საფუძველი, მეორე მხრივ, ასეთი 
საშუალების არ არსებობა ეწინააღმდეგებოდა ესპანეთის კონსტიტუციით აღიარებულ ღირსების უფლებას და 
საქმის სამართლიანი განხილვის უფლებას, ამ სფეროში ესპანეთის საკონსტიტუციო სასამართლოს პრეცედენ-
ტულ სამართალს.
მელონიმ მიმართა ესპანეთის საკონსტიტუციო სასამართლოს და მოითხოვა მისი იტალიისთვის გადაცემის მიზ-
ნით მიღებული სასამართლო გადაწყვეტილების გაუქმება. ესპანეთის საკონსტიტუციო სასამართლომ წინასწარი 
გადაწყვეტილების პროცედურის ფარგლებში მიმართა ევროპულ სასამართლოს შემდეგი შეკითხვით:
ძირითად უფლებათა ქარტიის 47-ე (საქმის სამართლიანი განხილვის უფლება), 48-ე (უდანაშაულობის პრეზუმ-
ფცია და დაცვის უფლება) და 53-ე (უფლების დაცვის დონე) მუხლების სისტემური განმარტების შემთხვევაში, 
უფლება აქვს თუ არა კავშირის წევრ სახელმწიფოს, რომელიც არის ექსტრადიციის თხოვნის მიმღები, საკუთარი 
კონსტიტუციით აღიარებული ძირითადი უფლების უფრო მაღალი სტანდარტით დაცვიდან გამომდინარე, უარი 
თქვას დაკავების ევროპული ორდერის აღსრულებაზე იმ შემთხვევაში, როდესაც ექსტრადიციის მომთხოვნ სა-
ხელმწიფოში არ არსებობს ექსტრადიციას დაქვემდებარებული პირის დაუსწრებლად გამოტანილი გამამტყუნე-
ბელი განაჩენის გადასინჯვის მექანიზმი?

სასამართლოს შეფასება:
ევროპულმა სასამართლომ ერთმნიშვნელოვნად განაცხადა, რომ ძირითად უფლებათა ქარტიის 53-ე მუხლის 
იმგვარი განმარტება, რომელიც კავშირის წევრ სახელმწიფოს ანიჭებს შესაძლებლობას, არ გამოიყენოს ევრო-
პის კავშირის სამართალი, რომელიც სრულ შესაბამისობაშია ქარტიასთან და იმოქმედოს საკუთარი კონსტი-
ტუციური სტანდარტის შესაბამისად, „გაანადგურებს“ ევროპის კავშირის სამართლის უპირატესობის პრინციპს. 
ევროპული სასამართლოს თქმით, მისი პრეცედენტული სამართლით დადგენილი ევროპის კავშირის სამართ-
ლის უპირატესობის პრინციპი, რომელიც არის ამ სამართლებრივი წესრიგის ფუნდამენტური მახასიათებელი, 
კრძალავს, გამორიცხავს, რომ ეროვნულმა, მათ შორის კონსტიტუციურმა რეგულაციებმა შეზღუდოს, ხელყოს 

25 Kaczorowska, A. (2011) European Union Law, 2nd edition, p. 242.
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ევროპის კავშირის სამართლის ეფექტიანობა, მოქმედება წევრი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე. საბოლოო ჯამში, 
ესპანეთის საკონსტიტუციო სასამართლომ, ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე, მე-
ლონის კონსტიტუციური სარჩელი არ დააკმაყოფილა და, ხსენებული ჩარჩო-გადაწყვეტილების გამოყენებით, 
ესპანეთის კონსტიტუციით დადგენილი საქმის სამართლიანი განხილვის უფლებისა და ღირსების უფლების დაც-
ვის სტანდარტები ძირითად უფლებათა ქარტიის დონემდე შეამცირა.

მასში განმტკიცებული დებულებები მოქმედებს და გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როდესაც ადრესატი 
ახორციელებს კავშირის სამართლის იმპლემენტაციას.26 ქარტია არ ავრცობს ან აფართოებს ძირითადი ხელ-
შეკრულებებით კავშირისთვის მინიჭებულ კომპეტენციებს (51(2) CFEU).

ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული ინსტიტუციური სისტემა (ზოგადად)
ეროვნული მექანიზმების გარდა, კავშირის წევრ სახელმწიფოებში არსებობს ადამიანის უფლებების ევ-

როპულ დონეზე დაცვის შესაძლებელობა. შეიძლება ითქვას, რომ ევროპის კავშირის წევრ სახელმწიფოებში 
მოქმედებს ადამიანის უფლებათა დაცვის სამგანზომილებიანი სისტემა. პირველ განზომილებას მიეკუთვნე-
ბა უფლებათა დაცვის შიდასახელმწიფოებრივი ინსტრუმენტები, რომლებშიც განსაკუთრებული როლი აქვს 
საერთო და საკონსტიტუციო სასამართლოებს. მეორე განზომილებაში შესაძლებელია მოიაზრონ ევროპის 
საბჭოს ფარგლებში შექმნილი ინსტიტუტები, მათ შორის აღსანიშნავია ადამიანის უფლებათა ევროპული სა-
სამართლო, რომელიც ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის შესაბამისად განიხილავს ფიზი-
კური და იურიდიული პირების მიერ წარდგენილ ინდივიდუალურ განაცხადებს ამავე კონვენციით აღიარებულ 
უფლებებთან და თავისუფლებებთან მიმართებაში. ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული სისტემის მესამე 
განზომილებაში იგულისხმება ევროპის კავშირში არსებული მექანიზმები, რომელთაგან ძირითადია ევროპის 
კავშირის სასამართლო. ის, მნიშვნელოვანწილად, წინასწარი გადაწყვეტილების პროცედურის ფარგლებში 
(შესაბამისი ეროვნული სასამართლოს მიმართვის საფუძველზე) განიხილავს კავშირის მეორადი სამართ-
ლის აქტების შესაბამისობას პირველად სამართალთან, მათ შორის, ევროპის კავშირის ძირითად უფლებათა 
ქარტიასთან მიმართებაში.

ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულ განზომილებებს შორის იერარქია, სუბორდინაცია, მუდმივი კო-
ლიზია ან ჰარმონია არ არსებობს. სამივე განზომილებას საკუთარი იურისდიქცია, კომპეტენცია, პროცედუ-
რები და წესები, ადამიანის უფლებათა დაცვის პოლიტიკა გააჩნიათ. ადამიანის უფლებათა ეფექტიანად და 
სრულყოფილად დაცვა, პირველ რიგში, წევრი სახელმწიფოების, ეროვნული სამართლებრივი სისტემების 
ვალდებულებაა. ეროვნულ სასამართლოებს გააჩნიათ ნაციონალური სამართლის ავთენტური ინტერპრეტა-
ციის ძალაუფლება. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო ახორციელებს კავშირის წევრი სახელმ-
წიფოების საგარეო კონტროლს ევროპული კონვენციით დაცულ უფლებებთან მიმართებით. იგი ევროპულ 
კონვენციასთან მიმართებაში აფასებს სახელმწიფოთა მოქმედებას/უმოქმედობას, რომელიც განპირობებუ-
ლია არა მხოლოდ ეროვნული, არამედ აგრეთვე ევროპის კავშირის სამართლიდან გამომდინარე. ევროპის 
კავშირის სასამართლოში ადამიანის უფლებების დაცვასთან დაკავშირებული საკითხები განიხილება მხო-
ლოდ კავშირის სამართლის კონტექსტში. ევროპის კავშირის სასამართლო არის ერთადერთი სასამართლო, 
რომელსაც გააჩნია ადამიანის უფლებებთან შეუთავსებლობის საფუძვლით კავშირის მეორადი სამართლის 
აქტების გაუქმების ექსკლუზიური კომპეტენცია.

