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რედაქტორისაგან 

  

კონსტიტუციის პრეამბულა, მისი რეალური დანიშნულები-

დან გამომდინარე, ობიექტურად იმსახურებს გამორჩეულ ყუ-

რადღებას. მიუხედავად ამისა, იგი აქამდე მკვლევართა საკად-

რისი ინტერესის საგანი არ გამხდარა, მით უფრო საქართვე-

ლოში. ამიტომ, ძირითადი კანონის პრეამბულის ბუნების შეს-

წავლის ფაქტიც კი მისასალმებელია. მისი  ფენომენის კვლევა 

თორნიკე ნემსწვერიძემ სამაგისტრო ნაშრომზე მუშაობის 

დროს დაიწყო, რომელიც შესრულებული იყო თემაზე - „პრე-

ამბულის აქსიოლოგიური და ფუნქციური როლი საქართვე-

ლოს კონსტიტუციის ტექსტუალურ ქსოვილში“. მან დაცვის 

პროცესში უმაღლესი შეფასება დაიმსახურა. უდავოა, რომ წი-

ნამდებარე მონოგრაფია, რომელიც სამაგისტრო ნაშრომის 

გადამუშავებულ და განვრცობილ ვერსიას წარმოადგენს, უდი-

დესი სამეცნიერო და პრაქტიკული ღირებულების მქონეა. 

სიამაყით და მთელი პასუხისმგებლობით შემიძლია ვთქვა, 

რომ წარმოდგენილი მონოგრაფიული ნაშრომი მნიშვნელო-

ვანი შენაძენია კონსტიტუციონალიზმის თეორიული და პრაქ-

ტიკული ასპექტებით დაინტერესებული მკითხველისთვის. იგი 

იკვლევს პრეამბულის მრავალფეროვან ბუნებას - აქსიოლო-

გიურ, დეკლარაციულ, ჰერმენევტიკულ, ნორმატიულ ეფექ-

ტებს, მრავალფეროვან სამართლებრივ და პოლიტიკურ მხა-

რეებს. ასევე, მნიშვნელოვანია, ქართული კონსტიტუციის პრე-

ამბულის დატვირთვა და მიმართება დანარჩენ ტექსტთან და, 

ზოგადად, კანონმდებლობასთან. ავტორი თამამია შესაბამისი 

დასკვნების ჩამოყალიბებაში, რამდენადაც საკუთარ შეხედუ-

ლებებს აფუძნებს პრეამბულის ფენომენთან დაკავშირებული 

თეორიების, თანამედროვე თუ ისტორიული კონსტიტუციების 

პრეამბულათა ტექსტების, მათი კომენტარების, სასამართლო 

პრაქტიკის და მონოგრაფიული მასალის ანალიზს. 
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ნაშრომის ერთ-ერთი ღირსება ავტორისეული ენაა ერთ-

გვარი ხატოვანი ელფერით, რაც კითხვის პროცესს საინტერე-

სოს ხდის. ასევე, ხაზგასასმელი და დასაფასებელია თორნიკე 

ნემსწვერიძის მიერ გაწეული კოლოსალური შრომა მრავალ-

ფეროვანი ლიტერატურის მოძიების და ანალიზის პროცესში, 

რაც ერთმნიშვნელოვნად ემჩნევა წარმოდგენილ მონოგრა-

ფიას. 

გულწრფელად მინდა მივულოცო ახალგაზრდა მკვლე-

ვარს, თორნიკე ნემსწვერიძეს კონსტიტუციონალიზმის მკვლე-

ვართა რიგებში ღირსეულად დამკვიდრებისთვის სერიოზული 

განაცხადი და ვუსურვო არაერთი ღირებული ნაშრომის შექმნა, 

რაც ასე მნიშვნელოვანია ქართული იურიდიული მეცნიერების 

განვითარებისთვის. 

