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Streszczenie: W artykule omówiono zarys problematyki gruziñskiego parlamentaryzmu, ze szczególnym uwzglêdnieniem funkcjonowania Parlamentu Gruzji w okresie
miêdzy 1990 i 2013 rokiem. Autorzy na podstawie zapisów Konstytucji z 1995 roku
oraz innych ustaw przedstawili pozycjê ustrojow¹ gruziñskiego parlamentu. Nakreœlili
zasady systemowe i suwerena, omówili kompetencje poszczególnych organów pañstwa, relacje miêdzy prezydentem a rz¹dem, zasady funkcjonowania i ca³¹ organizacjê
procesu prawodawczego. Podsumowuj¹c nale¿y podkreœliæ, ¿e pozycja ustrojowa gruziñskiego parlamentu w omawianym okresie jest podobna do funkcjonowania parlamentu w klasycznym systemie prezydenckim.
S³owa kluczowe: Gruzja, system polityczny, parlament.

Wprowadzenie
zieje parlamentaryzmu w Gruzji maj¹ nieodleg³¹ historiê, bowiem
pañstwo to a¿ do jego aneksji przez Rosjê na pocz¹tku XIX w. by³o
monarchi¹, w której nie by³o ¿adnych organów przedstawicielskich (Baranowski, Baranowski, 1987, s. 53–54, 64)1. W³¹czenie Gruzji do Rosji
oznacza³o kontynuacjê monarchii i to w wydaniu absolutnym. Pierwszy

D
1

Raczej nie mo¿na za taki organ uznaæ istniej¹cej w œredniowiecznej Gruzji rady
królewskiej, tzw. darbazi, w sk³ad której wchodzi³o jedynie w¹skie grono mo¿now³adców i zamo¿nego mieszczañstwa. Pozycja rady i jej kompetencje zale¿a³y
w³aœciwie od autorytetu i woli poszczególnych w³adców gruziñskich. Do 1184 r., tzn.
rozpoczêcia panowania przez królow¹ Tamarê, kompetencje rady by³y znikome.
W pierwszych latach rz¹dów królowej zosta³y one przejœciowo znacznie rozszerzone
i najwa¿niejsze decyzje pañstwowe wymaga³y akceptacji ze strony rady.
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parlament rosyjski pod nazw¹ Dumy Pañstwowej powsta³ dopiero wiosn¹
1906 r. Gruzja otrzyma³a w nim 8 mandatów, zachowuj¹c je tak¿e w I Dumie. W wyborach do III Dumy, które odby³y siê jesieni¹ 1907 r. Gruzja
otrzyma³a ju¿ tylko 3 mandaty (Baranowski, Baranowski, 1987, s. 194;
Szczaniecki, 2001, s. 488–489; Bazylow, 1983, s. 442)2.
Klêska Rosji w I wojnie œwiatowej oraz dwie rewolucje w tym kraju
– lutowa i paŸdziernikowa 1917 r. da³y Gruzinom mo¿liwoœæ budowy
w³asnego niepodleg³ego bytu pañstwowego i rozwoju rodzimego parlamentaryzmu. Pierwszy gruziñski parlament ukonstytuowa³ siê w dniu
25 listopada 1917 r. By³a to Rada Narodowa Gruzji, która skupi³a przedstawicieli g³ównych gruziñskich partii politycznych. W koñcu stycznia
1918 r. powsta³ te¿ Sejm Zakaukaski, jako w³adza ustawodawcza luŸnego
tworu pañstwowego – Federacyjnej Zakaukaskiej Republiki Demokratycznej (dalej: FZRD), obejmuj¹cej Gruzjê, Armeniê i Azerbejd¿an. Przewodnicz¹cym Sejmu Zakaukaskiego zosta³ Gruzin Nikoloz Czcheidze,
a gruziñscy mienszewicy zdobyli w 112-miejscowym parlamencie
32 mandaty. Jednak Sejm ten przetrwa³ zaledwie 4 miesi¹ce, bowiem
w poszczególnych czêœciach FZRD przewa¿y³y interesy narodowe.
W dniu 26 maja 1918 r. Rada Narodowa Gruzji jednomyœlnie przyjê³a
„Akt Niepodleg³oœci” Gruziñskiej Republiki Demokratycznej, w którym
m.in. okreœlono naród jako Ÿród³o praw zwierzchnich oraz kierownicz¹
rolê Rady do czasu zwo³ania Konstytuanty (Materski, 1994, s. 29, 38, 52;
Furier, 2000, s. 91–94).
W lutym 1919 r. odby³y siê w Gruzji wybory parlamentarne wed³ug
piêcioprzymiotnikowej ordynacji wyborczej. W wyborach uczestniczy³o
65% uprawnionych do g³osowania, co œwiadczy³o o wysokim poziomie
zaanga¿owania obywatelskiego w procesie demokratycznych przemian
w republice. W 130-miejscowym Zgromadzeniu Ustawodawczym mienszewicy uzyskali 109 mandatów, Narodowo-Demokratyczna Partia Gruzji i Gruziñska Partia Socjalistów-Federalistów po 8 i eserowcy – 5.
