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Abstract 

 

For more than a century, an interest in the philosophy and practice of law has not 

diminished in the paradoxes of constitutionalism, including the collision of law and politics. 

These two institutions are usually found completely independent but they often intersect that 

has a significant impact on both and pushes scientists to study this impact. The judiciary as one 

of the objects making a confront between law and politics, became more flowing while 

realizing a so-called judicial reform in Georgia, particularly, during the "third wave" and its 

popularity is growing more and more due to the ongoing political processes in the country for 

recent years. Therefore, in this paper are discussed the points that are related to those judiciary 

issues which provide opposing constitutionalism law to politics and consequently, the 

likelihood of winning each of these two sides.  

It has finally been found that the court, by purely legislative order, is indeed a legal 

body, although since not all matters are thoroughly spelled out in legal acts, there remains a 

free field of action for politics; At the same time, political bodies are also involved in the issues 

related to the formation of the judiciary, so it is politics that influences the final outcome. 

However, as research has shown, the issue is more complex than it seems at first glance and it 

is possible to study it from a different perspective in the future. 

It is noteworthy that such large- scaled research has not been conducted before, 

therefore, it can be said that this paper is the first and at the same time a big step taken in the 

study of the controversy between law and politics in the Georgian judiciary. 
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