
6

2022, dekemberi. DECEMBER

#3

IUSTITIA    JOURNAL
Jurnali iusticia

kon sti tu ci ur da sta tu to rul sa mar Tals So ris

ur Ti er To bis Se sa xeb

kon sti tu ci ur sa xel mwi fo Si

ქრისტოფდეგენჰარტი
სამართლისდოქტორი.ლაიფციგისუნივერსიტეტისსაჯაროდა
ადმინისტრაციულისამართლისპროფესორი

რეფერატი.ლიბერალური კონსტიტუცია მოითხოვს განხორციელებას სუბკონ
სტიტუციურ წყობაში. თავისუფლების კონსტიტუციისმიერი დაპირება უნდა
შესრულდესკანონშემოქმედებისადასამართალგამოყენებისდონეზეაღმასრუ
ლებელიდასასამართლოხელისუფლებისმიერ;მხოლოდმაშინშეძლებსკონ
სტიტუციურისამართალი, შეასრულოსთავისიფუნქცია,რომიყოსსახელმწი
ფოსორგანიზებისადასახელმწიფოსადამოქალაქეებსშორისურთიერთობისსა
ფუძველიდაშეიძინოსღირებულიმნიშვნელობამთელიმართლწესრიგისთვის.
მართლწესრიგისესკონსტიტუციურიშეღწევაგანსაკუთრებულიგამოწვევების
წინაშეაყენებს„ახალგაზრდა“კონსტიტუციებს,როგორიციყოგერმანიისფედე
რაციულირესპუბლიკისკონსტიტუცია1949წლისშემდეგდაროგორიცარისსა
ქართველოსკონსტიტუციაახლა.

საკვანძოსიტყვები:კონსტიტუცია,ადამიანისძირითადიუფლებები,საკონსტი
ტუციოსასამართლო

I.ლიბერალურიკონსტიტუციისფუნქციები:

სახელმწიფოწყობადაძირითადიუფლებები

1.სახელმწიფოსწყობისჩამოყალიბება

სახელმწიფოს წყობას აყალიბებს მისი კონსტიტუცია. ის აუცილებლად შეიცავს
სახელმწიფოსმმართველობისფორმისადაორგანიზაციისძირითადპრინციპებს.
საქართველოსკონსტიტუციაშიპირველითავისდებულებები,კერძოდ,მუხლები
35ეხებადემოკრატიას,კანონისუზენაესობასადასოციალურსახელმწიფოს,გერ
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მანიისფედერაციულირესპუბლიკის1კონსტიტუციაშიკიძირითადიკონსტიტუ
ციურიგადაწყვეტილებებიშესულიამე20მუხლში.ამძირითადდებულებებზეა
დაფუძნებულისახელმწიფოსორგანიზებისმომდევნოდებულებებიცალკეული
სახელმწიფოორგანოებისადამათიშექმნისშესახებ–იქნებაესპირდაპირ,საყო
ველთაო არჩევნების მეშვეობით თუ ირიბად, დემოკრატიული ლეგიტიმაციის
გზით,როცაარჩეულიპარლამენტიგანსაზღვრავსსხვასახელმწიფოორგანოებს,
კერძოდ,მთავრობას–მათიამოცანებისადაუფლებამოსილებების,ასევემათიერ
თმანეთთანურთიერთობისშესახებ.თავისუფალკონსტიტუციურსახელმწიფოში
კისახელმწიფოსკონსტიტუციასუფროშორსმიმავალიფუნქციებიაქვს,ვიდრესა
ხელმწიფომოქმედებისორგანიზაციულჩარჩოს.ისგადამწყვეტადგანსაზღვრავს
მოქალაქისმდგომარეობას,აქვსმისითავისუფლებისსახელმწიფოსსუვერენული
ძალაუფლებისგანშემოფარგვლისადადაცვის,ასევე,სახელმწიფოძალაუფლების
შეზღუდვისფუნქცია.ეს,უმთავრესად,არისძირითადიუფლებებისფუნქციალი
ბერალურკონსტიტუციაში.ძირითადიუფლება,უპირველესყოვლისა,თავისუფ
ლებისუფლებაადაროგორცასეთი,მოქალაქისთავდაცვითიუფლებაასახელმწი
ფოსთანმიმართებით2.ესშეესაბამებაარამხოლოდმისისტორიულწარმომავლო
ბას,არამედადამიანისუფლებათადაძირითადთავისუფლებათადაცვისკონვენ
ციისძირითადუფლებათაკონცეფციას3.

2.ძირითადიუფლებებისგადამწყვეტიმნიშვნელობა

ძირითადუფლებათაკატალოგისესუმთავრესიმნიშვნელობასამართლისუზ
ენაესობაზე დაფუძნებული კონსტიტუციისთვის განსაკუთრებით მკაფიოდაა
გამოხატული გერმანიის ფედერაციულირესპუბლიკის კონსტიტუციაში, როცა
მასშიპირველ,„ყველაზეთვალსაჩინო“ადგილზეარაამოხსენიებულიდებულე
ბებისახელმწიფოსსაფუძვლებისშესახებდაკერძოდ,სახელმწიფოსფორმა.ამ
ადგილსიკავებსკონსტიტუციის1ლიმუხლი: ადამიანისღირსებისგარანტია.
ის ყველა სახელმწიფო ძალაუფლებასადა ყველა სახელმწიფო მიზანზეუპირ
ატესია, მისიდაცვა სახელმწიფოსუმნიშვნელოვანესი ამოცანაა: „სახელმწიფოა
ადამიანისთვისდა არა – ადამიანი სახელმწიფოსთვის“4. ის არ კმაყოფილდება
ადამიანისღირსებისზოგადიჩვენებით,1ლიმუხლისმე2 აბზაცშისაუბარია
იმის შესახებ, თუ რას ნიშნავს ადამიანის ღირსება: ადამიანის ხელშეუხებელი

1. Degenhart,StaatsrechtI–Staatsorganisationsrecht,34.Aufl.2019Rdn.11.
2. შდრ.Starck,in:v.Mangoldt/Klein/Starck,GG,7.Auf.2018,Art.1Rdn.168ff.
3. შდრ., მაგ., მხოლოდBethge, DerGrundrechtseingriff,VVDStRL 57 (1998), 7 (13 f.); fürArt. 5GG s.

Degenhart,BonnK,Art.5Iu.II(2017)Rdn.63;ადამიანისუფლებათადაძირითადთავისუფლებათა
კონვენციასთან–კერძოდ,მისმე10მუხლთანდაკავშირებით–იხ.Marko,Rundfunkveranstaltungund
Rundfunkempfang,1997,S159ff;Gornig,ÄußerungsfreiheitundInformationsfreiheitalsMenschenrechte,
1988,S.293f.

4. ასეაჰერენკიმზეესპროექტის1ლიმუხლისპირველაბზაცში.
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დაგანუყოფელიუფლებებისაღიარება–სიცოცხლის,თავისუფლებისადათა
ნასწორობის, ფიზიკური ხელშეუხებლობის, რწმენისადა სინდისისთავისუფ
ლების, აზრის გამოხატვის თავისუფლების, საკუთრების უფლება. ადამიანის
ესუფლებები მკაფიოდაა გარანტირებული გერმანიისფედერაციულირესპუბ
ლიკისკონსტიტუციისმომდევნოდებულებებში (მუხლი219)ძირითადიუფ
ლებებისშესახებ,ხოლოსაქართველოსკონსტიტუციაშიმე2თავისკატალოგის
ძირითადი უფლებები სისტემატურადაა წარმოდგენილი, როგორც ადამიანის
ღირსებისპრინციპისკონკრეტიზაცია,რაცძირითადიუფლებებისგანყოფილე
ბაში პირველ ადგილზედგას. კონსტიტუციის ძირითადიუფლებები,როგორც
გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის კონსტიტუციის 1ლი მუხლის მე3
აბზაცშიამითითებული,წარმოადგენსუშუალოდმოქმედდებულებებსდაშე
სასრულებლადსავალდებულოაყველასახელმწიფოხელისუფლებისთვის,მათ
შორის,საკანონმდებლოხელისუფლებისთვის–სწორედამიტომაცააამკონსტი
ტუციის მქონე კონსტიტუციური სახელმწიფოთავისუფალი კონსტიტუციური
სახელმწიფო.ვინაიდანძირითადიუფლებებიარაუბრალოდპროგრამისპრინ
ციპია,არამედშესაძლებელიამათიუშუალოდმოთხოვნა.ისინიპირისსუბიექ
ტურიუფლებებიასახელმწიფოსწინააღმდეგ.უმთავრესადამაშიმდგომარეობს
გერმანიისფედერაციულირესპუბლიკისკონსტიტუციისგადამწყვეტიწინსვლა
ვაიმარისრესპუბლიკისმანამდეარსებულკონსტიტუციასთანშედარებით–სწო
რედაცფედერალურისაკონსტიტუციოსასამართლოსიურისპრუდენცია,ხოლო
მისიზეგავლენით,უფროდაუფრომეტისპეციალიზებულისასამართლოსიურ
ისპრუდენციადაეხმარამას,განხორციელებულიყოკანონშემოქმედებისადასა
მართალგამოყენებისპრაქტიკაშიდაამითგამოიწვიამართლწესრიგის5კონსტი
ტუციონალიზაცია.საქართველოსკონსტიტუციაშიძირითადიუფლებებისდაც
ვისგარანტიებიმოცემულია,კერძოდ,მის34ემუხლში.