Przewodnicz¹cym parlamentu zosta³ Nikoloz Czcheidze. Nowy parlament rozpocz¹³ pracê w dniu 12 marca 1919 r. Potwierdzi³ on „Akt
Niepodleg³oœci” Gruzji. W praktyce ¿ycia politycznego w republice
2

Zmniejszenie liczby mandatów w wyborach do III Dumy by³o nastêpstwem
dekretu cara Miko³aja II z 16 czerwca 1906 r., rozwi¹zuj¹cego II Dumê i wprowadzaj¹cego now¹ ordynacjê wyborcz¹. Dekret ten ograniczy³ liczbê pos³ów z Kaukazu
z 25 do 10, z Królestwa Polskiego z 37 do 14, a narody Azji Œrodkowej i ludy
koczownicze pozbawia³ zupe³nie praw wyborczych.
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ukszta³towa³ siê parlamentarny system rz¹dów i Zgromadzenie Ustawodawcze usytuowa³o siê najwy¿ej w hierarchii organów w³adzy pañstwowej
(Furier, 2000, s. 100–101). Konstytucja z 21 lutego 1921 r. usankcjonowa³a istniej¹cy model rz¹dów. Wed³ug Konstytucji w³adzê ustawodawcz¹
mia³ sprawowaæ jednoizbowy Parlament, który tworzy³o 120 cz³onków
wybieranych na trzyletni¹ kadencjê. Parlamentowi powierzono funkcje:
ustrojodawcz¹, ustawodawcz¹, kontroln¹ i kreacyjn¹ (Constitution, 1921)3.
Pozycje ustrojow¹ legislatywy podnosi³ niew¹tpliwie brak instytucji g³owy pañstwa, nieprzewidzianej w gruziñskiej Konstytucji. Najwy¿szym
organem w³adzy wykonawczej bowiem mia³ byæ szef rz¹du, wybierany
przez Parlament i tylko na roczn¹ kadencjê (Constitution, 1921, art. 66–70).
Inwazja wojsk bolszewickich na Gruzjê w lutym 1921 zakoñczy³a
w nastêpnym miesi¹cu istnienie niepodleg³ej Gruzji i mo¿liwoœci rozwoju
w³asnego parlamentaryzmu, opartego na demokratycznych kanonach.
Najwy¿sze w³adze pañstwowe i parlamentarzyœci udali siê w wiêkszoœci
na emigracjê, g³ównie do Turcji i Francji. W Pary¿u przez nastêpne kilkanaœcie lat dzia³a³o jeszcze Prezydium Parlamentu Gruzji. W nowej rzeczywistoœci politycznej Gruzja razem z Armeni¹ i Azerbejd¿anem zosta³a
w³¹czona w marcu 1922 r. do Zakaukaskiej Federacyjnej Socjalistycznej
Republiki Radzieckiej (dalej: ZFSRR), a nastêpnie w grudniu 1936 r.
uzyska³a ona status republiki zwi¹zkowej jako Gruziñska Socjalistyczna
Republika Radziecka (Materski, 1994, s. 227; Materski, 2000, s. 158).
W okresie istnienia Zwi¹zku Socjalistycznych Republik Radzieckich (dalej: ZSRR) organem w³adzy ustawodawczej w ZFSRR, a tak¿e w skali
ca³ej Federacji by³ pocz¹tkowo Zjazd Rad, a nastêpnie od 1936 r. Rada
Najwy¿sza o czteroletniej kadencji (Szymczak, 1978, s. 202–204, 232–234;
Stalin, 1945, s. 31; Konstitucija, 1937; Konstytucja, 1977, s. 100)4. Rada
Najwy¿sza Gruziñskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (dalej:
GSRR) by³a parlamentem jednoizbowym, zaœ analogiczny organ ZSRR
3

Regulacje dotycz¹ce Parlamentu zawiera³ rozdzia³ IV (art. 46–65) Konstytucji
Gruzji z 21 lutego 1921 r. Kluczowe znaczenie dla omawianej materii mia³y: art. 46
okreœlaj¹cy pozycjê ustrojow¹ Parlamentu i art. 54, w którym wyszczególniono jego
kompetencje.
4
Nazwa „Rady Najwy¿szej” pojawi³a siê po raz pierwszy w Konstytucji ZSRR
z 5 grudnia 1936 r. i bêd¹cej jej odwzorowaniem Konstytucji GSRR z 13 lutego 1937 r.
Nastêpnie nazwê tê utrzyma³a Konstytucja ZSRR z 7 paŸdziernika 1977 r. i Konstytucja GSRR z 14 kwietnia 1978 r. Oficjalnie Rada Najwy¿sza by³a okreœlona jako
najwy¿szy organ w³adzy pañstwowej GSRR, pe³ni¹c nie tylko funkcje ustawodawcze,
bowiem w systemie radzieckim nie by³o w³aœciwie klasycznego trójpodzia³u w³adzy.