26 ევროპის კავშირის შესახებ ხელშეკრულებას თან ერთვის 30-ე პროტოკოლი, რომელიც დაკავშირებულია გაერთიანებულ სა-
მეფოსა და პოლონეთის მიმართ ძირითად უფლებათა ქარტიის მოქმედებასთან. აღნიშნული პროტოკოლის მიხედვით, ევროპის 
კავშირის სასამართლოს ან გაერთიანებული სამეფოსა და პოლონეთის ნებისმიერი ინსტანციის სასამართლოს ან ტრიბუნალს 
არ გააჩნიათ გაერთიანებულ სამეფოსა და პოლონეთში არსებული სამართლებრივი აქტებისა და ადმინისტრაციული პრაქტიკის 
ძირითად უფლებათა ქარტიასთან შესაბამისობის საკითხის განხილვის უფლებამოსილება. ამასთანავე, ევროპის კავშირის სასა-
მართლოს უფლება არ აქვს, გაერთიანებულ სამეფოსთან და პოლონეთთან მიმართებაში განახორციელოს ძირითად უფლებათა 
ქარტიის ნორმების იმგვარი ინტერპრეტაცია, რომ შექმნას ახალი, ქარტიაში პირდაპირ გაუთვალისწინებელი უფლებები და თა-
ვისუფლებები. 2009 წელს ევროპული საბჭოს მიერ მსგავსი წესები ჩეხეთის რესპუბლიკაზეც გავრცელდა.
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ევროპის კავშირის მიერთება ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულ კონვენციაზე
1970-იანი წლების დასაწყისში ევროპული ინსტიტუტები კონვენციაზე ევროპული გაერთიანებების მიერ-

თებას ირელევანტურად განიხილავდნენ. ევროპული კომისიის 1976 წლის ანგარიშის მიხედვით, კონვენციაზე 
ევროპული გაერთიანებების ფორმალურად მიერთების აუცილებლობა არ არსებობდა, გამომდინარე იქიდან, 
რომ ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის შესაბამისად გაერთიანებებს გააჩნდათ ევროპულ კონვენციაში 
დეკლარირებული უფლებების დაცვის ვალდებულება.27 ევროპულ კონვენციაზე ევროპული გაერთიანებების 
მიერთების ინიციატივა 1979 წელს ევროპულმა კომისიამ წამოაყენა. კომისიის ანგარიშში განიხილეს ინტეგ-
რაციის დონეზე ადამიანის უფლებების დაცვის მდგომარეობა, კონვენციაზე მიერთების დადებითი და უარყო-
ფითი მხარეები, ინსტიტუციურ-სამართლებრივი მექანიზმები. კომისიას მიაჩნდა, რომ კონვენციაზე მიერთება 
ხელს შეუწყობდა თავისუფლებისა და დემოკრატიის სივრცეში ევროპის რეპუტაციის გაუმჯობესებას, გაერ-
თიანებების ფარგლებში ადამიანის უფლებების დაცვას, გაერთიანებების ინსტიტუტების გაძლიერებას.28 იგი 
ნეგატიურ ასპექტად განიხილავდა იმ გარემოებებს, რომ ევროპულ კონვენციაზე მიერთებით გაერთიანებების 
ადამიანის უფლებათა კატალოგის არარსებობის პრობლემა არ გადაწყდებოდა, რადგან ევროპული კონ-
ვენცია ძირითადად ტრადიციული თავისუფლებების ნაკრებს წარმოადგენდა და არ შეიცავდა ევროპული ინ-
ტეგრაციისთვის რელევანტურ სოციალურ-ეკონომიკურ უფლებათა სრულყოფილ კატალოგს.29 გარდა ამისა, 
კომისიის აზრით, კონვენციით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების პროცესში გაერთიანებები 
სერიოზული გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდებოდნენ.30

1990-იან წლებამდე გაერთიანების ფარგლებში მიერთების პროცესის შესახებ მსჯელობა შეჩერდა. 1994 
წელს ევროპის კავშირის საბჭომ მართლმსაჯულების ევროპულ სასამართლოს სთხოვა ევროპული გაერთი-
ანების ადამიანის ძირითად უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის ევროპულ კონვენციაზე მიერთების თა-
ობაზე მოსაზრების წარმოდგენა. აღსანიშნავია, რომ საბჭოს მიმართვის პერიოდში მიერთების შესახებ შეთან-
ხმების პროექტი არ იყო შემუშავებული. იქიდან გამომდინარე, რომ ევროპული გაერთიანების დაფუძნების 
შესახებ ხელშეკრულება გაერთიანებას არ ანიჭებდა ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში აშკარა ან ნა-
გულისხმევ შიდა ძალაუფლებას, სასამართლომ 1996 წლის გადაწყვეტილებით მიიჩნია, რომ გაერთიანებას 
არ გააჩნდა ევროპულ კონვენციაზე მიერთების შესახებ საერთაშორისო შეთანხმების დადების კომპეტენცია.31 
მისი აზრით, კონვენციაზე მიერთება გულისხმობს, ერთი მხრივ, გაერთიანების შესვლას სხვა საერთაშორისო 
სამართლებრივ წესრიგში და მეორე მხრივ, ევროპული კონვენციით დაცული უფლებებისა და ძირითადი 
თავისუფლებების გაერთიანების სამართალში ინტეგრაციას, რაც აუცილებლად საჭიროებს გაერთიანების 
დამფუძნებელ ხელშეკრულებაში შესაბამისი ცვლილებების განხორციელებას.32

ევროპულ კონვენციაზე კავშირის მიერთებასთან დაკავშირებით პოლიტიკურ-სამართლებრივი დისკუსია 
2000-იანი წლების დასაწყისში კვლავ აქტიურდება. მიერთების უზრუნველსაყოფად ევროპის საბჭოსა და 
ევროპის კავშირის ფარგლებში იწყება ევროპული კონვენციისა და კავშირის პირველადი სამართლის ადაპ-
ტაციის პროცესი, რაც გამოიხატა, ერთი მხრივ, ევროპული კონვენციის ხელშემკვრელი მხარეების მიერ კავ-
შირისთვის კონვენციაზე მიერთების უფლებამოსილების აღიარებაში, მეორე მხრივ, წევრი სახელმწიფოების 
მიერ დამფუძნებელ ხელშეკრულებებში კავშირისთვის ევროპულ კონვენციაზე მიერთების ცალსახა კომპე-
ტენციის მინიჭებაში. ევროპის საბჭოსა და კავშირის მიერ განხორციელდება შემხვედრი ღონისძიებები, რომ-
ლითაც შეიქმნა ევროპული კონვენციისა და კავშირის სამართლის სისტემებში მიერთების სამართლებრივი 

27 The protection of fundamental rights as Community law is created and developed (Report of the Commission of 4 
February 1976 submitted to the European Parliament and the Council) p. 14, ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე: http://aei.pitt.
edu/5377/1/5377.pdf (უკანასკნელად ნანახია: 03.10.2019).
28 იქვე, pp. 11-12.
29 იქვე, pp. 12-26.
30 იქვე.
31 მართლმსაჯულების ევროპული სასამართლოს მოსაზრება: 2/94 Re the Accession of the Community to the European Human 
Rights Convention [1996], 27-ე პარაგრაფი.
32 იქვე, 34-ე და 35-ე პარაგრაფი.



ევროკავშირის სამართლის დამხმარე სახელმძღვანელო

92

საფუძვლები. ამ მიზნით, 2004 წელს მიღებულ იქნა ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა 
დაცვის ევროპული კონვენციის მე-14 დამატებითი პროტოკოლი, რომლითაც კონვენციის 59-ე მუხლში შეიტა-
ნეს ცვლილება და კავშირს მიენიჭა ევროპულ კონვენციასა და მის დამატებით პროტოკოლებზე მიერთების 
უფლებამოსილება.

შემდგომ ეტაპზე ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფოებისა და ევროპული კომისიის ორმხრივი თანამშ-
რომლობის ფორმატში დაიწყო მიერთების შესახებ შეთანხმების პროექტისა და სხვა რელევანტური სამართ-
ლებრივი ინსტრუმენტების შემუშავების პროცესი, რომელიც 2013 წელს დასრულდა. ევროპული კომისიის 
ინიციატივით, შეთანხმების პროექტი, კავშირის პირველად სამართალთან შესაბამისობის შეფასების მიზნით, 
მართლმსაჯულების ევროპულ სასამართლოს გადაეგზავნა. სასამართლოს 2014 წლის 18 დეკემბრის 2/13 
გადაწყვეტილებით, ევროპულ კონვენციაზე კავშირის მიერთების მეორე მცდელობაც წარუმატებელი აღ-
მოჩნდა. ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებით, მიერთების შესახებ შეთანხმების პროექტი კავშირის 
დამფუძნებელ ხელშეკრულებებთან შეუსაბამოდ გამოცხადდა და მიერთების პროცესი გაურკვეველი ვადით 
გადაიდო.

ევროპის კავშირის მოქალაქის უფლებები
კავშირის წევრი სახელმწიფოს მოქალაქე იმავდროულად ითვლება კავშირის მოქალაქედ და ფლობს 

კავშირის სამართლით მინიჭებულ შემდეგ უფლებებს: კავშირის სივრცეში თავისუფალი გადაადგილებისა და 
ცხოვრების უფლებას; საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, ევროპული პარლამენტის არჩევნებში მონაწილე-
ობის აქტიურ და პასიურ უფლებებს; ევროპული პარლამენტისათვის პეტიციით მიმართვის უფლებას; ევროპის 
კავშირის ომბუდსმენისთვის საჩივრით მიმართვის უფლებას; ევროპული კომისიისთვის საკანონმდებლო ინი-
ციატივის განხორციელებისკენ მოწოდების უფლებას (კავშირის მოქალაქეთა ინიციატივა); ევროპის კავში-
რის ინსტიტუტებისთვის განცხადების ოფიციალურ ენებზე მიმართვისა და განცხადებაში გამოყენებულ ოფი-
ციალურ ენაზე პასუხის მიღების უფლებას; კავშირის ფარგლებს გარეთ წევრი სახელმწიფოების შესაბამისი 
ორგანოების მიერ მისი ინტერესების დაცვის უფლებას, თუ სახელმწიფოს, რომლის მოქალაქესაც დასაცავი 
პირი წარმოადგენს, დიპლომატიური და საკონსულო წარმომადგენლობა მესამე სახელმწიფოში არ გააჩნია; 
კავშირის ინსტიტუტების მიერ მიღებულ, წარმოებულ დოკუმენტებზე ხელმისაწვდომობის უფლებას (მცირე 
გამონაკლისების გარდა) და სხვა. კავშირის მოქალაქეების მიმართ დისკრიმინაციული მოპყრობა აკრძალუ-
ლია. ორდინარული საკანონმდებლო პროცედურის ფარგლებში, შესაძლებელია, ზემოაღნიშნულ უფლებათა 
კატალოგის გაფართოება.

