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კონსტიტუციონალიზმის დოქტრინაში კონტრასიგნაცია (ლათინური: contra-წინააღმდეგ, 
signare-ხელმოწერა) სახელმწიფოს მეთაურის სამართლებრივი აქტების პრემიერ-მინისტრის 
(იშვიათად-შესაბამისი სფეროს მინისტრის) მხრიდან თანახელმოწერას გულისხმობს, რის 
შედეგად აქტი იძენს იურიდიულ ძალას და მის აღსრულებაზე სამართლებრივი თუ 
პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ეკისრება პრემიერ-მინისტრს. 
 
კონტრასიგნაციის ინსტიტუტი ევროპულ სამართალში მე‐19 საუკუნის დასაწყისში დამკვიდრდა 
და  დღემდე  მოქმედებს  ევროკავშირის  ”ძველი”  წევრი  სახელმწიფოების  უმრავლესობაში 
(საფრანგეთი, გერმანია, იტალია, პორტუგალია, ესპანეთი, საბერძნეთი, ფინეთი...). იგი სათავეს 
1701 წლიდან იღებს, ინგლისის ”მოწყობის აქტი”‐თ, რომელმაც საბოლოოდ შეზღუდა მონარქის 
აბსოლუტური  ძალაუფლება  და  დაამკვიდრა  დუალისტური  მონარქია. კონტრასიგნაციის 
მექანიზმის აღდგენა მოხდა აღმოსავლეთ ევროპაშიც, განხორციელებული კონსტიტუციური 
რეფორმების შედეგად (პოლონეთი, ჩეხეთი, ბულგარეთი, უნგრეთი, რუმინეთი, ხორვატია, 
ლიტვა, ლატვია, უკრაინა). ისტორიულად, კონტრასიგნაციის ინსტიტუტი ორი სამართლებრივი 
პრინციპის - მონარქის სუვერენობისა და პარლამენტის უზენაესობის პრინციპების 
დაპირისპირების შედეგად აღმოცენდა. როგორც ცნობილი კონსტიტუციონალისტი ანდრაშ შაიო 
აღნიშნავს, ”კონსტიტუციური პრობლემა იყო, თუ როგორ უნდა მომხდარიყო მეფის 
გაკონტროლება - რომლის პასუხისმგებლობის საკითხიც ვერც პიროვნულ და ვერც მისი, 
როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაურის რანგში, ვერ დგებოდა” (ა.შაიო, 
ხელისუფლების თვითშეზღუდვა, გვ. 102-103).  

კონტრასიგნაცია განხილული უნდა იყოს როგორც სამართლებრივი სიმბოლო, რომელიც 
ადასტურებს სახელმწიფოს მეთაურის აქტების აღსრულებაზე პასუხისმგებლობის მთავრობის 
წევრებზე გადატანას. თუმცა, ხაზგასასმელია, რომ თანამედროვე ევროპული სახელმწიფოების 
კონსტიტუციები, რომლებიც ითვალისწინებენ კონტრასიგნაციის მექანიზმს, არ ადგენენ 
თანახელმოწერილი აქტის აღსრულებაზე სპეციალური პასუხისმგებლობის კონკრეტულ 
პროცედურებს. შესაბამისად, კონტრასიგნაციის ინსტიტუტის რეალურ სამართლებრივ შინაარსს 
წარმოადგენს არა სახელმწიფოს მეთაურის აქტებზე თანახელმომწერ პირზე პასუხისმგებლობის 
გადატანა, არამედ აღმასრულებელი ხელისუფლებისა და სახელმწიფოს მეთაურის ფუნქციებისა 
და კომპეტენციების გამიჯვნა.  

თანამედროვე სახელმწიფოთა კონსტიტუციურ-სამართლებრივ სისტემებში კონტრასიგნაცია, 
როგორც წესი, დამკვიდრებულია აღმასრულებელი ხელისუფლების ფუნქციური დუალიზმის 
პირობებში, საპარლამენტო და შერეული მმართველობის მოდელებში. კონტრასიგნაცია 
წარმოადგენს სახელმწიფოს მეთაურის უფლებამოსილებების შეზღუდვის პროცესუალურ 
ფორმას, რომლის გარეშე სახელმწიფოს მეთაურის სამართლებრივ აქტს არ გააჩნია იურიდიული 
ძალა და არ ხდება მისი აღსრულება (მაგალითისთვის: იტალიის კონსტიტუცია-მუხლი 89; 
გერმანიის ძირითადი კანონი-მუხლი 58; საბერძნეთის კონსტიტუცია-მუხლი 35; პორტუგალიის 
კონსტიტუცია-მუხლი 140). კონტრასიგნაციის ინსტიტუტის სამართლებრივი ანალიზი 
ცხადყოფს, რომ კონტრასიგნაციას არ ექვემდებარება სახელმწიფოს მეთაურის ის 
სამართლებრივი აქტები, რომლებიც უკავშირდება ერთი მხრივ, მისი, როგორც არბიტრის 