II.კონსტიტუციადასუბკონსტიტუციურიწყობა–

განხორციელებისსაფეხურები

1.კონსტიტუციისმიმღებლობისშესახებ

კონსტიტუციის შექმნის სიმაღლეებსდაბლობის სირთულეები მოსდევს. იმ
ისათვის, რომ კონსტიტუციამ ჩამოაყალიბოს კონსტიტუციური და ლიბე

5. ცნებისთვის იხ. Jarass, Die Konstitutionalisierung des Rechts, in: Scholz/Lorenz/Pestalozza/Kloepfer/
Jarass/Degenhart/Lepsius(Hrsg.),RealitätsprägungdurchVerfassungsrecht,KolloquiumausAnlassdes80.
GeburtstagsvonPeterLerche,2008,S.75;ასევეიხ.Bethge,ZurgrundrechtlichenKonstitutionalisierung
desStrafrechts,in:FestschriftStern,2012,S.295.
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რალური თანამეგობრობის ძირითადი წყობა და როგორც ასეთი, მსგავსად
გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის კონსტიტუციისა, ფართოდ იქნეს
მიღებული, ის უნდა განხორციელდეს სამართლებრივ ყოველდღიურობაში,
ყოველდღიურსამართლებრივურთიერთობებში,ხელისუფლებისორგანოებ
თანკონტაქტისას–ანუუბრალოსტატუტორულისამართლის,სუბსტატუტო
რული სამართლის, კანონის აღსრულებისდონეზე.თავისუფლებისადა ძი
რითადიუფლებებისკონსტიტუციისმიერიდაპირებაგადამწყვეტიადაუნდა
შესრულდესმარტივისტატუტორულისამართლისდონეზედაარამხოლოდ
თავადკანონმდებლობაში,არამედასევედაუმთავრესად,კანონისგამოყენე
ბაში. სახელმწიფოს კონსტიტუცია აყალიბებს მის ძირითად სამართლებრივ
წესრიგსდაის არსებითადგანსაზღვრავსურთიერთობასმოქალაქესადასა
ხელმწიფოსშორის.ამიტომკონსტიტუციისნორმები–დაესეხება,კერძოდ,
ძირითადიუფლებებისგარანტიას–უმთავრესადგამოყენებულიუნდაიქნეს
იქ, სადაც სახელმწიფოთავისი ძალაუფლების ყველა განშტოებაში უშუალ
ოდეჩეხებამოქალაქეს:კანონებისადმინისტრაციულშესრულებაში6,სასამარ
თლოსაქმისწარმოებაში.

2.მართლწესრიგისკონსტიტუციურიხასიათი

ა) მართლწესრიგის კონსტიტუციონალიზაცია კონსტიტუციური სამართლის
ფასეული გადაწყვეტილებების – განსაკუთრებით,  ძირითადი უფლებების –
მეშვეობით

კონსტიტუცია არიქმნებასამართლებრივვაკუუმში. საკონსტიტუციოსაკანონ
მდებლოორგანო,ისევეროგორცკონსტიტუციაშიცვლილებებისშემტანისაკა
ნონმდებლოორგანოაკმაყოფილებსჩვეულებრივიკანონისნორმებისარსებულ
კომპლექსებს.მათთვისაცდაარამხოლოდმომავალი,პოსტკონსტიტუციურიკა
ნონმდებლობისთვის,კონსტიტუციისნორმები,როგორცუფრომაღალირანგის
სამართლებრივინორმები,წარმოადგენსსაზომსმათიკონსტიტუციონალურობ
ისგანსასჯელად.ნორმებისკოლიზიისშემთხვევაშიკონსტიტუციურისამართა
ლი გამოიყენება მარტივი სტატუტორული სამართლისგან. თუმცა, ზედმეტად
მოკლევადიანიიქნებოდაკონსტიტუციურსამართალსადასუბკონსტიტუციურ
ნორმებსშორისურთიერთობისშეზღუდვასაზომიფუნქციითდაპირველისგა
დახრისეფექტით.კონსტიტუციურსახელმწიფოში,რომელიცადამიანისღირსე
ბასუმაღლესკონსტიტუციურფასეულობადაღიარებს,„მთელიმართლწესრიგი
...გამსჭვალულიუნდაიყოსამფასეულიგადაწყვეტილებით“7.ესეხებაროგორც

6. იხ.Horn,DieGrundrechtsbindungderVerwaltung,in:FestschriftStern,2012,S.353.
7. შდრ.Stern.IdeederMenschenrechteundPositivitätderGrundrechte,HStRIX,3.Aufl.2011,§184Rdn.7.
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ნორმებისშინაარსს,ისემათგამოყენებას;დაესეხებაარამხოლოდიმსამართლებ
რივდებულებებს,რომლებიცუშუალოდაყალიბებსურთიერთობასსახელმწი
ფოსადამოქალაქესშორისდა აქგათვალისწინებულიუნდაიქნესდარღვევის
შეზღუდვისეფექტი, კერძოდ,ძირითადიუფლებებისა, არამედესეხებამთელ
მართლწესრიგს.სწორედაცფედერალურისაკონსტიტუციოსასამართლოსდამ
სახურებადაარასაკმარისადშეფასებულიპრეტორულიმიღწევაა,რომისთავის
იურისპრუდენციაში დასაწყისიდანვე ითვალისწინებდა ამ ურთიერთკავშირს
კონსტიტუციასადაკანონსშორის.ძირითადიუფლებებისზოგადიმართლწეს
რიგისობიექტურპრინციპებად–რომლებიცმასნებისმიერშემთხვევაშიაყალიბ
ებს–განხილვისას8დამათთვისამსაფუძვლითზოგადიმართლწესრიგისთვის
ყოვლისმომცველიგამოსხივებისეფექტისმინიჭებით,მანგადამწყვეტიწვლილი
შეიტანა,რომკონსტიტუციისქვეყანაძირითადიუფლებებითგამსჭვალულკონ
სტიტუციურსახელმწიფოდ9ჩამოყალიბებულიყოდასამართლისადრესატებისა
დამომხმარებელთაცნობიერებაშიისმჭიდროდჩაბეჭდილიყო.სწორედესარის
წინაპირობაიმისა,რომკონსტიტუციაითვლებოდესწარმატებულად;„წარმატე
ბისფორმულა“, რასაც გერმანიისფედერაციულირესპუბლიკის კონსტიტუცია
მოწმობს.

ბ)ძირითადიუფლებები,როგორცუშუალოდმოქმედისამართალი

ამდენად, სწორედ ძირითადიუფლებები განავრცობს ამ გამოსხივების ეფექტს
მთელმართლწესრიგზე.ძირითადიუფლებებისამგამოსხივებისეფექტით,მათი
ობიექტურ, ფასეულ გადაწყვეტილებებად განმარტებით, როგორც სამართლის
ყველასფეროშიკონსტიტუციურიშეფასებები,კონსტიტუციურიდასუბკონსტი
ტუციურიწყობაერთმანეთთანდაკავშირებულიათავისუფლებისადახელყოფის
წესისადაგამონაკლისისურთიერთობისმიღმა.ძირითადიუფლებებიგავლენას
ახდენს მარტივდა სუბსტატუტორულმართლწესრიგზე, ასევე ძირითადიუფ
ლებებისდადებითობისშედეგსადამათეფექტზე,როგორცკანონმდებლობისა
დაკანონისგამოყენებისყველადონეზეუშუალოდმოქმედიკანონი10.ამასთანაა
დაკავშირებულიძირითადიუფლებებისმარტივსამართლებრივწესრიგშიშეღ
წევისადადაქვემდებარებულსამართლებრივდონეებზეძირითადიუფლებების

8. გადამწყვეტიიმპულსისთვის,რომელსაცბიძგიმისცაფედერალურისაკონსტიტუციოსასამართ
ლოს1958წლის15იანვრისგადაწყვეტილებამლიუთისსაქმეზე(BVerfGE7,198),იხ.Sachs,in:Stern,
DasStaatsrechtderBundesrepublikDeutschland,Bd.III/1,1988,§69I3,S.899ff.,S.903;Hermes,Verfas-
sungsrechtundeinfachesRecht–VerfassungsgerichtsbarkeitundFachgerichtsbarkeit,VVDStRL61(2002),
119(121);nähernachstehendIII.2.a).

9. ამასთან დაკავშირებით, შდრ. Sachs/Siekmann (Hrsg,), Der grundrechtsgeprägte Verfassungsstaat,
FestschriftStern,2012.

10.შდრ.Sachs(Fn.8),§69III4,S.927f.;fürdieMeinungsfreiheitdesArt.5Abs.1GGs.BVerfGE7,198(208);
fürdieKoalitionsfreiheitdesArt.9Abs.3GGs.BVerfGE93,352(360).
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რეალიზაციისმოთხოვნა.მართლწესრიგიყველადონესადამისყველასექტორ
ში11ისეუნდაიქნესშემუშავებულიდამოქმედებდესისე,რომუზრუნველყოს
ძირითადიუფლებებისეფექტიანირეალიზაციისპირობები.ვინაიდანისეთდი
ფერენცირებულსაზოგადოებრივწყობაში,როგორიცევროპისკონსტიტუციური
სივრცეა,რომლისწესრიგისადაწყობისფორმირებისარსებითსაშუალებასკანო
ნიწარმოადგენს, ძირითადიუფლებებისცალკეულიმფლობელითავისუფლე
ბისძირითადიუფლებისგანხორციელებისასუმეტესადმოძრაობსსამართლებ
რივადფორმირებულურთიერთობებში12.ამიტომსამართლებრივისისტემაისე
უნდაიყოსშემუშავებული,რომშესაძლებელიგახადოსდაუზრუნველყოსძი
რითადიუფლებებისგანხორციელება.