ევროპის კავშირის ომბუდსმენი
ევროპის კავშირის ომბუდსმენი შეისწავლის და განიხილავს კავშირის მოქალაქეების, რეზიდენტების, 

მეწარმეებისა და სხვადასხვა ორგანიზაციების საჩივრებს, რომლებიც შეეხება კავშირის ორგანოების მიერ 
მმართველობის პროცესში წარმოშობილ დარღვევებს თუ ქმედების განხორციელებიდან არ არის გასული 2 
წელი.

ომბუდსმენი აირჩევა ევროპული პარლამენტის მიერ 5 წლის ვადით, ხელახალი არჩევის უფლებით. ომ-
ბუდსმენი განიხილავს შემთხვევებს, სადაც ორგანოები ვალდებულნი იყვნენ ემოქმედათ, მაგრამ არ იმოქმე-
დეს ან იმოქმედეს, მაგრამ არაკანონიერად ან არ ჰქონდათ მოქმედების განხორციელების უფლებამოსილე-
ბა მაგრამ, მიუხედავად ამისა, მოქმედება მაინც განახორციელეს. მმართველობის პროცესში შესაძლებელია 
ადგილი ჰქონდეს შემდეგ დარღვევებს: არაკეთილსინდისიერება; დისკრიმინაცია; ძალაუფლების ბოროტად 
გამოყენება; ინფორმაციის არასრული მიწოდება ან მიწოდებაზე უარის თქმა; გონივრული ან კანონით დად-
გენილი ვადების უგულვებელყოფა; კავშირის სამართლით გაუთვალისწინებელი პროცედურებით მოქმედება.

ომბუდსმენი განიხილავს მხოლოდ ევროპის კავშირის ორგანოების და არა ეროვნული, რეგიონული ან 
ადგილობრივი ხელისუფლების წინააღმდეგ მიმართულ საჩივრებს. იგი მოქმედებს დამოუკიდებლად და მი-
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უკერძოებლად, ომბუდსმენი თხოვნებს, დავალებებს და ინსტრუქციებს არ იღებს წევრ სახელმწიფოთა ხელი-
სუფლებისა და კავშირის ორგანოებისგან.

შეკითხვები და დამატებითი ლიტერატურა
კაზუსი

2006 წელს ბოლონიის სააპელაციო სასამართლოს მიერ ევროპის კავშირის დონეზე მიღებული აქტის — 
„დაკავების ევროპული ორდერისა და პირის გადაცემის პროცედურების შესახებ“ ჩარჩო-გადაწყვეტილების 
შესაბამისად, გამოიცა დაკავების ევროპული ორდერი იტალიის მოქალაქე ანტონიო როსის წინააღმდეგ. 
დაკავების ევროპული ორდერის თანახმად, როსი იტალიაში იყო მსჯავრდებული თაღლითობისთვის და მას, 
დაუსწრებლად, სასჯელის სახით დაკისრებული ჰქონდა თავისუფლების აღკვეთა 12 წლის ვადით. 2010 
წელს დაკავების ევროპული ორდერის აღსრულების მიზნით, პორტუგალიის ცენტრალური საგამოძიებო სა-
სამართლოს ბრძანებით, როსი პოლიციამ დააკავა. იგი არ დათანხმდა იტალიაში ექსტრადიციას, თუმცა, 
პორტუგალიის უმაღლესი ეროვნული სასამართლოს გადაწყვეტილებით, ის იტალიაში ექსტრადიციას მაინც 
დაექვემდებარა.

როსის შეფასებით, ვინაიდან იტალიის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი არ ითვალისწინებდა 
ბრალდებულის დაუსწრებლად მიღებული გადაწყვეტილების გადასინჯვის მექანიზმს, დაკავების ევროპული 
ორდერი არ უნდა აღსრულებულიყო, რადგან „დაკავების ევროპული ორდერისა და პირის გადაცემის პრო-
ცედურების შესახებ“ ჩარჩო-გადაწყვეტილება ეწინააღმდეგებოდა პორტუგალიის კონსტიტუციით, ძირითად 
უფლებათა ქარტიითა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციით აღიარებულ საქმის სამართ-
ლიანი განხილვის უფლებას. იგი თვლიდა, რომ საქმის სამართლიანი განხილვის უფლების ამგვარი შეზღუდ-
ვით ილახებოდა ადამიანის ღირსებაც, ვინაიდან მას არ გააჩნდა ექსტრადიციის მომთხოვნ სახელმწიფოში 
მძიმე დანაშაულისთვის დაკისრებული სასჯელის გასაჩივრების შესაძლებლობა, რაც, თავის მხრივ, ვერ უზ-
რუნველყოფდა დაცვის უფლების ეფექტიან რეალიზაციას.

წინამდებარე შემთხვევის საფუძველზე, გთხოვთ, იმსჯელეთ, ევროპულ დონეზე როგორ უნდა მოიქცეს 
როსი, რომ არ მოხდეს მისი იტალიაში ექსტრადიცია. რა ევროპული მექანიზმები არსებობს, იმისათვის, რომ 
როსის, სავარაუდოდ, დარღვეული უფლება/უფლებები იქნეს აღდგენილი?

დამატებითი ლიტერატურა ევროპის კავშირის ადამიანის უფლებების დაცვასთან 
დაკავშირებით:
1. Barnard Catherine, Peers Steve (eds.) European Union Law, Second edition, Oxford University Press, 2017, pp. 

226-254.

2. Kaczorowska Alina, European Union Law, Second edition, Routledge, 2011, pp. 235-255.

3. Graig Paul, De Burca Grainne, EU Law: Text, Cases and Materials, Sixth edition, Oxford University Press, 2015, 

pp. 380-428.

ევროპის კავშირის სასამართლოს პრეცედენტულ სამართალთან დაკავშირებით:
1. გელაშვილი ნონა, ყამარაული ეთერი. „ევროკავშირის სასამართლო პრაქტიკა — ამონარიდები ევროკავშირის სასა-

მართლოს რჩეული გადაწყვეტილებებიდან“, გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის გამომცმლობა, თბილისი, 2010, 

გვ. 83-163 (ელ. ვერსია ხელმისაწვდომია ბმულზე — http://lawlibrary.info/ge/books/giz2010-ge-casebook-eu-law.

pdf აშემოწმებულია: 30.08.2019).





















116

ალექსანდრე დევიძე

XIV. ასოცირების ხელშეკრულება

ასოცირების ხელშეკრულებამ ახალ ეტაპზე გადაიყვანა საქართველოსა და ევროპის კავშირს შორის თა-
ნამშრომლობა. მხარეთა შორის ამ მნიშველოვან ეტაპზე გადასვლას წინ მრავალწლიანი თანამშრომლობის 
გამოცდილება უძღოდა, რომელიც 1992 წელს ევროპის კავშირის მიერ საქართველოს დამოუკიდებლობის 
აღიარებით დაიწყო. მას შემდეგ საქართველოსა და ევროპის კავშირს შორის ურთიერთობა შეგვიძლია სამ 
მნიშვნელოვან ეტაპად დავყოთ:

პირველი ეტაპი
პირველი დოკუმენტი, რომელმაც საქართველოსა და ევროპის კავშირის შორის ურთიერთობას სისტემა-

ტური ხასიათი მისცა, იყო პარტნიორობისა და თანამშრომლობის ხელშეკრულება (PCA), რომელიც 1996 
წელს გაფორმდა, ხოლო ძალაში 1999 წლიდან შევიდა.

