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aSS kon sti tu cia: kom pro mi sis xe lov ne ba 

anu mar Tul Ta mmar Tve lo ba*

gak ve Ti li 4 

ra ar is kon sti tu ci uri mmar Tve lo ba? 

me oTxe gak ve Ti lis mi za ni

ესგაკვეთილიგვაცნობსორმთავარცნებას:ა)კონსტიტუციადაბ)კონსტიტუცი
ურიმმართველობა.ვინაიდანესცნებებიფრიადმნიშვნელოვანია.მმართველო
ბისარსისადაჩვენიკონსტიტუციურიმმართველობისგანვითარებისგასაგებად,
ვეცდებით,რაცშეიძლებანათლადგანვმარტოთისინი.

გაკვეთილისდასასრულსთქვენშეძლებთიმისახსნას,თურაარისკონსტიტუ
ცია,რას წარმოადგენს კონსტიტუციური მმართველობადარა არსებითი გან
სხვავებააკონსტიტუციურდაავტოკრატიულთუდიქტატორულმმართველო
ბებსშორის.თქვენასევეშეძლებთგანმარტოთქვემოთჩამოთვლილისხვაძი
რითადიცნებები.

კონსტიტუცია

დაწერილიდადაუწერელიკონსტიტუციები

კონსტიტუციურიმმართველობა

ავტოკრატიულიანდიქტატორულიმმართველობა

შეზღუდულიმმართველობა

უმაღლესი(ძირითადი)კანონი

განკერძოებულიკუთვნილება

`kon sti tu ci is~ gan sazRvre ba

კონსტიტუციაარისძირითადიჩვეულებების,ტრადიციების,წესებისადაკანონე
ბისერთობლიობა,რომელიცადგენსსახელმწიფოხელისუფლებისმოწყობისადა

* დასაწყისიიხილეთჟურნალისპირველდამეორენომერში.
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საქმიანობისძირითადწესს.კონსტიტუციებისუმრავლესობადაწერილია,ზოგი
ერთიმხოლოდნაწილობრივაადაწერილი,სხვებიკი–საერთოდდაუწერელია.

თუთქვენსწავლობთსახელმწიფოსკონსტიტუციას,შესაძლებლობაგეძლევათ
უპასუხოთქვემორეშეკითხვებს,რომლებიცხელისუფლებისადამოქალაქეების
ურთიერთობასშეეხება.

ხელისუფლება

•	 რაარისხელისუფლებისმიზნები?

•	 როგორარისხელისუფლებამოწყობილი?

•	 როგორარისნავარაუდევიხელისუფლებისსაქმიანობა?
 
მოქალაქეები

•	 ვინარისმიჩნეულიმოქალაქედ?

•	 არისთუარაგათვალისწინებული,რომმოქალაქეებმარაიმეუფლებამოსილე
ბაანკონტროლიგანახორციელონხელისუფლებისმიმართ?თუარის,როგორ
უნდაგანხორციელდესასეთიუფლებამოსილება?

•	 რაუფლებებიდამოვალეობებიაგათვალისწინებულიმოქალაქეებისათვის?

კონსტიტუციის ასეთი განსაზღვრების მიხედვით, ყოველ სახელმწიფოს აქვს
კონსტიტუცია.იგიაქვსკარგმმართველობასაცდაცუდსაც.ზოგიერთუვარგის
მმართველობასისეთიკონსტიტუციაგააჩნია,რომელშიცშეტანილიამოქალაქე
თაძირითადიუფლებებისნუსხა.თუმცა,ამუფლებებისჩამონათვალიჯერკი
დევარნიშნავს,რომმოქალაქეებსნამდვილადაქვთმინიჭებულიესუფლებები.

მაშასე,კონსტიტუციისარსებობაჯერკიდევარნიშნავსკონსტიტუციურმმარ
თველობას.მაგალითად,თუკიკონსტიტუციაითვალისწინებსერთი,რამდენიმე,
ანთუნდაც,მრავალიპიროვნებისმიერგანუსაზღვრელიპოლიტიკურიუფლე
ბამოსილების განხორციელებას, ასეთი კონსტიტუცია ვერ გამოდგება კონსტი
ტუციური მმართველობის საფუძვლად. ასევე, თუ კონსტიტუცია ადგენს, რომ
ხელისუფლებისუფლებამოსილებანიშეზღუდულია,მაგრამარითვალისწინებს
ასეთიშეზღუდვისრეალურსაშუალებებს,ვერცასეთიკონსტიტუციაგამოდგება
კონსტიტუციურიმმართველობისსაფუძვლად.

`kon sti tu ci uri mmar Tve lo bis~ 

gan sazRvre ba

კონსტიტუციური მმართველობის არსსრომ ბოლომდე ჩავწვდეთ, საჭიროა ავ
ტოკრატულდადიქტატორულმმართველობებთანმისიშედარება.

ავტოკრატულიანდიქტატორულიმმართველობისას,იმისდამიუხედავად,ერ
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თიპიროვნებაა მმართველითურამდენიმე, ხელისუფლება შეუზღუდავია. პი
როვნებაანპიროვნებანი,რომლებიც,საბოლოოდგანაგებენხელისუფლებას,რო
გორცმოესურვებათ,ისეეპყრობიანსახელმწიფოსმოქალაქეებსდარესურსებს.