გ)კანონმდებლობადადაქვემდებარებულიდონეები

ამდენად,ზოგადმართლწესრიგზეძირითადიუფლებებისგამოსხივებისეფექტი
ნიშნავს,რომაქკონსტიტუციურისამართალიახდენსგავლენასმარტივსამარ
თლებრივდასუბსტატუტორულმართლწესრიგზე; ამთვალსაზრისითეს ნიშ
ნავსსამართლისკონსტიტუციონალიზაციას.ესკონსტიტუციური,კერძოდ,ძი
რითადიუფლებებითმართლწესრიგისფორმირებააუცილებელიაგანვიხილოთ
განგრძობით,თანმიმდევრულპროცესად–სუბკონსტიტუციურსამართალსშე
უძლიაწინაღუდგესამასძლიერიძალებით,რაცნაჩვენებიიქნებაქვემოთ,მა
გალითისთვისმოყვანილსაკითხებში,კომუნიკაციისთავისუფლებისსფეროში.

კონსტიტუციურად,კერძოდ,ძირითადიუფლებებითფორმირებულისუბკონ
სტიტუციური მართლწესრიგი უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს კონსტიტუცი
ურკანონმდებლობას,პროცესს,რომელიცთავიდანვეწინასწარგანსაზღვრულ
სტანდარტებსშეესაბამებადაამდენად,შედარებითარაპრობლემატურია.თუმ
ცა,საუბარიაარამხოლოდამისშესახებ,არამედმთელიმართლწესრიგისკონ
სტიტუციური სამართლის ფასეულობებთან შესაბამისობაში მოყვანაზე, მათ
შორის, საკონსტიტუციო საკანონმდებლო ორგანოს მიერ აღმოჩენილი მარ
თლწესრიგისა.ამრიგად,მართლწესრიგშიკონსტიტუციისშეღწევაჯერკიდევ
ნიშნავს კონსტიტუციამდელი ნორმების ადაპტირებას – ამგვარად გერმანიის
ფედერაციულირესპუბლიკისსაოჯახოსამართალიშეიძლებათანდათანადაპ
ტირებულიქნესკონსტიტუციისთანასწორობისმოთხოვნასთან.უმთავრესად,
სწორედადაპტირებისპროცესებიეჩეხებაუკუქმედებისძალებსიქ,სადაცაუც
ილებელიაუფროღრმა ჩარევა კონსტიტუციამდელ,დახურულდადიფერენ

11.შდრ. სხვადასხვა სამართლებრივ სფეროებზე ძირითადი უფლებების გამოსხივების ეფექტთან
დაკავშირებითSachs(Fn.8),§69III1–3,S.924ff.;Starck,in:v.Mangoldt/Klein/Starck,GG,7.Auf.2019,
Art.1Rdn.178ff.

12.შდრ.Hesse,GrundzügedesVerfassungsrechts,20.Aufl.1995,Rdn.303.
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ცირებულ კაზუისტიკად გაშლილ ნორმების კომპლექსში, რაც ქვემოთაა მოყ
ვანილიკონკურენციისშესახებკანონისმაგალითზე.თუმცა,მართლწესრიგის
ორიენტირება კონსტიტუციურ სამართალზე არ იზღუდება კანონმდებლობის
დონეზე. ძირითადიუფლებების ეფექტიანადდაცვისხელშესაწყობადისუნ
დაგავრცელდესკანონისაღსრულების,კანონისგანმარტებისკანონმდებლობას
დაქვემდებარებულდონეზე–პროცესი,რომელმაცუნდაგადალახოსძლიერი
უკუქმედებისძალები.ბოლოსდაბოლოს,კონსტიტუციამდელკატეგორიებში
აზროვნებადა მოქმედებაუფრორთულია, ვიდრეთავად კონსტიტუციამდე
ლისამართლისდაძლევა.არსებობსფედერალურისასამართლოებისსაკმარი
სი პრეცედენტულისამართალიკონსტიტუციის ამოქმედების პირველიდეკა
დებიდან,რომელიცსაერთოდაცარასახავსკონსტიტუციისსუნთქვას,არამედ
დატყვევებულიასამართლისგანვითარებისუფროადრეულიეპოქებისწესრი
გისწარმოდგენებით.

3.ძირითადიუფლებისჩამოყალიბებასტატუტორულისამართლისმეშვეობით

ძირითადი უფლებები როგორც ობიექტური ფასეული გადაწყვეტილება არ
ავითარშემთხვევაშიარშეიძლებაგაგებულიქნესმათითავისუფალისამარ
თლებრივი განზომილების საპირისპიროდ13, არამედ როგორც მათი გაძლი
ერებადაგაფართოება,განსაკუთრებით,თუემატებაძირითადიუფლებების
დაცვისდამატებითი  ეფექტები, მაგალითად,დაცვისდადებითივალდებუ
ლება. ამდენად,დაცვის ეფექტის „აღმოჩენა“როგორცობიექტურიფასეული
გადაწყვეტილებისა მართლწესრიგისთვის სხვა არაფერია, გარდა ძირითადი
უფლებების ნორმატიულობის განხორციელებისა გერმანიის ფედერაციული
რესპუბლიკის კონსტიტუციის 1ლი მუხლის მე3 აბზაცის შესაბამისად და
მისიშედეგი.

მეორე მხრივ, ეს ნიშნავს, რომ ძირითადიუფლებების მოქმედება,დონედა
მისიეფექტიანობისინტენსიურობაგანისაზღვრებასუბკონსტიტუციურიწეს
რიგისამგანხორციელებით,დამოკიდებულიამასზედაშეიძლებაასევემო
ექცესმისიგავლენის ქვეშ კონსტიტუციისცვლილებამდე14. კანონმდებლობა
დასამართალგამოყენებაგანსაზღვრავს,თუროგორ,რადონეზედარაინტენ
სიურობითიძენსძალასძირითადიუფლებები.ამიტომ,ძირითადუფლებებ
თანდაკავშირებულიკანონმდებლობისფუნქცია,ამთვალსაზრისითდაუპ

13.შდრ.ასევეSachs,in:Sachs,GG,8.Aufl.2018,vorArt.1Rdn.28;Starck,in:v.Mangoldt/Klein/Starck,GG,
7.Auf.2019,Art.1Rdn.171ff.;rArt.5GGDegenhart,BonnK,Art.5IundII(2017)Rdn.63f.

14. ამ ურთიერთდამოკიდებულებასთან დაკავშირებით, კერძოდ, Lerche, Schutzbereich,
GrundrechtsprägungundGrundrechtseingriff,in:HStRV,2.Aufl.1989Rdn.1;Degenhart,Realitätsprägung
durch Verfassungsrecht – Verfassungsinterpretation und reale Veränderungen, in: Scholz u.a. (Hrsg.),
RealitätsprägungdurchVerfassungsrecht(Fn.5),S.89(94f.).
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ირველესყოვლისა,არისმართლწესრიგშიძირითადიუფლებებისთვისძალის
მინიჭება. ადმინისტრაციისა და იურისპრუდენციისთვის აქედან გამომდი
ნარეობს ძირითადიუფლებების ირიბი ფორმირების ფუნქციები ძირითადი
უფლებებისშესაბამისადკანონისგამოყენებისასდასაჭიროებისშემთხვევაში,
კანონისსრულყოფისას,თუნდაცრეალურიცვლილებებისგავლენისქვეშ15.ამ
უკანასკნელის მაგალითი შეიძლება იყოს პირადი უფლებებისდაცვის სასა
მართლოპრაქტიკა მედიაში. იურისპრუდენციაში სასამართლო „შემოქმედე
ბითი სამართლიანობის“16 მეშვეობით, ზოგადი პირადიუფლებებისდაცვის
მიზნით, შემუშავებულია ფულადი კომპენსაციის მოთხოვნა, თუმცა, ასეთ
შემთხვევაშიგერმანიისსამოქალაქოკოდექსის§253არითვალისწინებსზიან
ის ანაზღაურებას არამატერიალური სამართლებრივი ინტერესებისდარღვე
ვისთვის17.ზიანისიურისპრუდენციაშიშემუშავებულიანაზღაურებაუკვეაღარ
განიხილება„ფიზიკურიზიანისკომპენსაციის“შემთხვევად,გერმანიისსამოქა
ლაქოკოდექსის§847ანალოგიით18,არამედროგორცგანსაკუთრებულიმოთხოვ
ნა,რომელიცუშუალოდმომდინარეობსგერმანიისფედერაციულირესპუბლი
კისკონსტიტუციისმე2მუხლის1ლიაბზაციდან,1ლიმუხლის1ლაბზაცთან
ერთობლიობაში19. მან შეიძინა სადამსჯელოზიანის (punitive damage)დამოუკ
იდებელიიურიდიულიინსტიტუტისკონტურები20:ეს„...პირდაპირიგაგებით,
არის არა ფიზიკური ზიანის კომპენსაცია გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის
§847 შესაბამისად, არამედ სამართლებრივი საშუალება, რომელიც გერმანი
ის ფედერაციულირესპუბლიკის კონსტიტუციის 1ლიდა მე2 (I ) მუხლე
ბისდაცვისმანდატსეხება“21.აქნათელმაგალითადხდებაურთიერთდამოკი
დებულებაკონსტიტუციურნორმასადამარტივკანონსშორის.ერთიმხრივ,
სამოქალაქო სამართლის კანონს მიღმა (praeter legem)დებულებები – გერმა
ნიის სამოქალაქო კოდექსის §§253და 847 – შინაარსობრივად „მდიდრდება“
კონსტიტუციურისამართლით,თუისინიუკანონო(contralegem)არაა;მეორე
მხრივ, სამართალგამოყენებისას ძირითადუფლებასდამცავ ეფექტს ანიჭებ
ენსპეციალიზებულისასამართლოები,რომლებიცმისეფექტიანაღსრულებას
ემსახურებიანზოგადსამართლებრივწესრიგში.ამით,ერთიმხრივ,გარანტი

15.შდრ.Degenharta.a.O.
16.იურისპრუდენციისგანვითარებისთვისშდრ.Gounalakis,AfP1998,10(12ff.).
17.იხ.BVerfGE 34,269(292);BGHZ128,1(15);143,214(218f.).
18.BGH,NJW1996,984;BVerfG,NJW2000,2187.
19.შდრ.Müller,AfP1997,499;Gounalakis,AfP1998,10,12f.
20.Des„Strafschadens“ (punitivedamages),BGHZ128,1–Carolinev.MonacoI ;vgl.hierzu Gounalakis, 

AfP1998,10;s.auchzurRechtsprechungderZivilgerichtezuArt.3Abs.2GGvorderVerwirklichung
derGleichberechtigungdurchdenGesetzgeber Hesse (Fn.12),Rdn.305;–უკანონოფიზიკურიზიანის
კომპენსაციისშემთხვევაშიფუნქციებისწესრიგისგარღვევისთვისკრიტიკულიაHermes,VVDStRL
61(2002),119(131).