ფუნქციებს სახელისუფლებო განშტოებებს შორის არსებული კონფლიქტების თუ პოლიტიკური 
კრიზისების განსამუხტავად და მეორე მხრივ, გარკვეულ ე.წ. ”ფორმალურ-ტექნიკური ხასიათის 
უფლებამოსილებებს”, რომლებიც მხოლოდ სახელმწიფოს მეთაურის კომპეტენციას 
მიეკუთვნება (მაგალითისათვის: უფლებამოსილებები მთავრობის ფორმირების ან პარლამენტის 
დათხოვნის პროცესში [გერმანია, საფრანგეთი]). შესაბამისად, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ 
კონსტიტუციურ-სამართლებრივ პრაქტიკაში კონტრასიგნაციას ექვემდებარება სახელმწიფოს 
მეთაურის იმ უფლებამოსილებების რეალიზაცია, რომლებიც გარკვეულწილად 
აღმასრულებელი ხელისუფლების განხორციელებას უკავშირდება. ამასთან, და ამას ევროპული 
სახელმწიფოების კონსტიტუციური პრაქტიკაც ადასტურებს, კონტრასიგნაციის მექანიზმი 
დამკვიდრებულია მხოლოდ იმ სახელმწიფოებში, სადაც არსებობს პარლამენტის წინაშე 
მთავრობის პოლიტიკური პასუხისმგებლობის მექანიზმი. კონტრასიგნაციის ინსტიტუტი 
სახელმწიფოს მეთაურთან მიმართებაში მთავრობის დამოუკიდებლობისა და ავტონომიურობის 
კონსტიტუციურ გარანტიას წარმოადგენს, რაც, საბოლოო ჯამში, ხელისუფლების დანაწილების 
პრინციპის უზრუნველყოფას ემსახურება. 

საქართველოში მიმდინარე კონსტიტუციური რეფორმის პროცესში, უპირველესად, დღის 
წესრიგში დადგა მთავრობის კონსტიტუციური სტატუსისა და სახელმწიფო ხელისუფლების 
ორგანოთა სისტემაში მისი ადგილის განსაზღვრა, რაც, შემდგომ, მთავრობის კონსტიტუციური 
კონსტრუქციის სხვა საკითხების რეგლამენტაციის უმთავრესი წინაპირობაა. 
კონსტიტუციონალიზმში აღიარებული და საქართველოს კონსტიტუციის მე-5 მუხლის მე-4 
პუნქტით დადგენილი სახელმწიფო ხელისუფლების დანაწილების პრინციპის რეალიზაციის 
მოთხოვნებიდან გამომდინარე, გაჩნდა აღმასრულებელი ხელისუფლების დამოუკიდებელ 
სახელისუფლებო განშტოებად ჩამოყალიბებისა და მთავრობის, როგორც აღმასრულებელი 
ხელისუფლების უმაღლესი ორგანოს სტატუსის განსაზღვრის აუცილებლობა. ამგვარი 
აუცილებლობა განაპირობა შერეული მმართველობის ფორმის ევროპული სახელმწიფოების 
ანალოგიურმა პრაქტიკამ და ვენეციის კომისიის 2004 წლის 15 მარტის დასკვნის (CDL-
AD(2004)008) მე-7 პუნქტში გამოთქმულმა რეკომენდაციამ, რომლის თანახმად საქართველოს 
კონსტიტუცია ”მთავრობას და არა პრეზიდენტს უნდა ანიჭებდეს აღმასრულებელი 
ხელისუფლების პოლიტიკის განხორციელების უფლებამოსილებას”. ამ გარემოებების 
გათვალისწინებით კი, ახალი საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი მთავრობის ადგილს 
მოიაზრებს იმგვარ სისტემაში, სადაც უზრუნველყოფილია სახელისუფლებო შტოების 
კომპეტენციათა მკაფიო დანაწილება და მათ შორის ქმედითი დაბალანსების მექანიზმების 
არსებობა. ამის მიღწევა კი შესაძლებელია მთავრობის აღმასრულებელი ხელისუფლების 
უმაღლეს ორგანოდ ჩამოყალიბებით და აღმასრულებელი ხელისუფლების განხორციელების 
პროცესში სახელმწიფოს მეთაურისაგან მისი დისტანცირებით. 