კონსტიტუციურიმმართველობისდროსიმპირისანპირთაჯგუფისუფლებამო
სილებანი,ვინცხელისუფლებასგანაგებს,შეზღუდულიაკანონთადადამკვიდ
რებულჩვეულებათაერთობლიობით,რასაცკონსტიტუციაეწოდებადარომელ
საცისინიუნდადაემორჩილონდაემორჩილებიან.

როგორცუკვეშეიტყვეთ,ყოველხელისუფლებასაქვსკონსტიტუცია,რომელიც
განსაზღვრავსმისიშექმნისადასაქმიანობისწესს,მაგრამ,მხოლოდკონსტიტუ
ციურიმმართველობისასმოქმედებსკონსტიტუცია,რომელიცმიჩნეულიაუმაღ
ლესკანონადდარომელსაცუნდადაემორჩილონხელისუფლებისმესვეურები.

um aR le si (Zi ri Ta di) ka no nis ni San-Tvi se be bi

კონსტიტუციურიმმართველობისას,კონსტიტუციაანუუმაღლესი(ძირითადი)
კანონიშემდეგინიშანთვისებებითხასიათდება:

•	 მოქალაქეთათვის აკანონებს სიცოცხლის, თავისუფლებისა და საკუთრების
ძირითადუფლებებს.

•	 ხელისუფლებასავალდებულებსამუფლებებისდაცვასდააკისრებსშესაბა
მისპასუხისმგებლობას.

•	 აწესებს ხელისუფლების მესვეურთა შეზღუდვებს მათი უფლებამოსილებე
ბისგამოყენებისას:ა)მოქალაქეთაუფლებებთანდამოვალეობებთანდაკავში
რებით;ბ)რესურსებისგანაწილებასთანდაკავშირებითდაგ)კონფლიქტებზე
კონტროლისსფეროში.

•	 აწესებსგანკერძოებულიკუთვნილებისპრინციპს,რომელიცნიშნავს,რომარ
სებობსმოქალაქეთაცხოვრებისისეთისფეროები,რომლებთანაცსახელმწი
ფოსარაფერიესაქმებადაამიტომშეუვალიახელისუფლებისათვის.

•	 კონსტიტუცია შეიძლება შეიცვალოს მხოლოდ მოქალაქეთა ფართო წარმო
მადგენლობისთანხმობით,თანაც,დადგენილიდასაყოველთაოდცნობილი
პროცედურისშესაბამისად.

ro go ri mmar Tve lo ba Se iZ le ba iy os 

kon sti tu ci uri mmar Tve lo ba

თეორიულად შესაძლებელია ისეთი კონსტიტუციური მმართველობა, რომელ
საცერთიპირიანმცირეჯგუფიგანაგებს,უკეთუიგიემორჩილებაკონსტიტუ
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ციით–„უმაღლესიძირითადიკანონით“მისუფლებამოსილებაზედაწესებულ
შეზღუდვებს.

მაგრამისტორიისგამოცდილებაცხადყოფს,რომხშირადწარმოიშობასირთუ
ლეები,როდესაც კონსტიტუციურმმართველობას ერთი პირი ან პირთა მცირე
ჯგუფიწარმართავს.თუხელისუფლებარჩეულთაუმცირესობასგადაეცემა,ძნე
ლია ირწმუნო, რომ ისინი დაემორჩილებიან კონსტიტუციით მათთვის დაწე
სებულ შეზღუდვებს. ასეთ სახელმწიფოში მმართველები გააკონტროლებდნენ
მისშეიარაღებულძალებსდასამართალდამცავუწყებებს.მოქალაქეთარომელ
ჯგუფსექნებაამშემთხვევაშიუფლებამოსილება,აიძულოსხელისუფალნი,რომ
კონსტიტუციასდაემორჩილონ?ისტორიადათანამედროვემოვლენებინათელ
ყოფს,რომსახელმწიფოხელისუფლებისარასწორმაგამოყენებამშესაძლოასაფ
რთხეშეუქმნას,ანსულაცლახვარიჩასცესმოქალაქეთასიცოცხლეს,თავისუფ
ლებასადასაკუთრებას.

prob le mis ga dawyve ta

`dam fuZ ne bel Ta~ Si Si xe li suf le bis

bo ro tad ga mo ye ne bis ga mo

ისტორიისცოდნისადაბრიტანეთისმმართველობასთანურთიერთობისთავი
ანთიგამოცდილების გამო, არ არის საკვირველი,რომ „დამფუძნებლებს“ ძალ
ზეეშინოდათსახელმწიფოხელისუფლებისშესაძლობოროტადგამოყენებისა.
მაგალითისათვისგაეცანითნაწყვეტებსრამდენიმეყველაზეუფროგამოჩენილი
„დამფუძნებლის“ნაშრომებიდან,ხოლოშემდეგშეამოწმეთთქვენიპასუხებიშე
კითხვებზე.

„გადაეცით მთელი ხელისუფლება მრავალთდა ისინიდათრგუნავენ მცირეთ.
მიეცითმთელიძალაუფლებამცირეთდაისინიდათრგუნავენმრავალთ“(ალექ
ზანდერჰამილტონი.ამერიკელისახელმწიფომოღვაწე.1787წელი).