21.BGHZ128,1(22);ტერმინოლოგიისთვისSoehring,NJW1997,360(372);მოთხოვნისსაფუძველთან
დაკავშირებითRuffig,AfP2016,110.
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რებულიუნდაიქნესძირითადიუფლებებისეფექტიანიდაცვასაზოგადოებ
რივინტერესებთანბალანსში,მაგრამმეორემხრივ,უზრუნველყოფილიუნდა
იქნესფრთხილიბალანსიკერძოპირებისკოლიდირებადძირითადუფლებებს
შორის–ერთიმხრივ,როგორცაზრისადაპრესისთავისუფლებასდამეორე
მხრივ,ზოგად პირადუფლებებს შორის. კერძოდ, ეს არისრეალური ცვლი
ლებებიმედიაგაშუქებისსფეროში,რამაცაუცილებელიგახადასამართალგან
ვითარება,რათაძირითადიუფლებებისდაცვისეფექტირეალურისაჭიროებ
ებისთვისმიესადაგებინა.ასევეაღსანიშნავიაფედერალურისაკონსტიტუციო
სასამართლოს სასამართლო პრაქტიკით ინიციირებული ხელშეკრულებების
შინაარსისშემოწმებაძირითადიუფლებებისეგიდით22.

4.ურთიერთკავშირიკონსტიტუციურდასტატუტორულსამართალსშორის–

სპეციალიზებულისასამართლოებისროლი

მაშასადამე, სტატუტორულისამართალიდა მისიგამოყენება გადამწყვეტად
განსაზღვრავს კონსტიტუციის ნორმების და განსაკუთრებით მისი ძირითა
დიუფლებებისმოქმედებისშინაარსსადაინტენსივობას.სწორედსპეციალ
იზებულისასამართლოებისსასამართლოპრაქტიკაწარმოადგენსშუამავალს
ამურთიერთქმედებაშიკონსტიტუციურსამართალსადამარტივკანონსშო
რის. შესაბამისად, მარტივი სტატუტორული სამართალი კანონმდებლობის
დონეზეახდენსგავლენასძირითადუფლებებზე, ასევეკანონისგამოყენება
ზე;ურთიერთკავშირისტატუტორულდაკონსტიტუციურსამართალსშორის
არუნდაიქნესგაგებულიმხოლოდკონსტიტუციურიუფლებებისშეზღუდ
ვისკუთხით,კონსტიტუციურისამართალიდამოკიდებულიამარტივკანონ
შიგანხორციელებაზე. კონსტიტუციითგათვალისწინებულიძირითადიუფ
ლებები,კერძოდ,გარკვეულწილადნორმატიულიადამათიგანხორციელება
კანონზეა დამოკიდებული. ასე, მაგალითად, სასამართლო პროცედურების
კონსტიტუციური გარანტიები, ასევე, გერმანიის ფედერაციულირესპუბლი
კისკონსტიტუციისმე14მუხლითგათვალისწინებულისაკუთრებისგარან
ტიაშინაარსობრივადთავიდანვეჩამოყალიბებულია,როგორცნორმატიული
კონსტიტუციური გარანტია; კომუნიკაციისთავისუფლებადა ეკონომიკური
საქმიანობისთავისუფლება ასევე გამიზნულია კერძო სამართლის წესრიგში
განსახორციელებლად.შემდგომშიესგანხილულიიქნებაცალკეულკონსტი
ტუციურგარანტიებთან, კერძოდ,ძირითადიუფლებებისგარანტიებთანმი
მართებით.

22.შდრ.BVerfGE81,242(255)–Wettbewerbsverbot;BVerfGE89,214(230)–Bürgschaftsverträge.
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III.ურთიერთქმედებაკონსტიტუციურდა

სტატუტორულსამართალსშორის–

შერჩეულიქვენაწილები

1.პროცედურულიგარანტიები,როგორცკანონდამოკიდებული

კონსტიტუციურინორმები

კანონდამოკიდებულიძირითადიუფლებებისრიცხვსგანსაკუთრებითმიეკუთ
ვნებაკონსტიტუციურისაპროცესოძირითადიუფლებები,ე.ი.გერმანიისფედე
რაციულირესპუბლიკისკონსტიტუციისთვისკანონიერიმოსამართლისგარანტია
კონსტიტუციის101ემუხლის1ლიაბზაცისმე2წინადადებისშესაბამისადდა
სასამართლომოსმენისუფლებაკონსტიტუციის103ემუხლის1ლიაბზაცისშესა
ბამისად23,ასევე,სამართლისუზენაესობისპრინციპიდანდაადამიანისუფლებათა
დაძირითადთავისუფლებათაკონვენციისმე6მუხლის1ლიპუნქტიდანგამომ
დინარეკონსტიტუციურიპრინციპისამართლიანისასამართლოსა,რომელსაცად
ამიანისუფლებათა ევროპულისასამართლო „თვალსაჩინო ადგილს“ აკუთვნებს
დემოკრატიულ საზოგადოებაში და ამიტომ არ შეიძლება შეზღუდულად იქნეს
განმარტებული24.ადამიანისუფლებათადაძირითადთავისუფლებათაკონვენცი
ისმე6მუხლსეფუძნებაასევესაქართველოსკონსტიტუციის31ემუხლითგათვა
ლისწინებულიპროცედურულიგარანტიები.

კონსტიტუციური სამართლის პროცედურული გარანტიები სამართალწარ
მოებისთვის ხორციელდება პროცესში, ანუ სამართლებრივად ორგანიზებულ
პროცედურებშიდასწორედამმიზეზითითვალისწინებსისინიმათიგანხორ
ციელების პროცედურის მარეგულირებელი საპროცესოსამართლებრივი წე
სების არსებობას. ამიტომ ისინი საპროცესო სამართლის მეშვეობითუნდა ჩა
მოყალიბდეს25.მიუხედავადამისა,კონსტიტუციითადაადამიანისუფლებათა
და ძირითად თავისუფლებათა კონვენციით გათვალისწინებული პროცედუ
რულიგარანტიებიგამოიყენებაუშუალოდ26,ანუშესაბამისისაპროცესოსამარ
თლებრივიდებულების არარსებობის შემთხვევაში შესაძლებელიაუშუალოდ
კონსტიტუციურინორმისთვისმიმართვა.ესიძლევაზოგადმიმართულებას27,
სასამართლო მოსმენის უზრუნველყოფის28 პირობების ჩამოყალიბება უბრა

23.ამასთანდაკავშირებითიხ.Degenhart,Gerichtsorganisation,HStRV,3.Aufl.2007,§114;Gerichtliches
Verfahren,HStRV,2007,§115;Degenhart,in:Sachs,GG.8.Aufl.2018,Art.103Rdn.42ff.

24.EGMRNJW2009,2873.
25.შდრ.BVerfGE89,28(35);დაწვრილებითDegenhart,in:Sachs,GG,8.Aufl.2018,Art.103Rdn.12ff.
26.შდრ.Kunig,in:vonMünch/Kunig,GGII,6.Aufl.2012,Art.103Rdn.8.
27.BVerfGE31,364(370).
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ლოკანონმდებელსენიჭება.საქმისწარმოებისკონცენტრაციისადადაჩქარების
თვალსაზრისით კონსტიტუციურად დაკანონებულ აღკვეთის დებულებებს29 
საპროცესოსამართლისდონეზეაქვსსასამართლომოსმენისუფლებისფორმი
რებისეფექტი,ვინაიდანესზოგადადსაპროცესოსამართლისფუნქციასწარმო
ადგენს,მაგრამ,თავისმხრივ,არაგონივრულშეზღუდვასარუნდაიწვევდეს30.
სხვა არაფერი ეხება გერმანიისფედერაციულირესპუბლიკის კონსტიტუციის
მე19მუხლისმე4 აბზაცითგარანტირებულსასამართლოსხელმისაწვდომო
ბისფორმირებასდაეფექტიანსამართლებრივდაცვას31.ძირითადიუფლებების
ფორმირება საქმისწარმოების ამდონეზე ამბივალენტურია მის განაწილებაში
პოზიტიურ,ძირითადუფლებებადდაშემზღუდველ,კონკრეტულსტრუქტუ
რებად,რაცდამოკიდებულიაუზრუნველსაყოფიმატერიალურიმდგომარეობ
ისგანაწილებაზე.