სწორედ ზემოხსენებული მიზნების რეალიზაციას ემსახურება კონტრასიგნაციის მექანიზმის 
ქართულ კონსტიტუციურ რეალობაში დანერგვა. კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტით 
გათვალისწინებულია ახალი 731 მუხლი, რომლის მიხედვით პრეზიდენტის სამართლებრივი 
აქტები საჭიროებს პრემიერ-მინისტრის კონტრასიგნაციას, რომელსაც, შემდგომ, ეკისრება ამ 
სამართლებრივ აქტებზე პასუხისმგებლობა. აქვე, დადგენილია გამონაკლისი შემთხვევა - 
პრეზიდენტის მიერ საომარი მდგომარეობის დროს გამოცემული აქტები თავისუფლდება 
კონტრასიგნაციის აუცილებლობისაგან. ეს გასაგებიცაა, ვინაიდან პრეზიდენტი, მისი 
კონსტიტუციური სტატუსიდან გამომდინარე, სამხედრო ძალების უმაღლესი მთავარსარდალია 
და ქვეყანაში საომარი პირობების არსებობისას მას სწრაფი, ოპერატიული რეაგირების 
შესაძლებლობა უნდა გააჩნდეს. ამასთან, კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტის 731 მუხლი 
ითვალისწინებს საკითხთა წრეს, რომლებთან დაკავშირებით გამოცემული პრეზიდენტის 
სამართლებრივი აქტები არ ექვემდებარება კონტრასიგნაციას. ეს, ძირითადად, გახლავთ ის 



საკითხები, რომლებიც კონსტიტუციურ-სამართლებრივ პრაქტიკაში ცნობილია როგორც 
”უშუალოდ სახელმწიფოს მეთაურის უფლებამოსილებები”. მათ რიცხვს მიეკუთვნება, 
მაგალითისათვის, - პარლამენტის არჩევნების დანიშვნა და დათხოვნა; პარლამენტის რიგგარეშე 
სხდომის ან სესიის მოწვევა; საკანონმდებლო ინიციატივის განხორციელება; კანონთა 
პრომულგაცია; საგანგებო ან საომარი მდგომარეობის გამოცხადება და გაუქმება; საკადრო 
უფლებამოსილებები; შეწყალება; მოქალაქეობის მინიჭება ან შეწყვეტა; სახელმწიფო 
ჯილდოების ან სპეციალური წოდებების მინიჭება.  

ახალი საკონსტიტუციო ცვლილებების კონტექსტში, საკმაოდ საინტერესო დასკვნებია 
გამოთქმული კონტრასიგნაციის ქართული ვარიაციის პროექტთან დაკავშირებით ვენეციის 
კომისიის მოსაზრებებში (CDL(2010)062). კერძოდ, მოსაზრებების 40-43-ე პუნქტების (ეხება 
კონტრასიგნაციის მექანიზმს) სრულყოფილი ანალიზი ცხადყოფს, რომ ვენეციის კომისია, 
შესაბამის არგუმენტაციაზე დაყრდნობით, საჭიროდ მიიჩნევს კონსტიტუციის ცვლილებების 
პროექტის 731 მუხლში კიდევ უფრო გაფართოვდეს კონტრასიგნაციას დაქვემდებარებული 
სახელმწიფოს მეთაურის სამართლებრივი აქტების წრე. მათ შორის, კონტრასიგნაციის 
მექანიზმის მოქმედების არეალში მოექცეს პრეზიდენტის ისეთი უფლებამოსილებები, 
როგორიცაა საომარი მდგომარეობის გამოცხადება და გაუქმება, სამხედრო თანამდებობის 
პირების დანიშვნა და სხვა. ვიმედოვნებთ, რომ ვენეციის კომისიის ხსენებული რეკომენდაცია 
გახდება მსჯელობის საგანი საქართველოს პარლამენტში, ახალი საკონსტიტუციო ცვლილებების 
განხილვის დროს. 

ამდენად, ევროპული სტანდარტის შესაბამისი კონტრასიგნაციის ინსტიტუტის შემოღება 
ქართულ კონსტიტუციურ პრაქტიკაში, საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტით 
ჩამოყალიბებული მმართველობის მოდელის გათვალისწინებითაც, უზრუნველყოფს ერთი 
მხრივ, პრეზიდენტის, როგორც სახელისუფლებო ინსტიტუტებს შორის ნეიტრალური 
არბიტრის როლის გაზრდას და რაც მთავარია, განაპირობებს დამოუკიდებელი და 
პასუხისმგებელი მთავრობის ჩამოყალიბების პროცესს. 