„ორ ქვენაგრძნობასუძლიერესი გავლენა აქვს ადამიანთა საქმიანობაზე. ესენია
ამპარტავნება და სიხარბე: ძალაუფლების და ფულის სიყვარული“ (ბენჯამინ
ფრანკლინი,ამერიკელისახელმწიფომოღვაწედაფილოსოფოსი,1787).

„ადამიანისხასიათიდანგამომდინარე,ჩვენშეგვიძლიავირწმუნოთ,რომვისაც
ხელთუპყრიაძალაუფლება,უმალვეგადაამეტებსმას,როგორცკიამისსაშუალ
ებამიეცემა“(ჯორჯმეისონი,ამერიკელისახელმწიფომოღვაწე.1787).

1. განმარტეთესთვალსაზრისიადამიანისბუნებისშესახებ,რომელიცგადმო
ცემულია„დამფუძნებელთა“ზემომოყვანილციტატებში.
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2. თუთქვენიზიარებთამშეხედულებას,მაშინრასახის„მეხამრიდებს“დაუყ
ენებდით საკუთარ ხელისუფლებას მისი ბოროტად გამოყენების საწინააღ
მდეგოდ?

cod nis Se mow me ba da Ses wav li li 

ma sa lis ga mo ye ne ba

1. რაარისკონსტიტუცია?რაშეგიძლიათთქვენშეიტყოთამათუიმსახელმწი
ფოსხელისუფლებისშესახებმისიკონსტიტუციისშესწავლით?

2. ყველასახელმწიფოსაქვსკონსტიტუცია,მაგრამყველასროდიაქვსკონსტი
ტუციურიმმართველობა.განმარტეთისარსებითიგანსხვავება,რომელიცარ
სებობსკონსტიტუციურმმართველობასადაავტოკრატულანდიქტატორულ
მმართველობასშორის.

3. რანიშანთვისებებითხასიათდებაკონსტიტუციურიმმართველობის„უმაღ
ლესიძირითადიკანონი“?

4. გადასინჯეთგაკვეთილისდასაწყისშიჩამოთვლილიძირითადიცნებებიდა
დარწმუნდებით,რომთქვენშეგიძლიათმათიგანმარტება.

gak ve Ti li 5

ro gor Se iZ le ba mo ewyos kon sti tu ci uri 

mmar Tve lo ba, ro me lic ag va ci lebs 

xe li suf le bis bo ro tad ga mo ye ne bas?

me xu Te gak ve Ti lis mi za ni

ბოლოგაკვეთილიდანთქვენ შეიტყვეთ ამბავი „დამფუძნებელთა“ შიშისა იმის
გამო,რომშესაძლებელიახელისუფლებისბოროტადგამოყენებახალხისსაზი
ანოდ.ესშიშიარიყოუსაფუძვლო,თუმხედველობაშიმივიღებთმათცოდნას
ისტორიაშიდაშეხედულებასადამიანურქვენაგრძნობებზე.პირველინაწილის
ესდასკვნითიგაკვეთილიშეეხება„დამფუძნებელთა“ზოგიერთიდეას,როგორ
მოეწყოსხელისუფლებაისე,რომგაძნელდესმისიბოროტადგამოყენება.

ამგაკვეთილისშესწავლისშემდეგ,თქვენშეძლებთახსნათქვემოთჩამოთვლი
ლიიდეებიდაჩვენსხელისუფლებაშიმათიგამოყენებისშესატყვისიმაგალითე
ბიცმოიყვანოთ.
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ხელისუფლებათაგაყოფა

კონტროლიდაგაწონასწორება

საკანონმდებლოხელისუფლება

აღმასრულებელიხელისუფლება

სასამართლოხელისუფლება

ვეტო

kon sti tu ci uri sa xel mwi fos mowyo ba

კონსტიტუციურიმმართველობებისშესწავლაგვიჩვენებს,რომუფლებამოსილე
ბანიგანაწილებულიასხვადასხვაჯგუფსშორის.ხელისუფლებისასეთიგანაწი
ლებებისასნაკლებადშესაძლებელიარომრომელიმეჯგუფმასაკუთარიუფლება
მოსილებებიბოროტადანარასწორადგამოიყენოს.ისიცნაკლებადსავარაუდოა,
რომრომელიმეჯგუფმამეტისმეტიძალაუფლებამიითვისოსდაუგულებელყოს
კონსტიტუციით მასზე დაკისრებული შეზღუდვები. სწორედ ხელისუფლების
ბოროტადგამოყენებისაღსაკვეთადგაითვალისწინეს„შემქმნელებმა“ხელისუფ
ლებათაგაყოფადაკონტროლისადაგაწონასწორებისსისტემა.

ხელისუფლებათაგაყოფა

თანამედროვეკონსტიტუციურსისტემებშიხელისუფლება,ჩვეულებრივ,გაყო
ფილიამმართველობისსამგანშტოებასშორის.

•	 საკანონმდებლოხელისუფლებაპასუხისმგებელიაკანონთაშექმნაზე.

•	 ადმინისტრაციულიანუ აღმასრულებელიხელისუფლება პასუხისმგებელია
კანონთაგანხორციელებასადაიძულებითუზრუნველყოფაზე.

•	 სასამართლო ხელისუფლება პასუხისმგებელია კონფლიქტთა მოგვარებაზე,
კანონთაინტერპრეტაციის,შეფარდებისადააღსრულებისმეშვეობით.