მეორე ეტაპი
2003 წლიდან ევროპის კავშირმა მის აღმოსავლეთ და სამხრეთ სამეზობლოში თანამშრომლობის ახალი 

და უფრო მასშტაბური პროცესი — „ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა (ENP)“ წამოიწყო. პოლიტიკა მიზნად 
ისახავდა ევროპის კავშირის სამეზობლოს სტაბილიზაციას პარტნიორი ქვეყნების ფინანსური და ინსტიტუცი-
ური მდგრადობის ხელშეწყობის გზით. იგი შემდეგ ოთხ ძირითად პრინციპზე აიგო: 1. ეფექტური მმართვე-
ლობა, დემოკრატია, კანონის უზენაესობა და ადამიანის უფლებები; 2. ეკონომიკური განვითარება სტაბილი-
ზაციისათვის; 3. უსაფრთხოება და 4. მიგრაცია და მობილურობა. სამეზობლო პოლიტიკა მორგებული იყო 
პარტნიორი ქვეყნების ინტერესებზე და მათი საჭიროებების შესაბამისად იძიებდა მხარდაჭერის ფონდებს 
და დახმარებას. საქართველო სამეზობლო პოლიტიკის წევრი 2004 წლიდან გახდა. 2006 წელს გაფორმ-
და ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის, საქართველო-ევროკავშირის, სამოქმედო გეგმა, რომელშიც აისახა 
თანამშრომლობის სტრატეგიული მიმართულებები და გამოიყო 8 პრიორიტეტული სფერო: სამართლოსა 
და პენიტენციალური სისტემის რეფორმა და დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება; ბიზნესისა და ინ-
ვესტიციების მასტიმულირებელი კლიმატის შექმნა და კორუფციასთან ბრძოლა; ეკონომიკური განვითარება 
და სიღარიბის აღმოფხვრა; თანამშრომლობა სამართლის, თავისუფლებისა და უსაფრთხოების სფეროებში; 
რეგიონული თანამშრომლობა; კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარება; თანამშრომლობა საერთაშორისო 
პოლიტიკისა და უსაფრთხოების სფეროებში; ტრანსპორტი და ენერგეტიკა.1

აღმოსავლეთ პარტნიორობის (Eastern Partnership — EaP) ინიციატივა, როგორც ევროკავშირის 
აღმოსავლეთ მეზობელ ქვეყნებთან (აზერბაიჯანთან, ბელორუსიასთან, მოლდავეთთან, საქართველოსთან, 
სომხეთთან, უკრაინასთან) თანამშრომლობის ახალი ფორმატი, თავდაპირველად შვედეთმა და პოლონეთ-
მა შეიმუშავეს. ევროკომისიამ 2008 წლის 3 დეკემბერს გამოაქვეყნა აღმოსავლეთ პარტნიორობის შესახებ 
კომუნიკაცია, რომელიც 2009 წლის 19 მარტს ევროპული საბჭოს სხდომაზე დამტკიცდა. აღმოსავლეთ პარ-
ტნიორობა არ არის ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივის ალტერნატივა, არამედ ის ორმხრივი და 
მრავალმხრივი თანამშრომლობის გზით ხელს უწყობს პარტნიორი ქვეყნების ევროკავშირში ინტეგრაციის 

1 „ასოცირების ხელშეკრულება და ადგილობრივი თვითმმმართველობა საქართველოში“, თბილისი 2017, (ნორვეგიის ადილობ-
რივი და რეგიონული მთავრობების ასოციაციისა და საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ეროვნული ასოციაციის 
ერთობლივი პროექტის ფარგლებში).
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პროცესის გაღრმავებას, საერთო ფასეულობების გავრცელებას, რეგიონში უსაფრთხოების გაძლიერებასა 
და ეკონომიკურ განვითარებას. აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში თანამშრომლობა ვითარდება 
ორი მიმართულებით: ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის ფორმატებში. ორმხრივი თანამშრომ-
ლობა ევროკავშირსა და თითოეულ პარტნიორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის შემდგომ გაღრმავებას 
ითვალისწინებს, რაც მოიცავს ასოცირების შესახებ შეთანხმებების (Association Agreements) გაფორმების 
გზით ახალი, უფრო ფართო საკონტრაქტო ურთიერთობების ჩამოყალიბებას.2

მესამე ეტაპი
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში 2010 წლის 15 ივლისს მოლაპარაკებები დაიწყო საქართ-

ველოსა და ევროკავშირს შორის „ასოცირების შეთანხმებაზე“. ასოცირების ხელშეკრულებას 2014 წლის 
27 ივნისს მოეწერა ხელი, რის შემდეგაც იგი საქართველოს, ევროპის პარლამენტისა და ევროკავშირის 28 
წევრი ქვეყნის მიერ იქნა რატიფიცირებული. შეთანხმება 2016 წლის 1 ივლისს სრულად შევიდა ძალაში.3

ასოცირების ხელშეკრულების დასახელება და მხარეები
„საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმებას“ ოფიციალურად ეწოდება „ასოცირე-

ბის შესახებ შეთანხმება, ერთი მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ 
წევრ სახელმწიფოებსა და, მეორე მხრივ, საქართველოს შორის.“ ვინაიდან „ასოცირების შესახებ შეთან-
ხმება“ მოიცავს არა მხოლოდ იმ სფეროებს, რომლებშიც ევროკავშირს ექსკლუზიური კომპეტენცია აქვს, 
არამედ სფეროებსაც, რომლებშიც ევროკავშირი ინაწილებს კომპეტენციას წევრ ქვეყნებთან, შეთანხმების 
მხარეებად ევროკავშირთან ერთად გამოდიან მისი წევრი ქვეყნებიც. რაც შეეხება ევროპის ატომური ენერ-
გიის გაერთიანებას (ევრატომი), მიუხედავად იმისა, რომ 1993 წელს (მაასტრიხტის ხელშეკრულებით) და 
2009 წელს (ლისაბონის ხელშეკრულებით) მოხდა ევროპის გაერთიანებების (ქვანახშირისა და ფოლადის 
გაერთიანება — European Coal and Steel Community და ევროპის ეკონომიკური გაერთიანება — European 
Economic Community) ჯერ შერწყმა, ხოლო შემდგომ ერთ სამართლებრივ სუბიექტად (ევროკავშირად, EU) 
ჩამოყალიბება, ატომური ენერგიის ევროპულმა გაერთიანებამ (European Atomic Energy Community) შე-
ინარჩუნა დამოუკიდებელი სამართლებრივი სტატუსი. ვინაიდან „ასოცირების შესახებ შეთანხმება“ მოიცავს 
ატომური ენერგიის გაერთიანების კომპეტენციაში შემავალ საკითხებსაც, ევრატომი წარმოადგენს შეთანხ-
მების მხარეს.4

ასოცირების ხელშეკრულების სტრუქტურა
ასოცირების ხელშეკრულება პარტნიორი ქვეყნების ევროპის კავშირის სტანდარტებსა და ნორმებთან 

დაახლოების მთავარი ინსტრუმენტია.5 „ასოცირების შესახებ შეთანხმება“ პირობითად შეგვიძლია ოთხ ნაწი-
ლად დავყოთ: პოლიტიკური თანამშრომლობა (პრეამბულა; კარი I-III) დარგობრივი თანამშრომლობა (კარი 
V-VII); ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცე (DCFTA) (კარი IV); ინსტიტუციური და 
სამართლებრივი საკითხები (VIII). შეთანხმება 1000-მდე გვერდს მოიცავს და ითვალისწინებს საქართველოს 
კანონმდებლობის დაახლოებას ევროკავშირის 300-მდე სამართლებრივ აქტთან. ასოცირების ხელშეკრულე-
ბას აქვს 34 დანართი, რომელიც მოიცავს ევროკავშირის შესაბამისი სამართლებრივი აქტების ჩამონათვალს, 

2  ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის ოფიციალური ვებ გვერდი (ბმულის შემოწმების თარიღი 10.04.2019) 
http://infocenter.gov.ge/euinfo-georgia-history/#1.
3  ემერსონი მ., კოვზირიძე თ. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების გაღრმავება რა, რატომ და როგორ? 
გამომც. რეფორმატიქსი, 2016 წ. თბილისი.
4 საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების გზამკვლევი, 2014წ. ხელმისაწვდომია საქართველოს პარლა-
მენტის ვებ გვერდზე — http://www.parliament.ge/uploads/other/22/22585.pdf.
5 ასოცირების ხელშეკრულება და ადგილობრივი თვითმმმართველობა საქართველოში, (მომზადებულია ნორვეგიის ადილობ-
რივი და რეგიონული მთავრობების ასოციაციისა და საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ეროვნული ასოციაციის 
ერთობლივი პროექტის ფარგლებში)  თბილისი 2017.
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რომელთაც უნდა დაუახლოვდეს საქართველო კონკრეტულ ვადებში. ასოცირების ხელშეკრულების ნაწილია 
აგრეთვე 4 ოქმი („საქონლის წარმოშობის“ ცნების განსაზღვრის და ადმინისტრაციული თანამშრომლობის 
მეთოდების შესახებ; საბაჟო საკითხებზე ადმინისტრაციული ურთერთდახმარების შესახებ; ევროკავშირის ფი-
ნანსური დახმარების კონტექსტში თაღლითობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და კონტროლის დებულებებში გა-
მოყენებული ტერმინების დეფინიციების შესახებ; ევროკავშირის პროგრამებში საქართველოს მონაწილეობის 
ძირითადი პრინციპების თაობაზე ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ჩარჩო ხელშეკრულების შესახებ).6

საქართველოს ევროპის კავშირში გაწევრიანება?
ასოცირების შეთანხმება საქართველოს და აღმოსავლეთ პარტნიორობის სხვა ქვეყნებს ცალსახად არ 