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sk³ada³ siê z Rady Zwi¹zku, do której deputowani byli wybierani proporcjonalnie do liczby ludnoœci i Rady Narodowoœci, z³o¿onej z równej liczby deputowanych reprezentuj¹cych poszczególne podmioty Federacji,
tzn. z republik zwi¹zkowych po 32, republik autonomicznych po 11 oraz
obwodów po 5 i okrêgów autonomicznych po 1 (Konstytucja, 1977,
art. 110). Konstytucja GSRR z 14 kwietnia 1978 r. wyd³u¿y³a kadencjê
Rady Najwy¿szej do 5 lat i okreœli³a jej sk³ad na 440 deputowanych (Konstitucija, 1978, art. 105). Nale¿y podkreœliæ, ¿e Zjazd Rad ZFSRR i Rada
Najwy¿sza GSRR by³y organami fasadowymi, poddanymi wp³ywom politycznym i ideologicznym federalnego centrum. Same wybory do nich
i rzeczywisty status deputowanego nie mia³y nic wspólnego z zasadami
demokracji.
W niniejszym artykule zostanie omówiona pozycja ustrojowa Parlamentu Gruzji w pierwszych dwóch dekadach niepodleg³ego bytu pañstwowego republiki, przy czym przyjêto, ¿e cezur¹ zamykaj¹c¹ bêd¹
wybory prezydenckie, które odby³y siê w tym kraju 27 paŸdziernika 2013 r.
Poza wymiarem faktograficznym w opracowaniu poddano analizie te elementy i czynniki, które decydowa³y o pozycji ustrojowej gruziñskiej legislatywy, a przede wszystkim jej relacje z prezydentem i rz¹dem, sposób
funkcjonowania, organizacjê wewnêtrzn¹ oraz kompetencje.

Zarys rozwoju instytucji Parlamentu Gruzji w latach 1990–2013
Pierestrojka i rozpad Zwi¹zku Radzieckiego umo¿liwi³y Gruzji po
prawie siedemdziesiêciu latach istnienia w ramach pañstwa totalitarnego
drogê do odbudowy w³asnej pañstwowoœci i demokratycznych przemian
w rozwoju parlamentaryzmu. Pierwsze zmiany nast¹pi³y w listopadzie
1989 r. w wyniku kolejnych ustaw uchwalonych przez Radê Najwy¿sz¹
GSRR, które nowelizowa³y konstytucjê z 1978 r. Postanowiono, ¿e Gruzja ma prawo do samodzielnego decydowania w sprawie ewentualnego
wyst¹pienia z ZSRR, a Rada Najwy¿sza Republiki ma prawo zawieszania
aktów prawnych ZSRR, które uzna za nie odpowiadaj¹ce interesom narodowym Gruzji. Zmieniono tak¿e ordynacjê wyborcz¹, pozostawiaj¹c
okrêgi jednomandatowe, ale bez limitowania liczby kandydatów, wysuwanych przez partie polityczne i organizacje spo³eczne. Kolejnym krokiem by³o wypowiedzenie przez Radê Najwy¿sz¹ GSRR w dniu 9 marca
1990 r. umowy o utworzeniu ZSRR z grudnia 1922 r. oraz przyjêcie deklaracji suwerennoœci pañstwowej.
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W dniu 28 paŸdziernika 1990 r. pod naciskiem masowych protestów
spo³ecznych odby³y siê pierwsze faktycznie wolne i demokratyczne wybory parlamentarne do Rady Najwy¿szej GSRR, które wygra³a koalicja
partii opozycyjnych Okr¹g³y Stó³ – Wolna Gruzja z jej liderem Zwiadem
Gamsachurdi¹, zdobywaj¹c 54% g³osów. Frekwencja wyborcza wynios³a
70%, co da³o 2,4 mln g³osów na 3,4 mln uprawnionych do g³osowania.
Czêœæ partii opozycyjnych przeprowadzi³a jednak wkrótce kolejne wybory, powo³uj¹c Kongres Narodowy Gruzji – cia³o pazakonstytucyjne, demonstracyjnie dubluj¹ce Radê Najwy¿sz¹. W dniu 14 listopada 1990 r.
Rada Najwy¿sza Gruzji przyjê³a uchwa³ê o zmianie nazwy pañstwa na
„Republika Gruzji”. Zmieniono tak¿e nazwê Rady Najwy¿szej na Parlament Republiki Gruzji. Tego samego dnia Gamsachurdia zosta³ wybrany
Przewodnicz¹cym Parlamentu Gruzji. Referendum w sprawie przywrócenia niepodleg³oœci, przeprowadzone 31 marca 1991 r. potwierdzi³o wolnoœciowe aspiracje Gruzinów. Formalne proklamowanie niepodleg³oœci
odby³o siê 9 kwietnia 1991 r. (Materski, 2000, s. 225–234, 239; Postanowlienije, 1990, s. 20–22; Akt, 1991, s. 44–46).