კონტროლიდაგაწონასწორება

„კონტროლიდაგაწონასწორება“ ნიშნავს,რომმმართველობისსხვადასხვაგან
შტოებისათვისმინიჭებულიუფლებამოსილებანიგანაწილებულიდა„გაწონას
წორებულია“.თანაცარცერთხელისუფლებასარააქვსიმდენიუფლებამოსილე
ბა,რომსრულიუპირატესობამოიპოვოსსხვებზე.მიუხედავადიმისა,რომყო
ველხელისუფლებასაქვსთავისიგანსაკუთრებულიუფლებამოსილებანი,ბევრი
მათგანი„კონტროლდება“,რადგანისინისაზიაროასხვაჯგუფებისთვისაც.

მაგალითად, შეერთებულ შტატებში კანონთა შექმნის უფლებამოსილება საკა
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ნონმდებლო ხელისუფლებას აქვს მინიჭებული. ეს საკანონმდებლო უფლება
მოსილება, თავის მხრივ, გაყოფილია წარმომადგენელთა პალატასა და სენატს
შორის, რომლებიც ერთმანეთს აკონტროლებენ. გარდა ამისა, აღმასრულებელ
დასასამართლოხელისუფლებასეძლევაკანონმდებლისამუფლებამოსილების
კონტროლისსაშუალებები.მაგალითად:

•	 პრეზიდენტსშეუძლიაგააკონტროლოსკონგრესისუფლებამოსილებამისმი
ერმიღებულკანონებზევეტოსდადებით.

•	 ხოლოუზენაესსასამართლოსშეუძლიაგააკონტროლოსკონგრესისუფლება
მოსილებამისმიერმიღებულიკანონებისარაკონსტიტუციურადცნობითადა
ბათილადგამოცხადებით.

უპირატესად ასევე ხორციელდება სხვა ხელისუფლებათა მიერ პრეზიდენტისა
დაუზენაესისასამართლოსუფლებამოსილებებისკონტროლი.ამსისტემისშე
სახებუფრომეტსშეიტყობთმომდევნოგაკვეთილებში.

kon sti tu ci uri mmar Tve lo bis sir Tu le

კონსტიტუციურიმმართველობისმოწყობისსირთულეებიხშირადდიდდროს
მოითხოვსსაქმისგასაკეთებლად.ფაქტობრივად,შეუძლებელიარაიმესგაკეთე
ბამძლავრიდადაპირისპირებულიინტერესებისარსებობისას.

შეიძლებაუცნაურადგამოიყურება,მაგრამამ„არაეფექტიანობას“„შემქმნელები“
უპირატესობადმიიჩნევდნენ.ბევრიახლაცფიქრობს,რომასეთისირთულეების
შედეგადმიღებულისაბოლოოგადაწყვეტილებაუმჯობესიიქნება.

cod nis Se mow me ba da Ses wav li li ma sa lis ga mo ye ne ba

1. ხელისუფლებისრაუფლებამოსილებანიაგაყოფილი,ჩვეულებრივ,თანამედ
როვეკონსტიტუციურმმართველობაში?რატომ?

2. ჩვენიხელისუფლებისრომელგანშტოებებსეძლევათქვენსმიერიდენტიფი
ცირებულიუფლებამოსილებანი?

3. კონსტიტუციურიმმართველობისასცალკეულიხელისუფლებახშირად„კონ
ტროლდება“და„წონასწორდება“სხვახელისუფლებისმიერ.რატომ?მოიყვა
ნეთამ„კონტროლისადაგაწონასწორების“მაგალითები.

4. ხელისუფლებათაგაყოფამდათანაზიარობამშესაძლოასათუოგახადოსსა
ერთოპრობლემებზესწრაფირეაგირება.როგორფიქრობთ,რატომამჯობინეს
„შემქმნელებმა“ხელისუფლებისსწორედასეთიმოწყობასხვა,შესაძლოაუფ
როეფექტიანმმართველობას?თქვენეთანხმებითმათ?რატომ?
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na wi li me ore: is to ria da ga moc di le ba

me ore na wi lis mi za ni

პირველნაწილშითქვენშეისწავლეთბუნებითიუფლებებისფილოსოფიის,რეს
პუბლიკანიზმისადაკონსტიტუციურიმმართველობისისრამდენიმეძირითად
იდეა,რომლებმაცზეგავლენამოახდინეს„შემქმნელთა“აზროვნებაზე.მაგრამეს
არიყოერთადერთიზეგავლენა.ბევრმამათგანმაშეისწავლადასავლურიცივი
ლიზაციისმმართველობისისტორია.უმრავლესობასკიამსაქმეებშიჰქონდაპი
რადიგამოცდილებაც,რომელიცმათრევოლუციამდედარევოლუციისშემდეგ
შეიძინეს.ესნაწილითქვენსაშუალებასმოგცემთ,თვალიგაადევნოთიმუმნიშ
ვნელოვანესისტორიულმოვლენებსადაგამოცდილებას,რომლებმაცარსებითი
როლიშეასრულესჩვენიკონსტიტუციისდაწერისას.

gak ve Ti li 6

kon sti tu ci uri mmar Tve lo bis

ro me li Zi ri Ta di ide ebi da iZ eb na 

in gli sis xe li suf le bis sis te ma Si?

me eq vse gak ve Ti lis mi za ni

ესგაკვეთილიაღწერსინგლისშიკონსტიტუციურიმმართველობისევოლუციას.
მისიწაკითხვისასგულდასმითდააკვირდით,როგორგანვითარდათქვენსმიერ
შესწავლილიძირითადიიდეებიმმართველობისშესახებინგლისისისტორიაში.