სთავაზობს ევროპის კავშირის წევრობას, თუმცა არც გამორიცხავს მას. მაგალითად, დოკუმენტის პრეამბუ-
ლაში ვკითხულობთ: „მხედველობაში იღებენ რა, რომ წინამდებარე შეთანხმება არ ზღუდავს და ღიას ტოვებს 
ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების სამომავლო პროგრესული განვითარების გზას...“7

DCFTA და მისი მნიშვნელობა
„საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმება“ ამბიციური და ინოვაციური, 

ე.წ. „ახალი თაობის“ შეთანხმებაა, რამდენადაც, მანამდე გაფორმებული მსგავსი შეთანხმებებისგან განს-
ხვავებით, მოიცავს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის კომპონენტს (Deep and 
Comprehensive Free Trade Area — DC FTA) და ითვალისწინებს ევროკავშირთან დაახლოების მნიშვნელო-
ვან კონკრეტულ მექანიზმებს.8 საქართველო ერთ-ერთია იმ მცირერიცხოვან ქვეყნებს შორის, რომელთანაც 
ევროკავშირს თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი აქვს.9

ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცე პარტნიორებს სთავაზობს საკმაოდ ფართო 
ლიბერალიზაციას საქონელსა და მომსახურებაზე, სატარიფო ბარიერების ანუ საბაჟო გადასახადების თითქ-
მის სრული გაუქმებით. ასევე შესაძლო ხდება არასატარიფო ბარიერების მინიმალიზაცია კვოტების და ლი-
ცენზიების გაუქმებით, ანტიდემპინგური და საკომპენსაციო ზომების მინიმალიზაციით, საბაჟო წმენდის პრო-
ცედურების გამარტივებით და ა.შ. თუმცა სრული და ნამდვილი სავაჭრო ლიბერალიზაციის მთავარი ფაქ-
ტორი, განსაკუთრებით ევროკავშირის ერთიანი ბაზრის პირობებში, არის სანიტარულ და ფიტოსანიტარულ 
სტანდარტებთან და ტექნიკურ ბარიერებთან გამკლავება.10

DCFTA საქართველოს საშუალებას აძლევს ეტაპობრივად მიიღოს ევროკავშირის შიდა ბაზრის ოთხი თა-
ვისუფლებიდან შემდეგი სამი: საქონლის, მომსახურების და კაპიტალის თავისუფალი გადაადგილება. სა-
ქართველოს მიერ გაფორმებული სხვა თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებებისგან განსხვავებით DCFTA რო-
გორც საქონლით, ისე მომსახურებით ვაჭრობის ლიბერალიზაციას გულისხმობს.11

DCFTA-ის ამოქმედებით საქართველოში წარმოებულ საქონელსა და მომსახურებას, გარკვეული პირობე-

6 საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების გზამკვლევი, 2014წ. ხელმისაწვდომია საქართველოს პარლა-
მენტის ვებ გვერდზე — http://www.parliament.ge/uploads/other/22/22585.pdf.
7 „ასოცირების ხელშეკრულება და ადგილობრივი თვითმმმართველობა საქართველოში“ (მომზადებულია ნორვეგიის ადილობ-
რივი და რეგიონული მთავრობების ასოციაციისა და საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ეროვნული ასოციაციის 
ერთობლივი პროექტის ფარგლებში), თბილისი, 2017.
8 DCFTA-ის საკომუნიკაციო სახელმძღვანელო საქართველოსთვის, პუბლიკაცია მომზადებულია პროექტის „საქართველო ევ-
როპულ გზაზე: DCFTA-ისა და მცირე და საშუალო საწარმოების სტრატეგიის იმპლემენტაციისთვის ეფექტური მოდელის შექმნა“ 
ფარგლებში, პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ვებ-გვერდზე — http://gip.ge/ge/.
9 შეთანხმება საქართველოსა და ევროკავშირს შორის თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ (DCFTA), TBC Bank-ის, EBRD-ისა 
და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ მომზადებული პუბლიკაცია — http://site-281606.
mozfiles.com/files/281606/DCFTA_Brochure.pdf (ბმულის შემოწმების თარიღი 10.04.2019).
10 „ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცე ძირითადი ასპექტები“, კახა გოგოლაშვილი, საქართველოს 
სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა კვლევის ფონდი, 2017, თბილისი.
11 „შეთანხმება საქართველოსა და ევროკავშირს შორის თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ“ (DCFTA), TBC Bank-ის, 
EBRD-ისა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ მომზადებული პუბლიკაცია — http://
site-281606.mozfiles.com/files/281606/DCFTA_Brochure.pdf (ბმულის შემოწმების თარიღი 10.04.2019).
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ბის დაკმაყოფილების შემთხვევაში, გზა გაეხსნება მსოფლიოს უმსხვილეს ევროპულ ბაზარზე, რომლის მომხ-
მარებელთა საერთო რაოდენობა 500 მილიონია, და ერთიანი ეკონომიკა 12.9 ტრილიონ ევროს აღემატება 
(შედარებისთვის, რუსეთის მიერ შექმნილი საბაჟო კავშირის მოსახლეობა 183 მილიონ მომხმარებელსა და 
ეკონომიკის საერთო სიდიდე მხოლოდ 2 ტრილიონ ევროს აღწევს).12 წინასწარი გამოთვლებით, DCFTA-ს 
ამოქმედების შედეგად გენერირებული ეკონომიკური სარგებელი მთლიანი შიდა პროდუქტის 6,5%-მდე გაზ-
რდას გამოიწვევს. მომდევნო ხუთი წლის განმავლობაში საქართველოდან ექსპორტის მოცულობა 13.5%-ით 
გაიზრდება. ყველაზე მაღალი — 55%-ით — ნავარაუდევია ტექსტილის წარმოების ზრდა, ხოლო ხილის, ბოს-
ტნეულის, კვების პროდუქტებისა და უალკოჰოლო სასმელების წარმოების ზრდა ნავარაუდევია 4%-ით.13

შეთანხმების მიხედვით, არც ერთ მხარეს არ აქვს უფლება დააწესოს ან შეინარჩუნოს საბაჟო ან სხვა ეკ-
ვივალენტური გადასახადი საქონლის ექსპორტზე.

საქართველოდან ევროკავშირში იმპორტირებული პროდუქციის ნაწილზე შემდეგი ღონისძიებებია გან-
საზღვრული: 

1. ევროკავშირში „შესვლის ფასი“

28 სახეობის სასოფლო სამეურნეო პროდუქტზე (მთლიანი პროდუქციის 0,3 % ), ევროკავშირში „შესვლის ფასი“ 
იმოქმედებს, რაც ამ პროდუქტების იმპორტზე მინიმალური ფასის ზღვარის დადგენას გულისხმობს.

შესვლის ფასი 2 კომპონენტისაგან შედგება: ადვალორული (პროცენტული) და სპეციფიკური (ფიქსირებული) 
საბაჟო გადასახადი.

შეთანხმების ძალაში შესვლისთანავე ადვალორული საბაჟო გადასახადი უქმდება და მხოლოდ სპეციფიკური 
საბაჟო გადასახადი რჩება, რომელიც პროდუქციის საინვოისო ფასთანაა მიბმული.

თუ საქართველოში წარმოებული პროდუქციის საინვოისო ფასი ევროკავშირში იმპორტისას ევროკავშირის მიერ 
დადგენილ ფასზე დაბალი იქნება, იმპორტიორი სპეციფიკურ საბაჟო გადასახადს გადაიხდის. თუ თანაბარი ან 
უფრო მაღალი იქნება, პროდუქცია „შესვლის ფასის“ მექანიზმისგან გათავისუფლდება.

შესვლის ფასის გაანგარიშება იმპორტირებული პროდუქციის სეზონურობის მიხედვით იცვლება.

2. გაყალბების საწინააღმდეგო მექანიზმი

მეორე, შეთანხმების II-C დანართში მოცემული (გადამუშავებული) სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის უმეტესო-
ბა ექვემდებარება „გაყალბების საწინააღმდეგო მექანიზმს“. ზემოხსენებულ დანართში განსაზღვრულია ამ პრო-
დუქტების თითოეული კატეგორიის საქართველოდან ევროკავშირში იმპორტის საშუალო წლიური მოცულობა 
(ანუ მოცულობა, რომლის შემდეგაც მექანიზმი ამოქმედდება). თუ წლის განმავლობაში საქართველოდან ევრო-
კავშირში პროდუქციის იმპორტის მოცულობა მიაღწევს წინამდებარე შეთანხმების II-ჩ დანართში მითითებული 
მოცულობის 70%-ს, ევროკავშირი ატყობინებს საქართველოს კონკრეტული პროდუქტების იმპორტის მოცულო-
ბის შესახებ. როდესაც პროდუქტის იმპორტი მიაღწევს წინამდებარე შეთანხმების II-С დანართში მითითებული 
რაოდენობის 80%-ს, საქართველო წარუდგენს ევროკავშირს მყარ დასაბუთებას იმის შესახებ, რომ საქართ-
ველოს აქვს შესაძლებლობა აწარმოოს პროდუქცია ევროკავშირში ექსპორტისათვის დანართში მითითებული 
მოცულობის ზემოთ. ამ შემთხვევაში, საქართველოს შეუძლია ევროკავშირის ბაზარზე შეიტანოს დადგენილ მო-
ცულობაზე მეტი საქონელი. ამგვარად, მოცემული დებულება არ ზღუდავს საქართველოს ექსპორტს, არამედ 
წარმოადგენს დამცავ მექანიზმს, რათა მესამე ქვეყნების პროდუქცია გაყალბების გზით არ მოხვდეს ევროკავში-
რის ტერიტორიაზე, როგორც ქართული პროდუქცია.14