W dniu 14 kwietnia 1991 r. dokonano kolejnej nowelizacji Konstytucji
z 1978 r., wprowadzaj¹c urz¹d Prezydenta Gruzji. W ustawie konstytucyjnej znalaz³y siê równie¿ istotne regulacje dotycz¹ce Rz¹du Gruzji, co
ostatecznie zakoñczy³o etap odejœcia od radzieckiej spuœcizny systemu
jednolitoœci w³adzy na rzecz wprowadzenia podzia³u w³adzy na: ustawodawcz¹, wykonawcz¹ i s¹downicz¹ oraz przyporz¹dkowaniu jej konkretnym organom w³adzy pañstwowej (Zakon, 1991, s. 46–50).
W maju Zwiad Gamsachurdia zosta³ wybrany na Prezydenta Gruzji,
zaœ na zwolnione stanowisko Przewodnicz¹cego Parlamentu – Akaki
Asatiani – lider Zwi¹zku Gruziñskich Tradycjonalistów. Jednak w wyniku
ostrych konfliktów Gamsachurdii z opozycj¹ w kraju dosz³o do puczu we
wrzeœniu 1991 r. i nastêpnie d³ugotrwa³ej wojny domowej. Prezydent by³
zmuszony ju¿ w styczniu 1992 r. do opuszczenia Gruzji i udania siê do
s¹siedniej Republiki Czeczenii, która cieszy³a siê wówczas faktyczn¹ niezale¿noœci¹ od Rosji jako jedyna z republik autonomicznych by³ego
ZSRR. W Czeczenii znalaz³ schronienie tak¿e niemal pe³ny sk³ad Parlamentu Gruzji. Trudnoœci wewnêtrzne pog³êbia³y kolejne wyst¹pienia separatystów w Abchazji i Po³udniowej Osetii, umiejêtnie podsycane przez
Moskwê. W zaistnia³ej sytuacji opozycjoniœci utworzyli Radê Wojskow¹,
która w marcu 1992 r. powo³a³a Radê Pañstwa jako tymczasowy parlament. Jej przewodnicz¹cym zosta³ Eduard Szewardnadze. W paŸdzierniku 1992 r. przeprowadzono wybory parlamentarne w oparciu o przepisy
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przywróconej 21 lutego tego¿ roku Konstytucji Gruzji z 1921 r. W wyborach tych zrezygnowano z progu wyborczego. Najwiêcej mandatów zdobyli kandydaci niezale¿ni i blok Szewardnadzego „Pokój” – 20,38%
g³osów. Nowo wybrany 150-osobowy parlament 6 listopada 1992 r. zlikwidowa³ urz¹d Prezydenta Gruzji, przekazuj¹c funkcje g³owy pañstwa
swojemu Przewodnicz¹cemu. W ten sposób parlament uzyska³ niew¹tpliwie wiod¹c¹ pozycjê ustrojow¹ w systemie organów pañstwowych Gruzji.
W okresie od lutego 1993 r. do lipca 1995 r. powo³ana przez Parlament
Komisja Konstytucyjna opracowa³a projekt nowej Konstytucji, która zosta³a uchwalona zdecydowan¹ przewag¹ g³osów w dniu 24 sierpnia 1995 r.
Konstytucja przywróci³a urz¹d prezydenta, nadaj¹c mu siln¹ pozycjê
ustrojow¹, co z kolei os³abi³o rolê Parlamentu, a zw³aszcza jego Przewodnicz¹cego. W rêkach Prezydenta, bêd¹cego jednoczeœnie g³ow¹ pañstwa
i zwierzchnikiem rz¹du skupi³a siê w³adza wykonawcza. Konstytucja
wprowadzi³a dwuizbowy Parlament z zastrze¿eniem, ¿e jego realizacja
nast¹pi po uporaniu siê z problemem separatyzmu. Zwiêkszono liczbê
cz³onków parlamentu do 225, z czego wed³ug nowej ordynacji wyborczej
150 mia³o byæ wybieranych w okrêgach wielomandatowych, a 75 w okrêgach jednomandatowych. Przywrócono tak¿e próg wyborczy, który wyniós³ 5%. Nowa Konstytucja utorowa³a drogê do wykszta³cenia siê
w Gruzji systemu rz¹dów prezydenckich (Materski, 2000, s. 235–278).
W przeprowadzonych po raz pierwszy jednoczeœnie wyborach parlamentarnych i prezydenckich w dniu 5 listopada 1995 r. wziê³o udzia³
64,24% uprawnionych do g³osowania. Spoœród 54 partii i bloków wyborczych wymagany próg zaporowy przekroczy³y jedynie 3 ugrupowania.