გაკვეთილის დამთავრებისას შესაძლებლობა გექნებათ ახსნათ ინგლისის კონ
სტიტუციური მმართველობის რამდენიმე უმნიშვნელოვანესი მოვლენა. თქვენ
საშუალებაგექნებათ,აგრეთვე,განმარტოთქვემოთწარმოდგენილიძირითადი
იდეებიდაცნებები.
ხელისუფლებისწყარო
მეფეთაღვთაებრივიუფლება
ვეშევრდომი
ფეოდალურიმმართველობა
სასახლისკარი
დიდგვაროვნები
უბრალოხალხი

ხელისუფლებისგაწონასწორება

დაბალანსებულიკონსტიტუცია

მაგნაქარტა



242

2022, dekemberi. DECEMBER

#3

IUSTITIA    JOURNAL
Jurnali iusticia

in gli sis mmar Tve lo bis sa Ta ve ebi

ქრისტესდაბადებიდან პირველი ათასწლეულისადა მეტიხნის განმავლობაში
ინგლისიდაყოფილი იყო სხვადასხვა ტომადდათითოეულ მათგანს საკუთა
რიბელადიანმეფემართავდა.ამადრეულმეფეებს,როგორცტომთაყველაზე
ძლიერდაგავლენიანწევრებს,არჩევდნენმრჩეველთასათათბიროები.მრავალი
წლის განმავლობაში ეს ტომები ერთმანეთს ეომებოდნენ. საბოლოოდ, ქვეყნის
ყველატომიერთიმეფისმმართველობისქვეშგაერთიანდა.

მასშემდეგ,რაცინგლისიქრისტიანულიქვეყანაგახდა,მეფეებიაცხადებდნენ,
რომმათიხელისუფლებისწყაროიყო„ღვთისნება“.ესიდეაგავრცელდადადამ
კვიდრდამეფეთაღვთაებრივიუფლებისსახელწოდებად.

ინგლისისმონარქიისადრეულხანაშიყველაადამიანიმეფისმმართველობასექვემ
დებარებოდა.ამიტომაცმათ„ქვეშევრდომებს“ეძახდნენ.მეფეკითავისკონტროლს
ახორციელებდანდობითაღჭურვილიმრჩეველთასათათბიროსმეშვეობით.

იმდროსინგლისისაკმაოდდიდიქვეყანაიყოიმისათვის,რომიგიოდენერთ
პიროვნებასემართა,ვინაიდანარარსებობდაგადაადგილებისანკავშირგაბმუ
ლობისსწრაფიდაეფექტიანისაშუალებები.მეფეთაუმრავლესობაამჯობინებდა
უბრალოდნებადაერთო ხალხისათვის,რათაადგილებზემათთავადგაეკონ
ტროლებინათსაკუთარითავი,წლებისმანძილზეგამომუშავებულიჩვეულებებ
ისსაფუძველზე.

fe od al uri mmar Tve lo ba

ინგლისისმმართველობაშიუმნიშვნელოვანესიცვლილებამოხდა1066წლის14
ოქტომბერს,როდესაცნორმანთაბელადმა,უილიამდამპყრობელმა,ჰასტინგის
ბრძოლაშიდაამარცხამეფეჰაროლდიდადაასრულაინგლისშიშეჭრა.ამისშემ
დეგინგლისშიდამკვიდრდამმართველობისახალი,ფეოდალურისისტემა.ფე
ოდალურიმმართველობაშემდეგინიშნებითხასიათდებოდა:

•	 ხალხიქვეყნისშიგნითდიფერენცირებულიიყოსამჯგუფად,რომელსაც„ფე
ნები“ეწოდებოდა.მათშორისიყვნენ:ა)სასახლისკარისმესვეურნი,ანუის
ინი,ვინცმეფის,დედოფლისდამათიოჯახისწევრებსწარმოადგენდნენ;ბ)
დიდგვაროვანნი, რომლებიც აერთიანებდნენ „ლორდებსა“ და „ლეიდიებს“,
ისინიმეფისანდედოფლისმთავარიმიმდევრებიიყვნენდაატარებდნენჰერ
ცოგისანბარონისწოდებას;გ)უბრალოები,ანუ„უბრალოხალხი“,აქშედი
ოდარაინდთა, ვაჭართადაგლეხთა სხვადასხვაჯგუფი.იმდროსგლეხებს
„სერფები“ ეწოდებოდა,რადგან ისინი არიყვნენთავისუფალნიდა მათიძ
ულებითამუშავებდნენმიწაზე.
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•	 ინგლისისმთელიტერიტორიამეფისანდედოფლისსაკუთრებადგანიხილე
ბოდა,ყველა,ვინცსამეფოშიცხოვრობდა,მონარქისმმართველობასექვემდე
ბარებოდა.