12 „ასოცირების ხელშეკრულება და ადგილობრივი თვითმმმართველობა საქართველოში“ (მომზადებულია ნორვეგიის ადილობ-
რივი და რეგიონული მთავრობების ასოციაციისა და საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ეროვნული ასოციაციის 
ერთობლივი პროექტის ფარგლებში), თბილისი, 2017.
13 „ევროკავშირის შეთანხმება ღრმა და ყოვლისმომცევლი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ და საქართველო“, 2014, 
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი, 2014.
14 გოგოლაშვილი კ., „საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცე: ზო-
გადი მიმოხილვა“, საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა კვლევის ფონდი, 2011.
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3. რაოდენობრივი კვოტა

სატარიფო კვოტა დაწესებულია მხოლოდ ნიორზე — 220 ტონა. აღნიშნული რაოდენობის ფარგლებში კალენ-
დარული წლის განმავლობაში საქართველოში წარმოშობილი ნივრის იმპორტი ევროკავშირში საბაჟო გადასა-
ხადის გარეშე განხორციელდება. თუ წლის განმავლობაში ნივრის იმპორტი გადააჭარბებს 220 ტონას, გადაჭარ-
ბებული რაოდენობა საბაჟო გადასახადით დაიბეგრება.

საქონლის წარმოშობის წესები — საქონლის წარმოშობის წესები მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდე-
ნადაც DCFTA ვაჭრობის პირობების ლიბერალიზაციას ითვალისწინებს მხოლოდ მხარეების ტერიტორიაზე 
წარმოშობილ პროდუქტებზე. საქონლის წარმოშობის საკითხები რეგულირდება პირველი ოქმით.

ასოცირების ხელშეკრულების I ოქმი

მუხლი 2

წინამდებარე ხელშეკრულების განხორციელების მიზნით, ხელშემკვრელ მხარეში წარმოებულად ჩაითვ-
ლება:

(a) პროდუქცია, რომელიც მთლიანად წარმოშობილია ხელშემკვრელ მხარის ტერიტორიაზე მე-4 მუხლის მნიშვ-
ნელობის ფარგლებში და

(b) კონტრაქტორი მხარის ტერიტორიაზე მიღებული პროდუქცია, რომელშიც შედის ისეთი მასალები, რომლე-
ბიც არ არის მთლიანად წარმოშობილი ამ ტერიტორიაზე, ოღონდ იმ პირობით, რომ ამგვარმა მასალებმა 
განიცადეს საკმარისი დამუშავება-გადამუშავება კონტრაქტორი მხარის ტერიტორიაზე, მე-5 მუხლის მნიშვ-
ნელობის ფარგლებში.

მუხლი 4
ქვეყანაში მთლიანად წარმოშობილი პროდუქცია
1. შემდეგი ჩაითვლება მთლიანად კონტრაქტორი მხარის ტერიტორიაზე სრულად წარმოშობილ პროდუქციად:

(a) ამ ქვეყნების ნიადაგიდან ან ზღვის ფსკერიდან ამოღებული მინერალური პროდუქტები;
(b) იქ მოყვანილი მცენარეული პროდუქტები;
(c) იქ დაბადებული და გაზრდილი ცოცხალი საქონელი;
(d) იქ გაზრდილი ცოცხალი საქონლისაგან წარმოებული პროდუქცია;
(e) იქ განხორციელებული ნადირობითა თუ თევზჭერით მიღებული პროდუქცია;
(f) საზღვაო თევზჭერით მიღებული ან სხვაგვარი პროდუქცია, ამოღებული ზღვიდან ექსპორტიორი მხარის 

მცურავი საშუალებების დახმარებით, მათი ტერიტორიული წყლების საზღვრებს გარეთ;
(g) მათ მცურავ თევზსარეწში წარმოებული პროდუქცია, რომელიც ექსკლუზიურადაა მიღებული “f” ქვეპუნქ-

ტში მოხსენიებული პროდუქტებიდან;
(h) იქ მოპოვებული გამოყენებული საგნები, რომლებიც გამოიყენება მხოლოდ ნედლეულის აღსადგენად, 

გამოყენებული საბურავების ჩათვლით, რომლებიც გამოიყენება მხოლოდ პროტექტორის აღსადგენად 
ან გამოსაყენებლად ნარჩენის სახით;

(i) ნარჩენები და ჯართი, რომელიც წარმოიშობა იქ განხორციელებული საწარმოო ოპერაციების შედეგად;
(j) ტერიტორიული წყლების გარეთ ზღვის ნიადაგიდან ან ქვენიადაგიდან ამოღებული პროდუქცია იმ პირო-

ბით, რომ მათ აქვთ აღნიშნული ნიადაგის ან ქვენიადაგის დამუშავების ექსკლუზიური უფლება;
(k) იქ წარმოებული საქონელი, რომელიც შექმნილია “a”-j” ქვეპუნქტებში დადგენილი პროდუქციისგან.

2. ტერმინები „მისი მცურავი საშუალებები“ და „მისი მცურავი თევზსარეწი“, მოცემულია პირველი პუნქტის “f” 
და “g” ქვეპუნქტებში და ეხება მხოლოდ იმ მცურავ საშუალებებსა და მცურავ თევზსარეწებს, რომლებიც:
(a) რეგისტრირებულია ან აღრიცხულია ევროკავშირის წევრ ქვეყანაში ან საქართველოში;
(b) დაცურავენ ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ან საქართველოს დროშის ქვეშ;
(c) რომელთა, სულ მცირე, 50%-ს ფლობენ ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ან საქართველოს მოქალაქეები, 

ან კომპანია, რომლის სათავო ოფისი მდებარეობს ევროკავშირის წევრ ქვეყანაში ან საქართველოში 
და, რომელთა მენეჯერი ან მენეჯერები, დირექტორთა საბჭოს ან სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე 
ან ამგვარი საბჭოების წევრთა უმრავლესობა ევროკავშირის ან საქართველოს მოქალაქეები არიან და 
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 რომლებშიც პარტნიორობის ან შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანიების შემთხვევაში კაპიტალის, 
სულ ცოტა, ნახევარი ეკუთვნის ევროკავშირის წევრ ქვეყანას ან საქართველოს, მათ სახელმწიფო ორგა-
ნოებს ან მოქალაქეებს;

(d) რომელთა კაპიტანი და ოფიცრები არიან ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ან საქართველოს მოქალაქეები 
და

(e) რომელთა ეკიპაჟის, სულ ცოტა, 75% ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს ან საქართველოს მოქალაქე-
ები არიან.

მუხლი 5
საკმარისად დამუშავებული-გადამუშავებული პროდუქცია
1. მე-2 მუხლის მიზნებისთვის, პროდუქცია, რომელიც არ არის ქვეყანაში მთლიანად წარმოშობილი, ჩაითვლე-

ბა საკმარისად დამუშავებულად-გადამუშავებულად, თუ დაკმაყოფილებულია წინამდებარე ოქმის II დანარ-
თში ჩამოთვლილი პირობები.

წინამდებარე შეთანხმებით ყველა პროდუქციისთვის განსაზღვრული ეს პირობები, მიუთითებს დამუშავება-გადა-
მუშავების იმ ტიპს, რომელიც უნდა შესრულდეს წარმოებაში გამოყენებულ წარმოშობის სტატუსის არმქონე მა-
სალებზე და გამოიყენება მხოლოდ ამგვარ მასალებთან მიმართებაში. შესაბამისად, აქედან გამომდინარეობს, 
რომ, თუ პროდუქცია, რომელმაც მიიღო წარმოშობის სტატუსი ჩამონათვალში მოხსენიებული პირობების შესრუ-
ლების საფუძველზე, გამოიყენება სხვა პროდუქციის წარმოებისთვის, ამგვარ პროდუქციასთან დაკავშირებული 
პირობები არ ეხება მას და ყურადღება არ უნდა მიექცეს იმ წარმოშობის სტატუსის არმქონე მასალებს, რომლე-
ბიც შეიძლება გამოყენებული ყოფილიყო მის წარმოებაში.

2. პირველი პუნქტის მიუხედავად, წარმოშობის სტატუსის არმქონე მასალები, რომლებიც, წინამდებარე ოქმის 
II დანართში მითითებული ჩამონათვალის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად, არ უნდა გამოიყენე-
ბოდეს პროდუქციის წარმოებაში, შეიძლება მაინც გამოიყენებოდეს იმ პირობით, რომ:
(a) მათი მთლიანი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასს და
(b) წარმოშობის სტატუსის არმქონე მასალების მაქსიმალური ღირებულების ჩამონათვალში მოცემული ნე-

ბისმიერი პროცენტულობა არ არის გადაჭარბებული ამ პუნქტის გამოყენებით.

