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აბსტრაქტი  

 

 

ნაშრომში განხილულია საქართველოში არსებული პრეზიდენტის მოტივირებული 

შენიშვნებისა და ევროპული ქვეყნების ვეტოს უფლების შედარება. წინამდებარე 

ნაშრომის თავი იწყება მეთოდოლოგიითა და ვეტოს უფლების წარმოშობით, სადაც 

განხილვა იქნება ისტროიული კონტექტისა, თუ როგორ ჩამოყალიბდა ვეტოს ცნება. 

აღნიშნულ ნაშრომს აქვს საგანმანათლებლო ხასიათიც,  ნაშრომში შევხვდებით ვეტოს 

კატეგორიებს თანამედროვე სახელმწიფოებში, მის გამოყენებასა და დაძლევის 

პროცედურებს. რაც შეეხება საქართველოს რეალობას, განხილულია მმართველობის 

ცვლილებების გავლენა პრეზდიენტის მოტივირებულ შენიშვნებზე 2017-2018 წლის 

კონსტიტუციური რეფორმის ჩათვლით. მნიშვნელოვანი ყურადღება გამახვილებულია 

საკვლევი ქვეყნების ეროვნულ პოლიტიკაზე, ეროვნულ კანონმდებლობაზე, 

ადგილობრივ კვლევებსა და საერთაშორისო პრაქტიკზე. 

ნაშრომის მიზანია გააღრმავოს პრეზიდენტის, როგორც სახელმწიფო მეთაურის, 

მნიშვნელობისა და უფლებამოსილებასთან მიმართებით ცოდნა ადგილობრივი  

პოლიტიკის, კვლევების, პრაქტიკისა და ზოგადი კონსტიტუციური სამართლის  

ანალიზის შედეგად. 

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ კონსტიტუციური რეფორმების შედეგად საქართველომ 

ნამდვილად გადადგა პროგრესული ნაბიჯები, თუმცა პრეზიდენტის მოტივირებული 

შენიშვნების ფარგლებში, ნაშრომზე მუშაობის პროცესში, შევხვდით და განვიხილეთ 

რამდენიმე  პრობლემა, რომელთა გადასაჭრელად წარმოგიდგენთ რეკომენდაციებს. 
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Abstract 

 

This article discusses a comparison between the President's motivated remarks in Georgia and the 

veto power of European countries. 

 

The first chapter of this paper discusses the technique and roots of the right of veto, as well as the 

historical environment in which the idea of veto was established. This study is also instructive in 

character; in it, we will discuss the several types of veto in modern nations, as well as how to use 

them and overcome them. In terms of Georgian reality, the impact of the change in government 

on the President's mock remarks, as well as the 2017-2018 constitutional revision, is explored. 

The studied countries' national policies, national legislation, local studies, and international 

practice are all given special consideration. 

The purpose of this paper is to enhance knowledge of the President's importance and authority as 

Head of State through an examination of local policies, research, practices, and basic constitutional 

legislation. It is crucial to note that Georgia has made truly positive strides as a result of the 

constitutional reforms; yet, when working on the paper within the framework of the President's 

impassioned statements, we met some current challenges, for which we prepared 

recommendations. 

 

 

 

 

 

 