•	 ვინაიდან,გასაკონტროლებელიიყოესოდენდიდიტერიტორია,მეფეანდედო
ფალისამეფოსმართვისგარკვეულმოვალეობასდაპასუხისმგებლობასდიდ
გვაროვნებსაკისრებდა.მათჰქონდათნებართვა,რომსამხედროსამსახურისსა
ნაცვლოდგაეკონტროლებინათსამეფოტერიტორიისნაწილიდაიქმცხოვრები
უბრალოხალხი.ხელისუფლებისასეთიმოხერხებულადგანაწილებასასახლის
კარსადადიდგვაროვანთაშორის,საბოლოოჯამში,გზასიკვლევდამმართვე
ლობისახალისისტემისჩამოყალიბებისაკენ,რასაცსულმალეშეიტყობთ.

ga ge bu lis Se mow me ba

1. რასაცხადებდნენადრინდელიინგლისისმეფეებითავიანთიხელისუფლების
ანუსაკუთარიხალხის მართვისუფლების წყაროდ?რითგანსხვავდება იგი
შეერთებულშტატებშიარსებულიხელისუფლებისწყაროსაგან?

2. რაიყოწყაროდიდგვაროვანთაუფლებამოსილებისა, ემართამათდამიდაქ
ვემდებარებულიხალხი?შეადარეთიგიუფლებამოსილებისწყაროსამერიკ
ისშეერთებულიშტატებისმაღალირანგისმოხელისა,რომელსაცასახელებს
პრეზიდენტიდათანხმობასაძლევსკონგრესი.

3. როგორინაწილებდნენმეფეებითავიანთუფლებამოსილებასინგლისისფე
ოდალურსისტემაში?

MAGNA CARTA da kon sti tu ci uri mmar Tve lo bis

gan vi Ta re ba

ერთერთიუმნიშვნელოვანესი ცვლილება ინგლისის მმართველობის ისტორი
აში1215წელსმოხდა.ესთარიღიმნიშვნელოვანიაინგლისისკონსტიტუციური
მმართველობისგანვითარებისათვის,რადგანამწელსმეფისხელისუფლებაშე
იზღუდადაწერილიდოკუმენტით,რომელსაცMagnaCartaეწოდა.

ამდროისათვისინგლისისმეფეებისადადედოფლებისათვისტრადიციადიქცა
დიდგვაროვნებთანხელისუფლებისგანაწილება. 1215წელსმეფეჯონმასცადა
უკანდაებრუნებინაზოგიერთიისუფლებამოსილები,რომლებსაცასედაეჩვია
თავადაზნაურობა.ამასშედეგადმოჰყვაომიმეფესადადიდგვაროვანთაშორის,
ომი,რომელიცმეფისდამარცხებითდასრულდა.

ამისკვალობაზედიდგვაროვნებმააიძულესმეფე,ხელიმოეწერაMagnaCartaზე.
აქჩამოთვლილიიყოისტრადიციულიუფლებამოსილებანი,რომელთაჩამორ
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თმევისუფლებამეფესარჰქონდა.ამსახისგარანტირებულუფლებამოსილებათა
რიგსმიეკუთვნებოდა:ა)მეფისკონტროლისაგანეკლესიისთავისუფლება;ბ)ინ
გლისისსასამართლოებისდამოუკიდებლობა; გ) მიწის მესაკუთრეთაუფლება,
გადაეცათიგიუფროსივაჟისათვის;დ)მიწისმფლობელთაუფლებასამართლი
ანიმართლმსაჯულებისა;ე)გადაადგილებისუფლებადავ)საჭიროებისგარეშე
მათისახლებისგაჩხრეკისაგანგათავისუფლება.

ადრეულიინგლისურიჩვეულებებიდატრადიციები,აგრეთვეMagnaCarta,იც
ავდნენგარკვეულძირითადუფლებებს,მაგრამ,ძალზემნიშვნელოვანიავიცო
დეთ,რომესუფლებებიარგამოიყენებოდაინგლისისმთელიმოსახლეობისმი
მართ.ვისაცსაკუთრებაგააჩნდა,გაცილებითმეტიუფლებებიენიჭებოდა,ვიდ
რექალებს,ბავშვებსანმათ,ვისაცსაკუთრებაარჰქონდა.

ga ge bu lis Se mow me ba

1. გააცნობიერეთდაახსენითზემოთაღწერილიკონსტიტუციურიმმართველო
ბისძირითადიიდეები.

2. რაძირითადუფლებებსითვალისწინებდაMagnaCartaდარაიყომათიწყა
რო?როგორფიქრობთ,რომელიუფლებებიშეიტანეს„შემქმნელებმა“ამათგან
ამერიკისშეერთებულიშტატებისკონსტიტუციაში?

uf le ba mo si le ba Ta ga wo nas wo re ba xe li suf le bis 

gan Sto eb aTa So ris

კონფლიქტიმეფესადადიდგვაროვანთაშორისMagnaCartaსხელმოწერისშემ
დეგაცგაგრძელდა.MagnaCartaმნათელჰყო,თუროგორშეიძლებამომარჯვე
ბულიქნასდაწერილიდოკუმენტიანკონსტიტუციასახელმწიფოხელისუფლე
ბისათვისშეზღუდვებისდასაწესებლად.შემდგომიდიდიცვლილებაინგლისის
მმართველობაშიხელისუფლებათაგაყოფითგამოიხატა.