ეს პუნქტი არ ეხება იმ პროდუქციას, რომელიც განეკუთვნება ჰარმონიზებული სისტემის 50-63 თავებს.

3. ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტები გამოყენებული იქნება მე-6 მუხლის დებულებების გათვალისწინებით.

ოქმის დანართი განსაზღვრავს ყოველი პროდუქტის „საკმარისად გადამუშავების“ კრიტერიუმებს: I) სასაქონ-
ლო კოდის შეცვლა (მაგ. ჩაითვლება, რომ ხრახნი საქართველოშია წარმოშობილი, თუ იგი იმპორტირებული 
ფოლადისგანაა დამზადებული, რომელიც განსხვავებული სატარიფო დასათაურებით აღირიცხება); II) მინიმა-
ლური დამატებული ღირებულება (მაგ. მსუბუქი ავტომობილის შემთხვევაში, მისი წარმოებისთვის გამოყენებული 
ყველა მასალის ღირებულება, რომელიც არ არის წარმოშობილი ქვეყანაში, არ უნდა აღემატებოდეს ავტომობი-
ლის მთლიანი ღირებულების 40%-ს); III) კონკრეტული დამუშავების ან გადამუშავების მოთხოვნები, რომლებიც 
პროდუქციის ყოველ ცალკეულ კატეგორიასთან დაკავშირებით განისაზღვრება; IV) პირველი სამი მოთხოვნის 
კომბინაცია.

მუხლი 6

არასაკმარისი დამუშავება ან გადამუშავება

1. ამ მუხლის მე-2 პუნქტისთვის ზიანის მიუყენებლად, შემდეგი ოპერაციები ჩაითვლება არასაკმარის დამუშა-
ვებად წარმოშობის მქონე პროდუქციისთვის სტატუსის მინიჭების თვალსაზრისით, მიუხედავად იმისა, შესრუ-
ლებულია თუ არა მე-5 მუხლის მოთხოვნები:
(a) კონსერვირების ოპერაციები პროდუქციის ვარგისიანობის შენარჩუნების უზრუნველყოფის მიზნით ტრან-

სპორტირებისა და შენახვის დროს;
(b) ფუთების დაშლა და აწყობა;
(c) რეცხვა, წმენდა; მტვრის, მჟავის, ზეთის, საღებავის ან სხვა სახის საფარების მოცილება;
(d) ქსოვილის დაუთავება ან დაპრესვა;
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(e) ღებვისა და გაპრიალების მარტივი ოპერაციები;
(f) მარცვლეულისა და ბრინჯის გარჩევა, ნაწილობრივი ან სრული გაუფერულება, გაპრიალება და — მომი-

ნანქრება (შოკოლადით დაფარვა);
(g) შაქრის ღებვის ან შაქრის ნატეხების დამზადების ოპერაციები;
(h) ხილის, თხილის და ბოსტნეულის თლა, კურკის გამოცლა და ნაჭუჭის მოცილება;
(i) თლა, მარტივი ფქვა ან მარტივი ჭრა;
(j) ცრა, გაცხრილვა, გადარჩევა, კლასიფიცირება, დაჯგუფება, მისადაგება (ნაკეთობათა კომპლექტების 

შედგენის ჩათვლით);
(k) მარტივი მოთავსება ბოთლებში, თუნუქის ქილებში, კოლბებში, ჩანთებში, ჩემოდნებში, ყუთებში, დამაგ-

რება ბარათებზე ან დაფებზე და შეფუთვის სხვა მარტივი ოპერაციები;
(l) შტამპების, იარლიყების, ლოგოების და სხვა განმასხვავებელი ნიშნების მიმაგრება ან ბეჭდვა პროდუქ-

ციაზე ან მათ შეფუთვაზე;
(m) პროდუქციის მარტივი შერევა, მიუხედავად იმისა, არის ეს სხვადასხვა ტიპის თუ არა;
(n) შაქრის შერევა ნებისმიერ მასალებთან;
(o) სრული ნაკეთობის შემადგენელი ნაწილებისგან აწყობა ან პროდუქციის დაშლა ნაწილებად;
(p) “a-o” ქვეპუნქტებში მოცემული ორი ან მეტი ოპერაციის კომბინირება;
(q) ცხოველების დაკვლა.

2. კონტრაქტორი მხარის ტერიტორიაზე მოცემულ პროდუქციასთან მიმართებაში ჩატარებული ყველა ოპერა-
ცია განხილული იქნება ერთად, როცა დადგება დამუშავება-გადამუშავების საკმარისობის დადგენის საკით-
ხი პირველი პუნქტის მიხედვით.

წარმოშობის კუმულაცია
მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ მოცემული ოქმის მე-3 მუხლი ითვალისწინებს „დიაგონალურ კუმულა-

ციას“ თურქეთთან სამრეწველო საქონელთან დაკავშირებით, იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს 
ამჟამად თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმი გააჩნია როგორც ევროკავშირთან, ასევე თურქეთთან. ეს ნიშნავს, 
რომ ქართველ მწარმოებელს შეუძლია აწარმოოს პროდუქცია თურქეთიდან იმპორტირებული ნედლეული-
საგან და განახორციელოს ამ პროდუქციის ექსპორტი ევროკავშირში „ქართული პროდუქციის“ სახით იმ პი-
რობით, რომ პროდუქტმა საქართველოსა და თურქეთში ერთად სავალდებულო მინიმალური გადამუშავებაზე 
მეტი გადამუშავება გაიარა.

კუმულაცია არის ტერმინი, რომელიც აღწერს ისეთ სისტემას, რომელიც საშუალებას იძლევა A ქვეყანაში 
წარმოებული პროდუქტი დამატებით გადამუშავდეს ან დაემატოს B ქვეყანაში წარმოებულ პროდუქტს ისე, 
თითქოს ის წარმოშობილი იყოს B ქვეყანაში. საბოლოო პროდუქტის წარმოშობა მიეკუთვნება B ქვეყანას. ამ 
სისტემის გამოყენება შეიძლება მხოლოდ ისეთ ქვეყნებს შორის, რომლებსაც იდენტური წარმოშობის წესები 
აქვთ. მნიშვნელოვანი და ყურადსაღები საკითხია ის, რომ კუმულაციის შემთხვევაში დამუშავება ან გადამუშა-
ვება ნებისმიერ პარტნიორ ქვეყანაში წარმოშობილ პროდუქტზე არ არის საჭირო იყოს მნიშვნელოვანი დამუ-
შავება ან გადამუშავება, როგორც წესების ჩამონათვალშია მითითებული. არსებობს ოთხი ტიპის კუმულაცია: 
ორმხრივი, დიაგონალური, რეგიონული და სრული. დიაგონალური კუმულაცია მუშაობს ორზე მეტ ქვეყანას 
შორის, თუკი მათ გაფორმებული აქვთ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები წარმოშობის იდენტური წესებით 
და ჩანაწერებით ერთმანეთს შორის კუმულაციის შესახებ.15

DCFTA დაფუძნებისა და მომსახურებით ვაჭრობის სფეროში დეტალურ და ყოვლისმომცველ ლიბერა-
ლიზაციას ითვალისწინებს. თუმცა, ამავდროულად, ზემოთ აღნიშნულ სფეროებთან დაკავშირებით, შეთანხ-
მებაში დათქმებია ასახული — უფრო მეტად ევროკავშირის, ვიდრე საქართველოს მხრიდან.

15 გოგოლაშვილი კ., „საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცე: ზო-
გადი მიმოხილვა“, საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა კვლევის ფონდი, 2011.
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ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების სფერო მრავალფეროვანია და მოიცავს საფი-
ნანსო, სატელეკომუნიკაციო და საფოსტო მომსახურებას, ბიზნესმომსახურებას, დისტრიბუციას და საცალო 
ვაჭრობას, ტურიზმს, ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებას, ტრანსპორტს, რეკრიაციას და სპორტს. აქედან 
გამომდინარე, მომსახურებით საერთაშორისო ვაჭრობის მარეგულირებელი კანონმდებლობაც ასევე მეტად 
კომპლექსურია.

შეთანხმების დებულებები სამ ნაწილშია თავმოყრილი: I) დაფუძნება, რომელიც გულისხმობს ბიზნესის 
დაფუძნებას მეორე მხარის ტერიტორიაზე, II) მომსახურებით საზღვრის მიღმა ვაჭრობა, მაგალითად, საინ-
ფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში პროგრამული უზრუნველყოფის მიწოდება და III) ფიზიკური პირების 
(მაგალითად კონსულტანტების) დროებითი ყოფნა მეორე მხარის ტერიტორიაზე საქმიანი მიზნებისთვის.