Najwiêcej g³osów uzyska³ popieraj¹cy Szewardnadzego blok Zwi¹zek
Obywatelski Gruzji – 23,71%. Sam Szewardnadze odniós³ zdecydowane
zwyciêstwo w rywalizacji o stanowisko g³owy pañstwa, zdobywaj¹c
74,32% g³osów. Nowym Przewodnicz¹cym Parlamentu zosta³ Zurab
¯wania, zaœ jednym z trzech wiceprzewodnicz¹cych lider abchaskich deputowanych – Wachtang Ko³baja (Materski, 2000, s. 278–281; Baluk,
Tarchan-Mourawi, 2007, s. 151; Furier, 2000, s. 216–228).
W kolejnych wyborach parlamentarnych, które odby³y siê w paŸdzierniku i listopadzie 1999 r. uczestniczy³o 68% uprawnionych do g³osowania. Przed wyborami podniesiono próg zaporowy na 7%. Najlepszy wynik
uzyska³ Zwi¹zek Obywatelski Gruzji, zdobywaj¹c 41,85% g³osów, co
pozwoli³o zachowaæ obozowi prezydenckiemu wiêkszoœæ parlamentarn¹
(189 mandatów w 235-osobowym Parlamencie). Opozycyjny blok wyborczy Zwi¹zek Demokratycznego Odrodzenia Gruzji uzyska³ 26%
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g³osów. Przewodnicz¹cym Parlamentu zosta³ ponownie Zurab ¯wania.
Wybory prezydenckie z 9 kwietnia 2000 r. potwierdzi³y poparcie dla dotychczasowego Prezydenta Gruzji – Szewardnadze uzyska³ bowiem
80,52% g³osów (Rocznik, 2000, s. 190–191; Rocznik, 2001, s. 434; Baluk, Tarchan-Mourawi, 2007, s. 152). Jednak w obozie zwolenników
prezydenta w nastêpnych latach wyros³a opozycja na czele z Zurabem
¯wani¹ i Micheilem Saakaszwilim. Szewardnadzemu zarzucano autorytaryzm i korupcjê. Do tego dosz³y fa³szerstwa w wyborach parlamentarnych, które odby³y siê 2 listopada 2003 r. (Trzaskowski, 2009, s. 47–48,
52–53; Koz³owski, 2011, s. 67–75). W wyborach tych przy 73% frekwencji zwyciêstwo odniós³ proprezydencki blok „Za Now¹ Gruzjê”. Opozycja i obserwatorzy miêdzynarodowi wskazali na liczne nieprawid³owoœci
i fa³szerstwa wyborcze. Sta³y siê one powodem do narastaj¹cych protestów spo³ecznych, które w dniach 22–23 listopada 2003 r. zakoñczy³y siê
pokojowym zamachem stanu, okreœlanym jako „rewolucja ró¿”. Eduard
Szewardnadze zosta³ zmuszony do ust¹pienia, a funkcjê g³owy pañstwa
do czasu nowej elekcji objê³a Przewodnicz¹ca Parlamentu Nino Burd¿anadze. W przedterminowych wyborach prezydenckich, które odby³y siê
w dniu 4 stycznia 2004 r. wygra³ lider opozycji Micheil Saakaszwili, zdobywaj¹c 96,24% g³osów. Z kolei w powtórzonych wyborach parlamentarnych przeprowadzonych 28 marca 2004 r. próg wyborczy przekroczy³y
tylko dwa bloki: Ruch Narodowy-Demokraci z 66,24% poparciem i Nowa
Prawica-Przemys³owcy, która uzyska³a 7,56% g³osów. Obóz prezydencki
zdoby³ wiêkszoœæ parlamentarn¹ (Rocznik, 2004, s. 234, 426).