2.აზრისგამოხატვისთავისუფლებასამოქალაქოსამართლისწესრიგში

ა)ძირითადიუფლებები.როგორცფასეულიგადაწყვეტილებები
დათანამდევიშედეგები

ძირითადი უფლებების, როგორც ზოგადი სამართლებრივი წესრიგის ობიექ
ტურიპრინციპებისგანვითარებისმაგალითია,როგორცდასაწყისშიუკვეაღინ
იშნა,გერმანიისფედერაციულირესპუბლიკისკონსტიტუციისადაადამიანის
უფლებათადაძირითადთავისუფლებათაკონვენციისმე10მუხლისკომუნი
კაციისთავისუფლებების სფერო. აქაცცხადიხდება,რომ ესუწყვეტიდა ეტ
აპობრივი პროცესია.ლიუთის საქმეზე 1958 წლის მნიშვნელოვანი გადაწყვე
ტილების32 გამოტანის შემდეგ ძირითადიუფლებების მოქმედება გავრცელდა
მთელ მართლწესრიგზე.თავდაპირველი საქმე იყო სამართლებრივიდავა სა
მოქალაქოსასამართლოებში.მომჩივანიიმრეჟისორისფილმებისბოიკოტისკენ
მოუწოდებდა,რომელმაც არაერთგვაროვანირეაქციებიგამოიწვიათავისინა
ცისტურიწარსულისგამო.ამუკანასკნელმამასუჩივლაგანზრახამორალური
ზიანისთვისსამოქალაქოკოდექსისდებულებებისშესაბამისად,ამშემთხვევა
ში, გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის §826 შესაბამისადდა თავდაპირველად
მოიგო საქმე. ეს იმიტომ მოხდა, რომ სამოქალაქო სასამართლოების კარგად
დამკვიდრებული იურისპრუდენციისთანახმად, ბოიკოტისკენ მოწოდება გა

28.ამასთანდაკავშირებითშდრ. SchulzeFielitz,in:Dreier,GGIII,3.Aufl.2018,Art.103Rdn.49ff.
29. შდრ.უფროდაწვრილებითNolte, in:Mangoldt/Klein/Starck III, 7. Aufl. 2018, Art. 103 Rdn. 60 ff.;

grundsätzlichausderRspr.desBVerfG,იხ.BVerfGE54,117(123);55,72(90ff.);75,302(312ff.).
30.შდრ.Degenhart,GerichtlichesVerfahren,HStRV,3.Aufl.2007,§115Rdn.10.
31.შდრ.SchulzeFielitz,in:in:Dreier,GGI,3.Aufl.2013,Art.19Rdn.60;BVerfGE77,275(284).
32.BVerfGvom15.Januar1958,BVerfGE7,198,შდრ.–Degenhart,Grundrechtsausgestaltung,HdBGRIII,§

60,Rdn.4zurBedeutungdiesesUrteils.
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ნიხილებოდაროგორცამორალურიზიანი,იმისგათვალისწინებისგარეშე,რომ
ეს შეიძლება აზრის გამოხატვის ფორმა ყოფილიყო. ამას ეწინააღმდეგებოდა
ფედერალურისაკონსტიტუციოსასამართლო.მართლაც,ძირითადიუფლებე
ბი არ ახდენსუშუალოგავლენასინდივიდებს შორისურთიერთობაზე.თუმ
ცა,როგორცფუნდამენტური,ობიექტურიფასეულიგადაწყვეტილებები,ისინი
მხედველობაშიუნდამიეღოსამოქალაქოსასამართლოებს.ამიტომ,ბოიკოტის
კენ მოწოდება არშეიძლება „ამორალურად“დაკვალიფიცირდეს. ვინაიდან ეს
საზოგადოებრივიინტერესისსაკითხიიყო.აქპრეზუმფციასიტყვისთავისუფ
ლებისსასარგებლოდაა.არისთუარარაიმე„ამორალური“–ესგანსჯისდაშე
ფასებისსაგანია.ასევე,უპირველესყოვლისა,მხედველობაშიუნდაიქნესმიღე
ბულიკონსტიტუციისღირებულებები.ამრიგად,ძირითადიუფლებებიირიბ
ად ახდენსგავლენას სამართლებრივურთიერთობებზე კერძო პირებს შორის.
მათაქვთ„ირიბითანამდევიეფექტი“33.

კერძოდ, კონსტიტუციით გათვალისწინებული კომუნიკაციის თავისუფლების
დაცვის ცენტრალურ სფეროში, საზოგადოებრივ საკითხებზე დებატების სფე
როში,ფედერალურსაკონსტიტუციოსასამართლოსყოველთვისარჰქონდაგა
გებისიმედი,როცაცდილობდაპრაქტიკაშიგანეხორციელებინათავისიიდეები
სიტყვისთავისუფლებისპრეზუმფციისშესახებ,მათშორის,მკვეთრიდაუკიდ
ურესადმწვავე, ასევე შეურაცხმყოფელიდაპოლემიკური კრიტიკა სოციალურ
წესრიგშითავისუფალისაჯაროდებატებისსაკმაოდსუსტიტრადიციით34.

ბ) კონკურენციის შესახებ კანონის ელემენტები და აზრის გამოხატვის
თავისუფლება

კონკურენციისშესახებკანონიაღმოჩნდაკონსტიტუციამდეჩამოყალიბებული
იმდახურულინორმებისერთერთიკომპლექსი,რომლებიცავითარებსძლი
ერძალებსკონსტიტუციურიშეღწევისწინაშე,გერმანიისფედერაციულირეს
პუბლიკის კონსტიტუციით გათვალისწინებულ გამოხატვის თავისუფლებას
თანმიმართებით.ამრიგად,კონსტიტუციისმე5მუხლითგათვალისწინებული
კომუნიკაციისთავისუფლებისმოქმედებისქვეშ,სამოქალაქოპრეცედენტული
სამართალის გააფთრებული ბარაჟის პირობებშიც, შესაძლებელია თანდათან
გააზრებაიმისა,რომსაქონლისადამომსახურებებისმიმართკრიტიკულიდა
მოკიდებულება,რაცაუცილებლადშეიძლებაუკავშირდებოდესბოიკოტისკენ
მოწოდებასაც,არშეიძლებაშეფასებულიქნესკონკურენციისშესახებკანონის
პრინციპებისშესაბამისად.მათრეგულარულადმივყავართამგანცხადებისდა

33.შდრ.Kigreen/Poscher,Grundrechte–StaatsrechtII,34.Aufl.2019,Rdn.112ff.,236ff.
34.ამდაპირისპირებასთანდაკავშირებითიხ.Degenhart,BonnK,Art.5Iu.II(2017),Rdn.507521.
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უშვებლობამდე.თუმცა, ეს ასევე არის აზრისგამოხატვისთავისუფლებისსა
კითხი, რომლის გააზრებაცთანდათანობით მოხდა35, ისევე როგორც გააზრე
ბაიმისა,რომშეიძლებარეკლამაცხვდებოდესკომუნიკაციისთავისუფლების
დაცვისსფეროში36.ფაქტმა,რომკომერციულილექსიკახვდებაადამიანისუფ
ლებათადაძირითადთავისუფლებათაკონვენციისმე10მუხლისდაცვისსფე
როში,უდავოდხელიშეუწყოამპროცესის ადაპტაციას. მაგრამეს ასევე არის
აზრისგამოხატვისთავისუფლებისსაკითხი37.აქშეუძლებელიგახდაკონფლიქ
ტისთავიდან აცილებაფედერალურ საკონსტიტუციო სასამართლოსადაუმ
აღლესსპეციალიზებულსასამართლოებსშორის,კერძოდ,გერმანიისფედერა
ლურიუზენაესისასამართლოსსამოქალაქოსაქმეებში.ასეგავხდითმოწმეები
მძაფრსიუჟეტიანიდაპირისპირებისა საკონსტიტუციო სასამართლოსადაუმ
აღლესსამოქალაქოსასამართლოს–გერმანიისფედერალურუზენაესსასამარ
თლოს–შორის,ფირმა„ბენეტონის“შოკისმომგვრელირეკლამისდასაშვებობის
შესახებ, კომერციულილექსიკის ასპექტში – გამოხატვისთავისუფლებასადა
კეთილსინდისიერიკონკურენციისასპექტში–პიროვნებისექსპლუატაციისგან
დაცვას შორისურთიერთობის საკითხზე. გერმანიისფედერალურიუზენაესი
სასამართლომხარსუჭერსკონკურენციისშესახებკანონისუპირატესობას;ფე
დერალურისაკონსტიტუციოსასამართლოკი–გამოხატვისთავისუფლებას38.

3.ზოგადიპირადიუფლებები,როგორცნორმებით

ფორმირებულიძირითადიუფლებები

სპეციალიზებულისასამართლოებისმიერპრაქტიკულითანხმობისპრინცი
პისშესაბამისადძირითადიუფლებებისურთიერთგამომრიცხავიპოზიციებ
ისდაბალანსების პრაქტიკულად ყველაზე მნიშვნელოვანფუნქციებს შორის
არისკონფლიქტიაზრისგამოხატვისადაპრესისთავისუფლებასდაზოგად
უფლებებს შორის. ამის საპირისპიროდ, ზოგადი პირადი უფლებები უფრო
გამოხატულინორმატიულიხასიათისაადა წარმოადგენს პიროვნებისთავი
სუფალიგანვითარებისძირითადიუფლების„პასიურ“39განზომილებას.კერ
ძოდ,ესეხებაპირადიუფლებებისიმსფეროებს40,რომლებიცმისიძირითადი
სფეროების,41კონფიდენციალურობისსფეროსადაპირადიცხოვრებისსაიდ

35. ყველაფერამასთანდაკავშირებითდაწვრილებითიხ.Degenhart,MeinungsundMedienfreiheit in
WirtschaftundWettbewerb,in:FestschriftLukes,1989,S.287ff.