ზოგადად, შეთანხმება ითვალისწინებს ერთი მხარის მიერ მეორე მხარის მომსახურების მიმწოდებლებზე 
ისეთი რეჟიმის გავრცელებას, რომელიც არანაკლებ ხელსაყრელი იქნება, ვიდრე მომსახურების ადგილობ-
რივი მიმწოდებლებზე გავრცელებული რეჟიმი. ეს წესი ასევე ვრცელდება მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის 
წევრ ქვეყნებზე. მიუხედავად ამისა, არის რიგი დათქმები ევროკავშირის და მისი წევრი ქვეყნების მხრიდან, 
რომლებიც ზღუდავს ამ წესის გამოყენებას და, რომელებიც დეტალურად არის მოცემული DCFTA-ის დანარ-
თებში. საქართველოს მიერ აღებული სპეციფიკური ვალდებულებები მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში 
უაღრესად ლიბერალურია და მხოლოდ მცირედი სივრცეა დარჩენილი მათი შემდგომი ლიბერალიზაციისთ-
ვის. შედეგად, ხელშეკრულებაში არსებობს გარკვეული ასიმეტრია, რადგანაც საქართველოს მხრიდან უფრო 
მეტი ლიბერალიზაცია და ნაკლები დათქმებია გაკეთებული.

კანონმდებლობის დაახლოება
როგორც აღვნიშნეთ, ასოცირების ხელშეკრულება ითვალისწინებს საქართველოს კანონმდებლობის ევ-

როპის კავშირის სამართალთან დაახლოების ვალდებულებას. რეალურად, კანონმდებლობის დაახლოება 
ყველაზე მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ასოცირების ხელშეკრულების მიზნები მიღწეული იქნეს.

ზოგადად, ჰარმონიზაციის ბოლო ვადა 2029 წელია, რაც ნიშნავს, რომ ამ დროისათვის ქვეყანამ სამარ-
თლებრივი სისტემა უნდა მიყვანოს შესაბამისობაში ევროპის კავშირის მინიმუმ 350 დირექტივასთან, 159 
რეგულაციასთან, 53 გადაწყვეტილებასა და 24 რეკომენდაციასთან. ამასთან, 2016-2020 წლებში, როდესაც 
იმუშავებს მეცხრე მოწვევის საქართველოს პარლამენტი, საქართველომ უნდა მოახდინოს ეროვნული კა-
ნონმდებლობის ჰარმონიზება მინიმუმ 255 დირექტივასთან, 63 რეგულაციასთან, 2 გადაწყვეტილებასა და 4 
რეკომენდაციასთან.

ასოცირების შეთანხმება, რომელიც საგანგებო ყურადღებას უთმობს სამართლებრივი დაახლოების სა-
კითხებს, განმარტავს სამართლებრივი დაახლოების ორ მნიშვნელოვან პრინციპს — ეტაპობრივ დაახლო-
ებას (gradual approximation) და დინამიკურ დაახლოებას (dynamic appriximation). ამ ცნებების სათანა-
დოდ განსაზღვრას უდიდესი სამართლებრივი და პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს ასოცირების შეთანხმებით 
დადგენილ ვალდებულებათა ეფექტიანად შესრულებისათვის და ევროპულ სტანდარტებთან დაახლოები-
სათვის.

ევროპის კავშირის პირველადი სამართლის წყაროებში ტერმინი „ჰარმონიზაცია“ პირველად ჩნდება 
„ქვანახშირისა და ფოლადის გაერთიანების შესახებ“ პარიზის ხელშეკრულებაში (1951 წ.). „ევროპის ეკო-
ნომიკური გაერთიანების შესახებ“ რომის 1957 წლის ხელშეკრულებამ სამართლებრივ სივრცეში დაამკვიდ-
რა ტერმინი „სამართლებრივი დაახლოება“ (legal appriximation). ხშირად „ჰარმონიზაციას“ და „დაახლო-
ებას“ სინონიმებადაც იყენებენ. თუმცა შესაბამისი მიზნების, მეთოდებისა და ყოველივე აღნიშნულის განხორ-
ციელებისას მნიშვნელოვანია სამართლებრივი დაახლოების შესახებ კომპლექსური მიდგომის არსებობა. 
სამეცნიერო ლიტერატურაში ისინი განსხვავებულ ცნებებად განიხილება. ჰარმონიზაცია არის ორი ან მეტი 
სისტემის, მოვლენის, აგრეთვე ქვეყნის კანონმდებლობის დაახლოება და იგი ორმხრივი პროცესია. აპროქ-
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სიმაცია კი ცალმხრივი პროცესია, რომლის საფუძველზედაც ეროვნული კანონმდებლობა ცალმხრივად უნდა 
დაუახლოვდეს ევროკავშირის სამართალს.16

ეტაპობრივ დაახლოებას ამგვარად განმარტავს ასოცირების შეთანხმების 417-ე მუხლი: „საქართველო 
განახორციელებს თავისი კანონმდებლობის ეტაპობრივ დაახლოებას ევროკავშირის სამართალთან, რო-
გორც ეს გათვალისწინებულია წინამდებარე შეთანხმების დანართებში წინამდებარე შეთანხმებით განსაზღვ-
რული ვალდებულებების საფუძველზე და ამ დანართების დებულებათა შესაბამისად“.

დინამიკურ დაახლოებას ასე განსაზღვრავს ასოცირების შეთანხმების 418-ე მუხლი: „საქართველოს მიერ 
ევროკავშირის სამართალთან ეტაპობრივი დაახლოების მიზნების შესაბამისად, ასოცირების საბჭო პერი-
ოდულად გადახედავს და განაახლებს წინამდებარე შეთანხმების დანართებს, მათ შორის, ევროკავშირის 
სამართლისა და მხარეთა მიერ მართებულად მიჩნეულ საერთაშორისო დოკუმენტებში განმტკიცებული შე-
საბამისი სტანდარტების განვითარების ასახვის მიზნით, თითოეული მხარის მიერ შესაბამისი შიდასახელმ-
წიფოებრივი პროცედურების დასრულების შემდგომ, საჭიროების შემთხვევაში“.17

შეკითხვები და დამატებითი ლიტერატურა

1. რომელი თავისუფლებებია გადმოტანილი ევროკავშირსა და საქართველოს შორის გაფორმებულ ხელშეკრულე-
ბაში?

2. აღწერეთ საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობები 1992-2014 წწ.
3. ვინ არიან საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულების ხელმომწერი 

მხარეები?
4. ვრცელდება თუ არა ასოცირების ხელშეკრულება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე და როდიდან? იმ შემთვე-

ვაში, თუ ევროკავშირის რომელიმე წევრ სახელმწიფოს არ აქვს რატიფიცირებული ხელშეკრულება, ძალაშია თუ 
არა ის და რა ფარგლებში?

5. რატომ არის საჭირო საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ხელშეკრულების რატიფიცირება სავალდებულო 
საქართველოს პარლამენტის მიერ?

კაზუსი
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულების სრულად ამოქ-

მედების შემდგომ, 2018 წლის 27 დეკემბერს, საქართველოში დაფუძნებულმა კომპანიამ, შპს-მ „საქონელი 
საზღვრების მიღმა“, გადაწყვიტა შინაური ფრინველის კვერცხის შეტანა ევროკავშირის ბაზარზე.

ევროკავშირმა აღნიშნული საქონლის შეტანისას 2018 წლის 27 დეკემბერს საქართველოს აცნობა, რომ 
საქართველოდან მიღებული აღნიშნული პროდუქციის საერთო რაოდენობამ შეადგინა 91%. გარდა ამისა, 
ევროკავშირმა შპს-ს „საქონელი საზღვრების მიღმა“ პროდუქციის შეტანა შეაჩერა იმ მიზეზით, რომ საქონ-
ლის წარმოშობის ქვეყნის საკითხი ეჭვს ქვეშ დგებოდა. კერძოდ, საქართველო მასობრივად ახორციელებდა 
აზერბაიჯანიდან ინკუბატორში გამოყვანილი შინაური ფრინველების შესყიდვას და შემდგომ, მისი საქართ-
ველოში შემოყვანიდან 6 თვეში, კვერცხის ევროკავშირის ტერიტორიაზე შეტანას, ამით კი, ევროკავშირის 
განმარტებით, ირღვეოდა ასოცირების ხელშეკრულება საქართველოს მიერ.

განმარტეთ 1) სწორია თუ არა ევროპის კავშირის გადაწყვეტილება ნოტიფიკაციისა და შეჩერების მექა-
ნიზმის ერთდროული გამოყენების შესახებ? 2) რა უნდა მოიმოქმედოს საქართველომ იმისათვის, რომ გაგრ-

16 ქარდავა ე. „სამართლებრივი დაახლოება სახელმძღვანელო პრინციპები“, საჯარო მოხელის სამაგიდო ბროშურა, თბილისი, 
2017.
17 იქვე.
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ძელ დეს კვერცხის შეტანა ევროკავშირში და აღწერეთ პროცედურები და 3) სწორია თუ არა ევროკავშირის 
განმარტება საქართველოს წარმოშობის ქვეყნად არმიჩნევის საკითხში.
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