W okresie prezydentury Saakaszwilego rozpoczêtej pod has³ami sanacji pañstwa oraz demokratyzacji systemu politycznego nast¹pi³o dalsze
umacnianie pozycji g³owy pañstwa. Odbywa³o siê to przede wszystkim
w drodze budowy w³asnego zaplecza politycznego, obsady stanowisk pañstwowych i zmian legislacyjnych. Wa¿nym instrumentem oddzia³ywania
Prezydenta wobec legislatywy i w efekcie ograniczania jej pozycji ustrojowej by³a przyznane g³owie pañstwa na mocy ustawy organicznej
nr 3272 z 6 lutego 2004 r. mo¿liwoœæ rozwi¹zania izby po wyczerpaniu
procedury powo³ania rz¹du oraz w przypadku zastosowania przez Parlament ponownego wotum nieufnoœci wobec rz¹du. Reelekcja Saakaszwilego z wynikiem 53,38% g³osów poparcia w przedterminowych wyborach
prezydenckich 5 stycznia 2008 r. pozwoli³y na kontynuowanie obranego
kursu. Wykorzystanie aparatu pañstwowego by³o widoczne w wyborach
parlamentarnych, które odby³y siê 21 maja 2008 r. (Matusiak, 2012,
s. 19–24). Wybory te by³y przeprowadzone w systemie mieszanym pro-
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porcjonalno-wiêkszoœciowym wed³ug zmienionej i przyjêtej w marcu
2008 r. ordynacji wyborczej. Po³owa deputowanych do 150-osobowego
Parlamentu zosta³a wybrana w systemie proporcjonalnym, zaœ 75 deputowanych w jednomandatowych okrêgach wyborczych. Próg wyborczy zosta³
obni¿ony z 7% na 5%. W wyborach uczestniczy³o 56,07% uprawnionych
do g³osowania. Najwiêcej g³osów uzyska³ Zjednoczony Ruch Narodowy
(dalej: ZRN) – 59,18%, co oznacza³o zdobycie 119 mandatów w Parlamencie. Próg wyborczy przekroczy³y jeszcze: Zjednoczona Opozycja
z wynikiem 17,73%, Partia Chrzeœcijañsko-Demokratyczna – 8,66% i Partia
Pracy – 6% (Rocznik, 2008, s. 379; Bartuzi, 2008). Stanowisko Przewodnicz¹cego Parlamentu zachowa³a Nino Burd¿anadze. Jednak na znak protestu przeciwko stylowi sprawowania rz¹dów przez Saakaszwilego ust¹pi³a ona
z zajmowanego stanowiska ju¿ 7 czerwca 2008 r. Nowym Przewodnicz¹cym
Parlamentu zosta³ w tym dniu Dawid Bakradze. Burd¿anadze zaœ w listopadzie 2008 r. stanê³a na czele utworzonego przez siebie opozycyjnego Ruchu
Demokratycznego – Zjednoczona Gruzja (Wojtasiewicz, 2013).
W ostatnich wyborach parlamentarnych omawianego okresu, które
odby³y siê 1 paŸdziernika 2012 r. frekwencja wynios³a 60,8% uprawnionych do g³osowania. Pomimo, ¿e w sonda¿ach przedwyborczych faworytem by³ ZRN zwyciêstwo odniós³ opozycyjny blok wyborczy Gruziñskie
Marzenie (dalej: GM) z jego liderem Bidzin¹ Iwaniszwilim, uzyskuj¹c
55,8% g³osów. Rz¹dz¹cy ZRN uzyska³ 40,14%. W opinii obserwatorów
miêdzynarodowych i Parlamentu Europejskiego wybory by³y wolne i demokratyczne. W 150-osobowym Parlamencie nowej kadencji, GM obejmuj¹ce 6 partii: Gruziñskie Marzenie – Demokratyczn¹ Gruzjê, Partiê
Republikañsk¹, Nasz¹ Gruzjê – Wolnych Demokratów, Partiê Konserwatywn¹, Forum Narodowe oraz Przemys³ Zbawi Gruzjê uzyska³o a¿ 85
mandatów. Przewodnicz¹cym Parlamentu zosta³ jeden z liderów zwyciêskiego bloku – Dawid Usupaszwili – szef Partii Republikañskiej (Filipiak,
2012; Strachota, 2012; Rocznik, 2013, s. 140; Staszczyk, 2012).
W maju 2012 r. przeniesiono siedzibê parlamentu z Tbilisi do Kutaisi,
gdzie w latach 2010–2012 wzniesiono w tym celu okaza³y gmach w kszta³cie
zbli¿onym do kopu³y. Zmianê miejsca motywowano g³ównie wzglêdami
ekonomicznymi, tzn. d¹¿eniem do przyœpieszenia rozwoju drugiego co do
wielkoœci oœrodka miejskiego w Gruzji (The Constitution, 1995)5.
5
Etapem przejœciowym przed przeniesieniem siedziby Parlamentu do Kutaisi
by³o umieszczenie zapisu w art. 481 Konstytucji Gruzji z 24 sierpnia 1995 r. na mocy
jej nowelizacji z dnia 24 wrzeœnia 2009 r., ¿e siedzibami Parlamentu bêd¹ Tbilisi
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Nale¿y zwróciæ uwagê na czêste zmiany liczebnoœci cz³onków Parlamentu Gruzji, zwi¹zane z kolei z doœæ licznymi zmianami ordynacji wyborczej w omawianym okresie. W latach 1990–1992 parlament liczy³
250 cz³onków, w latach 1992–1995 – 150, w latach 1995–2004 – 225, zaœ
w latach 2004–2008 – 235 cz³onków. Od 2008 roku liczba deputowanych
ponownie wynosi 150.

Pozycja ustrojowa
Pozycjê ustrojow¹ Parlamentu Gruzji okreœliæ mo¿na przede wszystkim w drodze analizy podstawowych zasad ustrojowych, zapisanych
w Konstytucji tego pañstwa z 24 sierpnia 1995 r. oraz zawartych w niej regulacji, dotycz¹cych struktury i zakresu kompetencji naczelnych organów
pañstwowych. Nale¿y zwróciæ tak¿e uwagê na okreœlenie suwerena i systemu rz¹dów w pañstwie.