1258წელსმეფეჰენრიხIIIდადიდგვაროვანნიშეთანხმდნენ,მეფისათვისრჩე
ვებისმისაცემად,შეექმნათახალისათათბირო,რომელსაცპარლამენტიეწოდა.
მომდევნო30წლისგანმავლობაშიპარლამენტიიქცახელისუფლებისგანშტოებ
ად,რომელიცწარმოადგენდასამეფოსყველაზეგავლენიანფენებსადაჯგუფებს.
ის ორი პალატისაგან შედგებოდა:ლორდთა პალატა, რომელიცდიდგვაროვან
თავადაზნაურთა ინტერესებს იცავდა და თემთა პალატა, რომელიც წარმოად
გენდა„უბრალოხალხს“.დამიუხედავადიმისა,რომიმდროისათვის„უბრალო
ხალხის“უმრავლესობაუკვეიყოდიდიოდენობითმიწისმესაკუთრე,იგიმაინც
არგანეკუთვნებოდადიდგვაროვანთაფენას.

ასწლეულებისგანმავლობაშისასახლისკარი,დიდგვაროვანნიდა„უბრალოხალ
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ხი“ერთმანეთსძალაუფლებისათვისებრძოდნენ.მაგრამვერცერთმაჯგუფმავერ
შესძლო მმართველობის სრული და ხანგრძლივი კონტროლი. მმართველობის
კონტროლისათვისამბრძოლასდრამატულიისტორიააქვს.თვალიგაადევნეთ
მაგალითისათვისიმმოვლენებს,რომლებიცმოხდა16211689უმნიშვნელოვანეს
წლებში.ესარისამერიკაშიპირველიინგლისურიკოლონიებისშექმნისხანა.

•	 1621წელი.თემთაპალატისწევრებიდაჟინებითმოთხოვენგადაწყვეტილებე
ბისმიღებაშიმონაწილეობას.მეფეჯეიმსIმაამასმომდევნოწელსპარლამენ
ტისდათხოვნითუპასუხა.

•	 1628წელი.პარლამენტისწვერებმააიძულესმეფე,ხელიმოეწერაუფლების
პეტიციაზე, რომელიც მოიცავდა წარსულში ინგლისელების მიერ მოპოვე
ბულთავისუფლებებსდაიმჩვეულებებს,რომლებითაცისინიცხოვრობდნენ
დათავსინახავდნენ.ამიერიდანამჩვეულებებმა,ტრადიციებმადათავისუფ
ლებებმანათელიასახვაჰპოვესოფიციალურ,დაწერილდოკუმენტში,რომე
ლიცშეთანხმებულიქნაპარლამენტშიდახელმოწერილიმეფისმიერ.

•	 1641 წელი. პარლამენტი საკმაოდ მოძლიერდა საიმისოდ, რომ გამოეცა კა
ნონი,რომლითაცმისითანხმობისგარეშე,მეფესაღარჰქონდაპარლამენტის
დათხოვნისუფლება.

•	 1649წელი.ინგლისისსამოქალაქოომისდროსპარლამენტიიმდენადმოღონი
ერდა,რომღალატისთვისგაასამართლადასიკვდილითდასაჯამეფეჩარლზI.

•	 16531658წლები.ინგლისელმაგენერალმაოლივერკრომველმახელისუფლე
ბაჩაიგდოხელშიდააბსოლუტურადგააუქმამეფისადალორდთაპალატის
ყველატიტულიდათანამდებობა.

•	 1660წელი.მონარქიააღსდგადაგამეფდაჩარლზII.

•	 1668წელი.მეფეჯეიმსIIაიძულესინგლისიდანგაქცეულიყომმართველობის
თვითნებურიმეთოდებისგამო.ამითბოლომოეღო„მეფეთაღვთაებრივიუფ
ლების“დოქტრინას.

•	 1689წელი.შემწყნარებლობის აქტმაგაზარდაინგლისელთაუმრავლესობის
რელიგიურითავისუფლება–რელიგიურიჯგუფებისწევრებსებოძათმათი
სარწმუნოებისაღმსარებლობისუფლება.

•	 1689წელი.პარლამენტმაშექმნაუფლებათაბილი.

in gli sis uf le ba Ta bi li

ინგლისის1689წლისუფლებათაბილმააღადგინამეფეჯეიმსIIისმიერდარ
ღვეულიხელისუფლებისბალანსიმეფესადაპარლამენტსშორის.მეფეებსადა
დედოფლებს არ ეძლეოდათ: ა) პარლამენტისთანხმობის გარეშე გადასახადთა
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აკრეფისუფლება;ბ)პარლამენტშისიტყვისთავისუფლებასადადებატებშიჩა
რევისუფლება;გ)მშვიდობიანობისდროსარმიისშენარჩუნებისუფლება(ისშე
იძლება გამოეყენებინათ ხელისუფლების გადამეტებისათვის); დ) თავდებობი
სათვისგადაჭარბებულიმოთხოვნისანსასტიკისასჯელისგამოყენებისუფლება
ბრალდებულთაანმსჯავრდებულთამიმართ,ანე)იმისუფლება,რომნებადარ
თულადგამოეცხადებინათპარლამენტისმიერმიღებულიკანონებისშესრულე
ბა,როგორცესთავისდროზემეფეჯეიმსმაგააკეთა.