36.დაწვრილებითDegenhart,BonnK,Art.5IundII(2017)Rdn.133ff.
37.დაწვრილებითDegenhart,MeinungsundMedienfreiheitinWirtschaftundWettbewerb,in:Festschrift

Lukes,1989,S.287ff.
38.BVerfGE102,347;107,275(280):შდრ.Degenhart,BonnK,Art.5IundII(2017)Rdn.137.
39.შდრ. Degenhart,JuS1992,361.
40.პიროვნებისდაცვისსფეროებისშესახებშდრ.Degenhart,BonnK,Art.5IundII(2017),5Rdn.440ff.
41.შეუზღუდავიბირთვისშესახებიხ.BVerfGE75,369(380).
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უმლოებისსფეროს42წინაა43.ისინიმნიშვნელოვნადგანისაზღვრებანორმებით,
როგორიცააკანონიხელოვნებისნაწარმოებზესაავტოროუფლებებისშესახებ,
რომელშიც უფლებამ საკუთარ გამოსახულებაზე, როგორც პირადი უფლების
სპეციალურმა გამოვლინებამ, განსაკუთრებული გამოვლინება შეიძინა, ისევე
როგორცმასშიფორმირებულმაცნებამ„თანამედროვეისტორიისპიროვნება“44.
უპირველეს ყოვლისა, სასამართლო პრაქტიკამ – საკუთარი გამოსახულების
უფლებისშესახებ,დელიქტშიპირადიუფლებებისდაცვისშესახებ,გერმანიის
სამოქალაქოკოდექსის§823(1)45შესაბამისად–ხელიშეუწყოპირადუფლებებს,
დამკვიდრებულიყო გამოხატვის თავისუფლებასთან (გერმანიის ფედერაცი
ულირესპუბლიკისკონსტიტუციისმუხლი5,აბზაცი1)დაბალანსებულად.

4.ხელშეკრულებისშესწორებაკონსტიტუციურისამართლისთვალსაზრისით

ძირითადიუფლებებისდამცავიეფექტისკონსტიტუციურიიურისპრუდენციით
გამოწვეულიგანვითარებაკერძოსამართალშიარშემოიფარგლებაგერმანიისფე
დერაციულირესპუბლიკისკონსტიტუციითგათვალისწინებულიკომუნიკაციის
თავისუფლებით,არამედასევეშეიძლებამოითხოვოსკერძოსამართლებრივურ
თიერთობებშიჩარევადასამოქალაქოსამართლისკონტრაქტებისკონსტიტუცი
ურიცვლილება.ხელშემკვრელიმხარეებისკერძო,ავტონომიური,ნებაყოფლო
ბითიგადაწყვეტილება46,რომელიცუნდადაიცვასსახელმწიფომდაპატივისცეს
მას,შეიძლებამოითხოვდესხელშემკვრელმხარეებსშორისდარღვეულიბალან
სისკორექტირებას47.ესარისსახელშეკრულებოპარიტეტისდარღვევისშემთხვე
ვები48,როდესაცერთერთიხელშემკვრელიმხარეიმყოფებასტრუქტურული,ეკ
ონომიკურიდასოციალურიარასრულფასოვნებისმდგომარეობაშიდაროგორც
სუსტმხარეს,არშეუძლიაგადაწყვეტილებებისდამოუკიდებლადმიღება.ფედე
რალური საკონსტიტუციო სასამართლო აქ საუბრობს „მოლაპარაკების სტრუქ
ტურულადუთანასწოროშესაძლებლობებზე“49.

არცთუისეიშვიათადხელშეკრულების მხარეები არათანაბარ მოლაპარაკების
პოზიციებში ხვდებიან. შესაბამისად, არ არსებობს არათანაბარ ხელშემკვრელ

42. შდრ. Degenhart, BonnK, Art. 5 I und II (2017), 5 Rdn. 441 პირადი ცხოვრების საიდუმლოების
დაცვასთანდაკავშირებით,რომელიცპრინციპშიდაბალანსებასარექვემდებარება.

43. Degenhart,BonnK,Art.5IundII(2017),Rdn.442f.:Privatsphäre,Sozialsphäre,Öffentlichkeitssphäre.
44.Vgl.zumKUGalsAusprägungdesPersönlichkeitsrechtsDegenhart,BonnK,Art.5IundII(2017),5Rdn.

430,459.
45.შდრ.განსაკუთრებითBGHZ 128,1Carolinev.MonacoI–erfundenesInterview;BGHNJW1996,984;

NJW1996,S.985;BGHZ131,332.
46.რამდენადაცშესაბამისია.Zuck,SpuRt2014,5(7).
47.ამისთვისშდრ.Isensee,Privatautonomie,HStRVII,3.Aufl.2009,§150Rdn.113ff.
48. Isensee,Privatautonomie,HStRVII,3.Aufl.2009,§150Rdn.115.
49.BVerfGE89,214(234).
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მხარეებსშორისსაარბიტრაჟოშეთანხმებებისდადებისზოგადიაკრძალვა50.თა
ვისთავადისინი არაა წარუმატებელიიმის გამო,რომ ერთერთხელშემკვრელ
მხარესეკონომიკურიანსოციალურიუპირატესობააქვს.თუმცა,თუერთიმხარე,
მოლაპარაკებისუფროძლიერიპოზიციისგამო,მეორემხარესაიძულებსდადოს
უჩვეულოდ მძიმე შეთანხმებები51, ხოლო მეორე მხარე,თავის მხრივ,დამოკი
დებულია ხელშეკრულებისდადებაზე, ამან შეიძლება გამოიწვიოს ხელშეკრუ
ლებისშესწორებისსაჭიროებაგერმანიისსამოქალაქოკოდექსის§138,242მნიშ
ვნელობისფარგლებშიანესშეიძლებაასევეწარმოადგენდესკარტელისშესახებ
კანონისბოროტადგამოყენებას,განსაკუთრებითმაშინ,თუხელშეკრულებისში
ნაარსიკონსტიტუციურფასეულობებსეწინააღმდეგება.

არსებობსდისბალანსიდაესდისბალანსიარის„სტრუქტურული“ფედერალური
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის თვალსაზრისით,
თუდისბალანსისსიტუაციებიჩვეულებრივარსებობსგარკვეულისფეროების
თვის52.ფედერალურისაკონსტიტუციოსასამართლოსიურისპრუდენციის53შე
საბამისად, ხელშეკრულების კონსტიტუციური ცვლილებისთვის უნდა დაკმა
ყოფილდესორიკრიტერიუმი:ერთიმხრივ,ერთერთიხელშემკვრელიმხარის
ფაქტობრივიდომინირება,ისე,რომესმხარეცალმხრივადაყენებდესპირობებს
და,მეორემხრივ,შეთანხმებაუნდაიყოსძირითადუფლებებთანდაკავშირებულ
სფეროში. ფედერალური საკონსტიტუციო სასამართლოს „გადაწყვეტილებაში
კომერციულიაგენტის“შესაბამისიმონაკვეთიშემდეგნაირადჟღერს:

„თუერთერთხელშემკვრელმხარესაქვსისეთიძლიერიუპირატესობა,რომმას
ფაქტობრივად ცალმხრივად შეუძლია დააწესოს სახელშეკრულებო პირობები,
ამასმეორეხელშემკვრელიმხარისთვისგარეკონტროლისეფექტიაქვს.როდე
საც არ არსებობსძალთასავარაუდობალანსიჩართულმხარეებსშორის, შეუძ
ლებელიაინტერესთასათანადობალანსისმიღწევამხოლოდსახელშეკრულებო
სამართლისმეშვეობით.თუასეთვითარებაშიხდებაძირითადიუფლებებითგა
რანტირებულიპოზიციებისგანკარგვა,ძირითადიუფლებებისდაცვისუზრუნ
ველსაყოფად,ბალანსისშენარჩუნებისმიზნითუნდაჩაერიოსსახელმწიფორე
გულაციები“.

თუასეთისიტუაციაარსებობს,მაშინმატერიალურკრიტერიუმადამსიტუაცი
აშიდადებულიშეთანხმებისუჩვეულოდმძიმეეფექტიუნდადაემატოს.54ეს,უპ

50.ასევე, Andexer, Die nationale Sportgerichtsbarkeit und ihre internationale Dimension, 2009, S. 292 f.;
Bleistein/Degenhart,NJW2015,1555.

51. Isensee,Privatautonomie,HStRVII,3.Aufl.2009,§150Rdn.115.
52. Niedermaier,SchiedsundSchiedsverfahrensvereinbarungeninstrukturellenUngleichgewichtslagen,2013,

S.55ff.,69.
53.ასევე,1990წლის7თებერვლისგადაწყვეტილებასავაჭროწარმომადგენლისშესახებ,BVerfGE81,

242.
54.BVerfGE89,214(232ff.).
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ირველესყოვლისა,„უფროსუსტი“მხარისზოგადიპირადიუფლებაა,რომელიც
ასევედაცულიუნდაიყოსგარეკონტროლისგან,მათშორის,ხელშეკრულებებში.

5.საკუთრებანორმატიულფორმირებაში

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის კონსტიტუციის მე14 მუხლის 1ლი
აბზაცისმე2წინადადებაცალსახადაძლევსუფლებამოსილებასკანონმდებელს,
განსაზღვროს კონსტიტუციის შინაარსი55. ეს განპირობებულია საკუთრების კა
ნონზესპეციფიკურიდამოკიდებულებით,რომლისფუნდამენტურიეფექტურო
ბამოითხოვსსაკუთრებისფუნქციონირებად56,მარტივსამართლებრივწესრიგს,
რომელიციძლევასაკუთრებისძირითადიუფლებების,მესაკუთრისძირითადი
უფლებამოსილებებისგანხორციელებისსაშუალებას–მესაკუთრისიმუფლება
მოსილებებსაც, რომლებიც პრინციპში კონსტიტუციითაა გათვალისწინებული.
ამრიგად,ძირითადიუფლებისფორმირებისაუცილებლობადაშესაძლებლობა
განისაზღვრება,პირველრიგში,კონსტიტუციითდაცულისამართლებრივიინ
ტერესების სპეციფიკური ხასიათით. ეს განსაკუთრებითთვალნათელია ინტე
ლექტუალურისაკუთრებისთვის,როგორიცაასაავტოროუფლება.კანონისაავ
ტოროუფლების შესახებ კანონმდებელმა მიიღო კონსტიტუციურიდავალების
შესასრულებლად, საკუთრების შინაარსისა და საზღვრების57, „ინტელექტუალ
ურისაკუთრებისთვის“საკუთრებისსათანადორეჟიმისგანსასაზღვრად.