Konstytucja Gruzji w art. 5 ust. 1 stanowi, ¿e „Ÿród³em w³adzy pañstwowej w Gruzji jest naród”. W³adza ta w systemie konstytucyjnym
Gruzji jest sprawowana przez naród „poprzez referendum, inne formy demokracji bezpoœredniej oraz przez swoich przedstawicieli”. Jednoczeœnie
Konstytucja przestrzega przed bezprawnym przejêciem w³adzy w pañstwie (The Constitution, 1995, art. 5 ust. 2).
Instytucjami demokracji bezpoœredniej w Gruzji s¹: referendum ogólnokrajowe oraz ludowa inicjatywa ustawodawcza. Referendum ogólnokrajowe jest przeprowadzane w sprawach o szczególnym znaczeniu dla
pañstwa, za wyj¹tkiem takich kwestii jak: przyjêcie lub uchylenie ustawy,
amnestii lub u³askawienia, ratyfikacji lub wypowiedzenia umów i porozumieñ miêdzynarodowych oraz naruszenia konstytucyjnych praw i wolnoœci cz³owieka i obywatela – art. 74 ust. 2 Konstytucji. Zgodnie z art. 74
ust. 1 Konstytucji referendum zarz¹dza Prezydent na wniosek Parlamentu, nie mniej ni¿ 200 tys. osób lub z w³asnej inicjatywy w terminie 30 dni
od z³o¿enia wniosku. W referendum mog¹ braæ udzia³ obywatele Gruzji,
którzy ukoñczyli 18 rok ¿ycia i posiadaj¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych – art. 28 ust. 1–2 Konstytucji. Wynik referendum jest wi¹¿¹cy je¿eli
bra³a w nim udzia³ wiêcej ni¿ po³owa uprawnionych do g³osowania. Wa¿i Kutaisi, przy czym sesje plenarne mia³y siê odbywaæ wy³¹cznie w Kutaisi. Zob. The
Constitution of Georgia adopted on 24 August 1995, http:// www.constcourt.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id =19, 16.01.2013.
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noœæ referendum ogólnokrajowego stwierdza S¹d Konstytucyjny Gruzji
(Organic Law, 2012, art. 183 ust. 1–6).
Wyrazem ludowej inicjatywy ustawodawczej w Gruzji jest na gruncie
Konstytucji tego kraju inicjatywa ustawodawcza i inicjatywa konstytucyjna, przys³uguj¹ca okreœlonej liczbowo grupie wyborców. W myœl art. 67
Konstytucji jednym z podmiotów posiadaj¹cych inicjatywê ustawodawcz¹ jest grupa co najmniej 30 tys. obywateli, posiadaj¹cych prawa wyborcze. W przypadku inicjatywy konstytucyjnej musi to byæ grupa co
najmniej 200 tys. obywateli posiadaj¹cych prawa wyborcze.
W systemie konstytucyjnym Gruzji najwy¿sza w³adza sprawowana
przez naród ma przede wszystkim formê demokracji przedstawicielskiej,
czyli jest realizowana za poœrednictwem deputowanych, powo³ywanych
do parlamentu w drodze wyborów powszechnych. Wyborcy decyduj¹c
o sk³adzie politycznym parlamentu, poœrednio równie¿ maj¹ wp³yw na
sk³ad rz¹du oraz jego politykê, choæ decyduj¹cy wp³yw posiada w tym
wzglêdzie – zgodnie z regu³ami prezydenckiego systemu rz¹dów – g³owa
pañstwa.
Konstytucja Gruzji reguluje wzajemne relacje miêdzy naczelnymi organami pañstwa na zasadzie podzia³u w³adzy, co zosta³o wyra¿one w art. 5
ust. 4. Wprawdzie ustrojodawca w tym przepisie, ani w innych przepisach
rozdzia³u I Konstytucji nie wskaza³ na okreœlone organy i przypisane im
piony w³adzy, ale tak¹ konkretyzacjê znajdziemy w dalszych rozdzia³ach
ustawy zasadniczej. Na podstawie art. 48 Konstytucji Parlament Gruzji
zosta³ okreœlony jako „najwy¿szy organ przedstawicielski kraju, który
sprawuje w³adzê ustawodawcz¹, okreœla g³ówne kierunki polityki wewnêtrznej i zagranicznej oraz w ramach okreœlonych przez Konstytucjê
kontroluje dzia³alnoœæ Rz¹du i realizuje inne zadania”. Kompetencje Parlamentu zosta³y ogólnie wyszczególnione przede wszystkim w art. 65
ust. 1–4 Konstytucji. Mo¿na je podzieliæ na: ustrojodawcze, ustawodawcze, kontrolne i kreacyjne. Wa¿n¹ cech¹ Parlamentu Gruzji, wynikaj¹c¹
z zasady trójpodzia³u w³adzy jest jego niezale¿noœæ od innych organów.
Wyra¿a siê ona przede wszystkim w autonomii dotycz¹cej ustalania swojej struktury wewnêtrznej i trybu funkcjonowania. Elementem tej autonomii jest tak¿e osobny aparat pomocniczy w postaci Kancelarii Parlamentu.