უფლებათაბილიითვალისწინებდა,აგრეთვე,შემდეგპრინციპებს:ა)ყველაუნ
დადაემორჩილოს კანონს,თვითმეფეცადა პარლამენტიც; ბ) არჩევნებიუნდა
იყოსთავისუფალიდაგ)ხალხსაქვსიარაღისშენახვისადატარებისუფლება.

ga wo nas wo re bu li uf le ba mo si le ba ni da 

war mo mad gen lo bi Ti mmar Tve lo ba

თქვენნათლადშეგიძლიათდაინახოთ,თუროგორმოხდაინგლისშიდროისშე
დარებითმცირემონაკვეთშიხელისუფლებისგადაბალანსებამეფისგანპარლა
მენტისაკენ. წარმომადგენლობითი მმართველობის ძირითადმა იდეამ მყარად
მოიკიდაფეხი.მაგრამ,მხოლოდმესაკუთრეებსჰქონდათხმისმიცემისდათემ
თაპალატისწევრობისუფლება.დღესდღეობით,უმრავლესობაასეთმმართვე
ლობასკორუმპირებულადმიიჩნევს,რადგანესადამიანებიხშირადსაკუთარინ
ტერესებსემსახურებოდნენსაერთოკეთილდღეობისხარჯზე.

1707წელსინგლისიდაშოტლანდია(იმდროისათვისსაკუთარიპარლამენტის
მქონექვეყნა)შეთანხმდნენ,უელსთანერთადშეექმნათდიდიბრიტანეთისსა
მეფო.ამიტომამთარიღისშემდგომმიმდინარემოვლენებშიინგლისიამწიგნში
მოიხსენიება,როგორცდიდიბრიტანეთი.

bri ta ne Tis kon sti tu ci uri mo nar qia

კოლონიურიპერიოდისმანძილზებრიტანეთისმმართველობასულუფრომე
ტადიზღუდებოდაკონსტიტუციით,რომელიცშეიცავდა:

•	 დოკუმენტებისადაჩვეულებათადასტას,MagnaCartaსდაინგლისისუფლე
ბათაბილისჩათვლით,რომელმაცშეზღუდვებიდაუწესასახელმწიფოხელი
სუფლებასდაგამოკვეთათავისუფალიინგლისისუფლებები.

•	 პასუხისმგებელიმმართველობისსისტემას,რომელშიცმეფისმიერდანიშნუ
ლიმინისტრებიუშუალოდპარლამენტისწინაშეიყვნენპასუხისმგებელნი.

•	 სისტემას,რომელშიცაღმასრულებელი,საკანონმდებლოდასასამართლოხე
ლისუფლებანიგაყოფილიამონარქს,პარლამენტსადასასამართლოსშორის.

ბრიტანეთისმმართველობის„გაწონასწორებულმაკონსტიტუციამ“დიდიმოწონე
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ბაჰპოვასხვაქვეყნებში.ფრანგიპოლიტიკურიფილოსოფოსიმონტესკიებრიტა
ნეთისმმართველობას„ამმშვენიერსისტემას“უწოდებდა,რადგანგრძნობდა,რომ
იგისრულყოფილადიყოგაწონასწორებულიდა,ამმხრივ,ერთადერთიმსოფლი
ოში,როდესაცკონსტიტუციაუზრუნველყოფდაპოლიტიკურთავისუფლებას.

prob le mis ga dawyve ta

შეავსეთქვემორესქემაყოველიძირითადიიდეისგასწვრივბრიტანეთისმმარ
თველობიდანშესაბამისიმაგალითისმოყვანით.

bri ta ne Tis mmar Tve lo ba

idea
1. ძირითადიუფლებები
2. შეზღუდულიმმართველობა
3. გაყოფილიუფლებამოსილებანი
4. საზიაროუფლებამოსილებანი
5. თანხმობა
6. წარმომადგენლობითიმმართველობა

სავარჯიშოსდასასრულსმოიყვანეთჩვენსამჟამინდელხელისუფლებაშიზემო
რეიდეებისგამოყენებისთითომაგალითი.

cod nis Se mow me ba da Ses wav li li ma sa lis ga mo ye ne ba

1. რაარისMagnaCarta?ახსენით,რატომარისისმნიშვნელოვანიინგლისშიკონ
სტიტუციურიმმართველობისგანვითარებისათვის.

2. მეჩვიდმეტესაუკუნისბრძოლამეფესადაპარლამენტსშორისპარლამენტმა
მოიგო,ინგლისის1689წლისუფლებათაბილისმიხედვით,ჩამოთვალეთის
შეზღუდვები,რომლებიცმეფისხელისუფლებაზედაწესდაპარლამენტისგა
მარჯვებისგამო.

3. განმარტეთ,რომელიდებულებები აისახა ჩვენს კონსტიტუციაში ინგლისის
უფლებათაბილიდან.

4. როგორფიქრობთ,რატომმოხდა,რომკონსტიტუციურიმმართველობა,უპ
ირატესად,მესაკუთრეებსწაადგა?რატომარმიეცაესუფლებებიქალებსან
უპოვართ?

in gli su ri dan Tar gmnes:

min dia ug re xe li Zem da viq tor yi fi an ma

(გაგრძელებაშემდეგნომერში)
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