ამრიგად,კანონმდებლისმიერძირითადიუფლებებისგანხორციელებაარისძი
რითადიუფლებებისსფეროშიუფლებამოსილებისგანხორციელებისწინაპირო
ბა.კანონმდებელიგანსაზღვრავსსაკუთრებას58,როგორცძირითადიუფლებების
დაცვისობიექტს,ხოლოძირითადიუფლებებისდაცვისსფერო,ანუძირითადი
უფლებები, ასახულია მესაკუთრის უფლებამოსილების დეტალური რეგული
რებითდა მათი მოქმედების სფეროს განსაზღვრით. ამან შეიძლება არსებული
საკუთრებისუფლების სრულგაუქმებამდე მიგვიყვანოს59. ვინაიდან საკუთრე
ბის შინაარსისადაფარგლებისუფლებამოსილების განსაზღვრა ასევე მოიცავს
საკუთრების უფლებების ხელახალ შინაარსობრივ განსაზღვრას, თუნდაც მათ

55.შდრ. საავტორო უფლებების შესახებ კანონით გათვალისწინებული ინტელექტუალური
საკუთრებისთვის BVerfGE 31, 229 (241 ff.); 81, 12 (17); აშკარაა ძირითადი უფლებების დაცვის
დამოკიდებულებაშესაბამისიქონებრივიწყობისარსებობაზე,განსაკუთრებით„ინტელექტუალური
საკუთრების“ სფეროსთვის, რომელიც განსაკუთრებით საჭიროებს სამართლებრივი სისტემის
კონსტიტუირებასდაკანონმდებელივალდებულიაშექმნასსაკუთრებისასეთიწყობა.

56.შდრ. Wendt,in:vonMünch/Kunig,GGI,6.Aufl.2012,Art.14Rdn.42.
57.BVerfGE31,228(240ff.).
58.სხვასაკითხია,თურამდენადავალდებულებსძირითადიუფლებებისმარტივისამართლებრივი

ფორმულირება კანონმდებელს მომავალში, ანუ დაკავშირებულია თუ არა ის, მაგალითად,
გერმანიისსამოქალაქოკოდექსით(§903)გათვალისწინებულსაკუთრებისცნებასთან.

59.შდრ.z.B.BVerfGE31,275(285);70,191(199ff.);78,58(75).
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გაუქმებამდე60,საკუთრებისსაკითხისრეორგანიზაციისფარგლებშიარსებული
სამართლებრივიუფლებამოსილებებისჩახშობისგზით,რაცძირითადიუფლე
ბებისსტრუქტურირებისინტენსიური,ეფექტიანიფორმაა61,რომელსაცშეიძლე
ბაჰქონდესშინაარსისჩამოყალიბებისეფექტი,მაგრამასევეკონკრეტულიზეგავ
ლენაჰქონდესსაკუთრებაზე62.ძირითადიუფლებებისჩამოყალიბებაშესაძლოა
აქმათშეცვლასაცნიშნავდეს.გერმანიისფედერაციულირესპუბლიკისკონსტი
ტუციისმე14მუხლის1ლიაბზაცისმე2წინადადებითგათვალისწინებულსა
კუთრებისგარანტიასთანმიმართებითამრიგადშესაძლებელიასაუბარიძირი
თადიუფლებების შინაარსობრივად განმსაზღვრელ, კონსტიტუირებად63 ფორ
მირებაზე.

IV.ყოვლისმომცველიკონსტიტუციურიპრინციპები

თუ, ერთი მხრივ, სუბკონსტიტუციურ წესრიგს აქვს კონსტიტუციური სამარ
თლისდაკერძოდ,ძირითადიუფლებებისფორმირებისფუნქცია,მაშინთავად
კონსტიტუციური სამართლის კონკრეტიზაციისა და ფორმირების პროცესი
მიმდინარეობს კონსტიტუციურადგანპირობებულიგზითდა ამავდროულად
დაცულიუნდაიქნესკონსტიტუციურისამართლისყოვლისმომცველიპრინცი
პები.შეიძლებაგამოიკვეთოსკონსტიტუციურივალდებულებებისგარკვეული
საერთომახასიათებლები,რომლებსაცექვემდებარებაკანონმდებელი.ესარის
ა)შესაბამისიბალანსისაუცილებლობა64,ბ)ორიენტაციაუშუალოდშესაბამისი
ძირითადიუფლებითგათვალისწინებულდა ხელშეუხებელ კონსტიტუციურ
სახელმძღვანელო მითითებებზე65, რომლებიც უშუალოდ გათვალისწინებუ
ლიაშესაბამისიძირითადიუფლებითდაგ)ორიენტაციასაკითხისფაქტობრივ
რეალიებზე.

კანონმდებლის მოქმედების თავისუფლებისთვის ასევე გადამწყვეტი მნიშ
ვნელობისაა,აღნიშნულიძირითადიუფლებადადებითადდამცავიათუკონ
კრეტულად შემზღუდველი; ანუ, რეგულირება ტენდენციურად თავდაცვით
განზომილებას მიეკუთვნება თუ ძირითადი უფლების სარგებლისა და დაც

60.მაგალითად,მიწისსაკუთრებიდანგარკვეულიუფლებამოსილებებისგამოყოფით,შდრ.BVerfGE 
58,300(345);კრიტიკულიაDepenheuer,in:v.Mangoldt/Klein/Starck,GG,7.Auf.2019,Art.14Rdn.2;
Wendt,in:vonMünch/Kunig,GGI,6.Aufl.2012,Art.14Rdn61.

61.იხ.,კერძოდ,BVerfGE31,275(289ff.).
62.შდრ. Wendt,in:vonMünch/Kunig,GGI,6.Aufl.2012,Art.14Rdn.56.
63.შდრ. Lerche, Schutzbereich, Grundrechtsprägung und Grundrechtseingriff, in: HStR V, 2. Aufl. 1989

Rdn. 39; ძირითადი უფლებების კონსტიტუირებაზე საუბრობს  Gellermann, Grundrechte in
einfachgesetzlichemGewande,2000,S.92ff.

64.შდრ.Lerchea.a.O.Rdn.2ff.
65.შდრ.z.B.fürArt.6Abs.1GGBVerfGE10,59(66);24,104(109);31,58(69f.)sowiedasSondervotum 

Papier zuBVerfGE105,313(357,358).
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ვისგანზომილებას,განსახილველიფორმულირების„ინტრუზიულობას“:რო
დესაცსაქმეეხებადაცვისადაწახალისებისპოზიტიურზომებს,დისკრეციის
ფარგლებიუფროფართოა,ვიდრეშემზღუდველიკონკრეტიზაციისშემთხვევა
ში66,ვინაიდანკანონმდებელიზოგადადუფროთავისუფალიაპრივილეგიების
ძირითადუფლებებთან67 და ცალკეული ძირითადიუფლებების პრივილეგი
ურსამართლებრივშინაარსთანმიმართებით.საპროცესოდაორგანიზაციული
ნორმების შემთხვევაში ფორმირების ფარგლები ისევ და ისევ ვიწროა, როცა
საქმეეხებათავდაცვითსაპროცესონორმებს,რომლებიცაქცესორულიამატე
რიალურისამართლისა.ყველაძირითადიუფლებისარსებობისას,ბოლოსდა
ბოლოს,ჩნდებაკითხვაძირითადიუფლებისგანუყოფელიძირითადისფეროს
შესახებ.

შესაბამისიბალანსისიდეა68,როგორცთანაზომიერებისყოვლისმომცველისა
მართლებრივი პრინციპის ელემენტი, მაშინ ხდება ძირითადი უფლებების
ფორმირების გზამკვლევი, როცა კანონმდებელი საკუთრების შინაარსს გან
საზღვრავს. საკუთრების კანონმდებლისთვისდაკისრებულიფორმირება,თა
ვისმხრივ,უნდაგანხორციელდესმესაკუთრისადამთლიანადსაზოგადოების
ინტერესების სამართლიანი აწონდაწონით69. საკუთრების ფორმირების ნორ
მებიუნდადაკანონდეს მდგრადი საზოგადოებრივი ინტერესებით. ამისთვის
აუცილებელია ფრთხილი, შესაბამისი ქონების70 ხასიათისადა ბუნების შემა
ნარჩუნებელიბალანსი,გადამეტებისაკრძალვისგათვალისწინებით71.თუამას
თანერთადკონსტიტუციისმე14მუხლისთვისაუცილებელია,კანონმდებელ
მაგაითვალისწინოსშესაბამისისაკუთრებისუფლებისსპეციფიკა72,ესაშკარას
ხდის ძირითადი უფლებების ჩამომყალიბებელი კანონმდებლობის კონკრე
ტულასპექტს73:დაცვისობიექტის ნაპოვნი მახასიათებლების გათვალისწინე
ბას.ისინიარუნდავეძებოთმხოლოდწმინდადფაქტობრივში:თუსაკუთრება
წარმოადგენსიურიდიულადჩამოყალიბებულცნებას,ესიმასნიშნავს,რომმი
სისამართლებრივიგარემოებებიასევეგანმსაზღვრელიაძირითადიუფლებე
ბისდაცვისობიექტისმახასიათებლისთვის,რასაცმნიშვნელობააქვს,კერძოდ,

66.Konkretisierungmit„nachteiligenAuswirkungen“aufdiegeschütztenGrundrechte,vgl. Jarass,AöR120
(1995),S.345(368).