 

ნანა ჭიღლაძე 
 

სამართლის დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული 

ფაკულტეტის საკონსტიტუციო სამართლის პროფესორი 
 

2017 წლის სექტემბერი 
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ავტორისაგან 

 

ძირითადი კანონის პრეამბულა საკონსტიტუციო კომპარა-

ტივისტიკაში ყოველთვის დიდ ყურადღებას იპყრობდა, 

მაგრამ, მიუხედავად ამისა, კვლევები ამ ინსტიტუტის მიმართ 

არც ისე მოცულობითია. ქართულ იურიდიულ დოქტრინაში 

დღემდე ფუნდამენტური კვლევა არავის მიუძღვნია საქართ-

ველოს კონსტიტუციის პრეამბულისადმი (თუ არ ჩავთვლით 

ერთ სტატიას), არ შეუსწავლიათ მისი ფენომენი - ბუნება და 

ფუნქციური დანიშნულება. შესაბამისად, ამან განაპირობა, რომ 

საკვლევ თემად სწორედ ძირითადი კანონის პრეამბულის სა-

მართლებრივი ბუნება ავიჩიე. მონოგრაფია ეფუძნება ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსი-

ტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე სამართლის მაგისტრის აკა-

დემიური ხარისხის მოსაპოვებლად წარდგენილი თეზისის - 

„პრეამბულის აქსიოლოგიური და ფუნქციური როლი საქართ-

ველოს კონსტიტუციის ტექსტუალურ ქსოვილში“1 - გადამუშა-

ვებულ ვერსიას. წარმოდგენილ ნაშრომში შევეცადე გამეანა-

ლიზებინა პრეამბულის ბუნებასთან დაკავშირებით განვითა-

რებული ძირითადი თეორიები, საზღვარგარეთის ქვეყნების 

პრაქტიკა, ასევე, საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულის 

ანატომია და მისი პრაქტიკაში რეალიზების პერსპექტივები. 

წინამდებარე ნაშრომი ვერ შეიქმნებოდა ჩემი კოლეგებისა 

და მეგობრების გვერდში დგომის გარეშე. უპირველესად, გან-

საკუთრებული მადლობა მინდა გადავუხადო მონოგრაფიის 

რედაქტორს და ჩემ სამეცნიერო ხელმძღვანელს თსუ-ის იური-

დიული ფაკულტეტის პროფესორ, სამართლის დოქტორ ნანა 

ჭიღლაძეს ნაშრომზე მუშაობის განმავლობაში მოცემული რჩე-

                                                           
1 თეზისი წარმატებით იქნა დაცული ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის 

საკონსტიტუციო სამართლის მიმართულებით (შეფასება - 100 ქულა). 



 

8 
 

ვებისა და გვერდში დგომისათვის. დიდი მადლობა მინდა გა-

დავუხადო „კორძაძის საადვოკატო ბიუროს“ მმართველ პარ-

ტნიორს, ასოცირებულ პროფესორ ზვიად კორძაძეს წიგნის 

გამოსაცემად გაწეული დახმარებისათვის. სამეცნიერო ლიტე-

რატურის მოპოვებაში გაწეული დახმარებისთვის მადლობას 

ვუხდი თსუ-ის იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებულ პრო-

ფესორ, სამართლის დოქტორ მარინა გარიშვილსა და ჩემ მე-

გობრებს, სამართლის მაგისტრ ძაბო დანელიასა და დოქტო-

რანტ ნათია გველესიანს. აგრეთვე, უნდა აღვნიშნო სამართ-

ლის მაგისტრ თამარ ბენდელიანის, კორძაძის საადვოკატო 

ბიუროს ადვოკატის ნინო ბოგვერაძის, იურისტების - ქეთი 

ბენაშვილისა და ეთო რუხაძის წვლილი მონოგრაფიის გა-

მოსაცემად მომზადებაში. 

ვიმედოვნებ, რომ წარმოდგენილი წიგნი მცირე წვლილს 

შეიტანს ქართული კონსტიტუციონალიზმის განვითარებაში. 

 

თორნიკე ნემსწვერიძე 
 

სამართლის მაგისტრი (თსუ), კორძაძის  

საადვოკატო ბიუროს იურისტი  
 

2017 წლის სექტემბერი, 

ცაგერი 
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