67.შდრ.Jarass,in:Jarass/Pieroth,GG,15.Aufl.2018,Art.19Rdn.36სასამართლოსხელმისაწვდომობისთვის,
Art.19Abs.4GG.

68.ძირითადი უფლებების ფორმირების კონტექსტში თანაზომიერებასთან დაკავშირებით იხ.
Gellermann,GrundrechteineinfachgesetzlichemGewande,S:350ff.

69.BVerfGE31,229(238f.);49,382(394f.);79,29(40f.);81,12(17).
70.მათირესპექტაბელურობისთვისიხ.BVerfGE31,229(239f.);Wendt,in:vonMünch/Kunig,GGI,6.

Aufl.2012,Art.14Rdn96.
71.BVerfGE70,191(200ff.);76,220(238);Wendt,in:vonMünch/Kunig,GGI,6.Aufl.2012,Art.14Rdn59.
72.BVerfGE31,229(241).
73.ამასთანდაკავშირებითიხ.Degenhart,SystemgerechtigkeitundSelbstbindungdesGesetzgebers,1976,

S.58f.
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შინაარსისადასაზღვრებისგანმსაზღვრელიკანონმდებლისთვისდარაცასევე
ნორმატიულადუნდაიყოსგანსაზღვრული74.

უპირველესყოვლისა,ესგამოხატავსკონსტიტუციურდირექტივას,რომელიც
განსაზღვრავსნებისმიერსაკანონმდებლოსაქმიანობას,მათშორის,ძირითადი
უფლებებისსფეროში:„სათანადო“,„ფრთხილი“75ბალანსისა.სამართლებრივი
დაცვის გარანტიის სტრუქტურა, კონსტიტუციის მე19 მუხლის მე4 აბზაცის
შესაბამისად76,ორიენტირებულიუნდაიყოსქმედითისამართლებრივიდაცვის
მიზანზე,როგორცესსხვასაპროცესოუფლებებისშემთხვევაშია. ამშემთხვე
ვაში ძირითადიუფლებებისდაბალანსება მიეკუთვნება ძირითადიუფლებე
ბის ფორმირების დონეს. შესაბამისად, კანონმდებლის შემოქმედებითი ძალა
ვიწროვდება იმ შემთხვევებში,როდესაც ძირითადიუფლებებისფორმირებას
აქვსთავისუფლების შეზღუდვის ეფექტი,უახლოვდება ძირითადიუფლებე
ბის შეზღუდვას. ამ ასპექტში ის ასევე მოითხოვს მოქმედების ლეგიტიმური
მიზნების კონსტიტუციურ დასაბუთებას და ექვემდებარება თანაზომიერებ
ის მოთხოვნას. გარდა ამისა,თუ გარკვეული მარტივი სამართლებრივი წესე
ბისარსებობააუცილებელიპირობააძირითადიუფლებებისგანსახორციელებ
ლად,კანონმდებელიასევეშეზღუდულიაარსებულიმარტივისამართლებრი
ვიკონკრეტიზაციებითიმზომით,რამდენადაცნებისმიერშემთხვევაშიუნდა
შენარჩუნდესძირითადიუფლებებისუზრუნველყოფისწესებისმინიმალური
შემადგენლობა, ანუუნდა არსებობდეს საკანონმდებლოუწყვეტობის ვალდე
ბულება.თუნორმებითფორმირებულიძირითადიუფლებები,როგორიცაასა
კუთრებისუფლება, ასევეწარმოადგენსძირითადუფლებებს „კანონმდებლის
ხელიდან“77,მაშინკანონმდებელსშეუძლიაძირითადიუფლებებისშინაარსად
განავითაროსმხოლოდის,რაცმანარსებითადაიღოთავადკონსტიტუციიდ
ან.თუმცა,ცირკულარულიმსჯელობისსაშიშროებისგათვალისწინებით–რაც
ნებისმიერიინსტიტუციურიგანხილვისდილემასწარმოადგენს–აბსოლუტუ
რადაუცილებელიაორიენტირებაწინასწარგანსაზღვრულკონსტიტუციურსა
ხელმძღვანელოპრინციპებზე.

74.შდრ.,მაგ.,BVerfGE11,221სოციალურიუზრუნველყოფისკანონმდებლობითუკვედადგენილ
უფლებამოსილებებშიჩარევასთანდაკავშირებით;BVerfGE14,263სააქციოსაზოგადოებების
შესახებ კანონითგათვალისწინებულიუმრავლესობისტრანსფორმაციასთანდაკავშირებით,
რაცკონსტიტუციურადარსებობდაუმთავრესადიმიტომ,რომისთავისმხრივშესაბამისობაში
იყოსააქციოსაზოგადოებებისშესახებკანონისძირითადფორმასთან,როგორცსაკუთრების
ფორმირებისკანონმდებლობისტიპურშემთვევასთან;ამასთანდაკავშირებით,ასევეBVerfGE 
50,290.

75.შდრ.Lerche,ÜbermaßundVerfassungsrecht,1961,S.152f.
76.BVerfGE77,275(284).
77.შდრ.ფორმულირებაHerzogთან,GrundrechteausderHanddesGesetzgebers,in:FestschriftZeidler,

Bd.2, 1987, S. 1415 ff.; მითითებაLerche (Fn.1),Rdn.39: „DerGesetzgeberpräsentiertdie rechtliche
Substanz“(desGrundrechts).
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ეს ასევე განსაზღვრავს ძირითადი უფლებების ფორმირების აუცილებელ
საზღვრებს.ყოველიძირითადიუფლებისდამოუკიდებელიკონსტიტუციური
შინაარსი,ანუიმძირითადიუფლებებისაც,რომლებიცშეიძლებაგაძლიერდეს
დაუნდაგაძლიერდეს, არარისკანონმდებლისგანკარგულებაში.კონსტიტუ
ციისმე14მუხლის1ლიაბზაცითგათვალისწინებულისაკუთრებისძირითა
დიუფლებისთვისის,უმთავრესად,განისაზღვრებამისიპირადიგამოყენები
თადათავისუფლებით; აქედანგამომდინარეობს აკრძალვა,რომლისდაძლე
ვაც საკანონმდებლო ფორმირების უფლებამოსილების განხორციელებისასაც
შეუძლებელია,საკუთრებისადგილზედაყენებაიმისა,რაცამსახელსარიმსა
ხურებს78.ამრიგად,ძირითადიუფლებები,უპირველესყოვლისა,შეიცავსდი
რექტივებსფორმირებისთვისსაკანონმდებლოორგანოსმიერ,მაგრამამითარ
იზღუდებამათიეფექტისაკანონმდებლოორგანოსშემოქმედებითიუფლება
მოსილებისშეზღუდვისა.ძირითადისფეროები,რომლებიცმდგრადიაფორმი
რებისმიმართ,ცალკეულიძირითადიუფლებებისთვისავტონომიურადუნდა
განისაზღვროს.ესარისშესაბამისცალკეულძირითადუფლებასთანდაკავში
რებულიძირითადიუფლებისგანმარტებისამოცანა,რომლებსაცგააზრებული
უნდაჰქონდესძირითადიუფლებებისფორმირებისსაზღვრები–მაშინაცკი,
თუისინიცალკეულიძირითადიუფლებებისშემთხვევაშიზოგჯერშემთხვე
ვითსიცხადესკარგავს.

დასკვნა

სახელმწიფოსკონსტიტუციაგანკუთვნილიაიმისთვის,რომისგახდესსახელ
მწიფოს მოწყობისადა მასში მოქალაქეთა სტატუსის საფუძველი. კანონისუზ
ენაესობისა და კონსტიტუციური თავისუფლების უზრუნველსაყოფად, ის უნ
და განხორციელდეს სამართლებრივი წესრიგისფარგლებში კანონმდებლობის,
ადმინისტრაციისადაიურისდიქციისდონეზე.ესეხება,უპირველესყოვლისა,
ძირითადუფლებებს,როგორცესმითითებულიაფედერალურირესპუბლიკის
კონსტიტუციის(ძირითადიკანონი)1ელმუხლში„(3)შემდეგიძირითადიუფ
ლებები სავალდებულოა საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო
ხელისუფლებისთვის, როგორც პირდაპირი მოქმედი კანონი“. კონსტიტუციის
ფასეულობები უნდა განხორციელდეს სამართლებრივი წესრიგისა და სამარ
თლებრივიპრაქტიკისფარგლებში.ვინცკანონსყოველდღიურპრაქტიკაშიიყ
ენებს,უნდაიაზრებდესამფასეულობებს.კონსტიტუციითგათვალისწინებული
ადამიანისძირითადიუფლებები,როგორიცაასიტყვისთავისუფლება, პირადი
ცხოვრებისსაიდუმლოებისუფლება,საკუთრებისუფლება,დაცულიუნდაიყოს

78.მაგ.,ძეგლთადაცვისსამართალში,BVerfGE100,226.
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როგორცსამოქალაქოსამართალში,ისესისხლისდასაჯაროსამართალში.ამის
მაგალითიშეიძლებაიყოსსაკონსტიტუციოსასამართლოსმიერ(ფედერალური
საკონსტიტუციოსასამართლო)გადაწყვეტილიცნობილისაქმეები. „ძირითადი
კანონის“წარმატება,მისიფართოაღიარება,დიდწილად,სასამართლოსდამსა
ხურებაა.დემოკრატიისადაკანონისუზენაესობისდასამკვიდრებლადაუცილ
ებელიაკონსტიტუციისასეთიაღიარება.
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