Organami w³adzy wykonawczej s¹: Prezydent i Rz¹d. Prezydent jest
g³ow¹ pañstwa i w³adzy wykonawczej, najwy¿szym reprezentantem pañstwa w stosunkach miêdzynarodowych oraz gwarantem integralnoœci terytorialnej kraju i stoi na stra¿y zgodnoœci z Konstytucj¹ dzia³alnoœci
organów w³adzy pañstwowej – art. 69 ust. 1–3. Prezydent jest te¿ zwierzch-
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nikiem Si³ Zbrojnych Gruzji – art. 73 ust. 3 Konstytucji. Rz¹d z³o¿ony
z premiera i ministrów sprawuje w³adzê wykonawcz¹, realizuje politykê
wewnêtrzn¹ i zagraniczn¹ pañstwa i jest odpowiedzialny przed Prezydentem i Parlamentem – art. 78 ust. 1 Konstytucji. W³adza s¹downicza jest
sprawowana przez S¹d Konstytucyjny i s¹dy powszechne, które obejmuj¹: s¹dy rejonowe, okrêgowe i apelacyjne, S¹d Najwy¿szy Abchaskiej
Republiki Autonomicznej, S¹d Najwy¿szy Ad¿arskiej Republiki Autonomicznej oraz S¹d Najwy¿szy. Do 2004 r. organem w³adzy s¹downiczej
by³a tak¿e prokuratura.
Wzajemne relacje miêdzy Parlamentem a Prezydentem i Rz¹dem
w badanym okresie podlega³y gruntownym zmianom, bêd¹cym efektem
konfliktów wœród gruziñskich elit politycznych. Odcisnê³y tak¿e na nich
piêtno indywidualne cechy trzech kolejnych prezydentów: Zwiada Gamsachurdii, Eduarda Szewardnadze i Micheila Saakaszwilego. W latach
1990–1991 w Gruzji przewa¿y³y tendencje do ukszta³towania prezydenckiego systemu rz¹dów. Nastêpnie w latach 1992–1995 próbowano budowaæ parlamentarny system rz¹dów, by po uchwaleniu konstytucji z 1995 r.
powróciæ do formy prezydenckiej. Po znowelizowaniu Konstytucji na
mocy ustawy organicznej nr 3272 z 6 lutego 2004 r. z kolei relacje miêdzy
naczelnymi organami w³adzy pañstwowej zosta³y oparte na zasadach
zbli¿onych do modelu rz¹dów pó³prezydenckich, jednak z wyeksponowaniem znacz¹cej pozycji ustrojowej Prezydenta (Baluk, Tarchan-Mourawi,
2007, s. 167–168). W zwi¹zku z tym w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci analiz
dotycz¹cych systemu politycznego Gruzji dominuje pogl¹d o utrzymaniu
siê nadal prezydenckiego systemu rz¹dów w tym kraju a¿ do czasu wejœcia w ¿ycie po paŸdziernikowych wyborach prezydenckich 2013 r. ustawy
organicznej nr 3710 z 15 paŸdziernika 2010 r., która nowelizuj¹c konstytucjê wprowadzi³a w istocie parlamentarny system rz¹dów. Wprawdzie po
wprowadzeniu urzêdu premiera, Prezydent przesta³ byæ zwierzchnikiem
w³adzy wykonawczej, ale zachowa³ on kompetencje kreacyjne w stosunku do Rz¹du, przy tym nie ponosz¹c odpowiedzialnoœci politycznej
i prawnej. Rz¹d by³ bowiem do czasu wejœcia w ¿ycie wymienionej wy¿ej
ustawy powo³ywany przez g³owê pañstwa, ale dla swojej dzia³alnoœci wymaga³ wiêkszoœci parlamentarnej. Prezydentowi przys³ugiwa³o równie¿
prawo do zdymisjonowania Rz¹du oraz wstrzymywania b¹dŸ uniewa¿niania aktów gabinetu niezgodnych z konstytucj¹. W odniesieniu do Parlamentu, Prezydent posiada³ prawo weta i przede wszystkim prawo do
rozwi¹zania samego Parlamentu (The Constitution, 1995, art. 68 ust. 2,
art. 73 ust. 1–2, art. 80 ust. 1–5). Konstytucja Gruzji przewiduje mo¿li-
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woœæ rozwi¹zania Parlamentu przez g³owê pañstwa w nastêpuj¹cych
przypadkach:
1) je¿eli sk³ad Rz¹du i jego program trzykrotnie nie uzyska wotum zaufania, Prezydent rozwi¹zuje Parlament i zarz¹dza przedterminowe wybory (art. 80 ust. 5);
2) je¿eli Parlament nie wyrazi zaufania Rz¹dowi, Prezydent w terminie
tygodnia dymisjonuje Rz¹d lub rozwi¹zuje Parlament i zarz¹dza wybory przedterminowe (art. 81 ust. 4);
3) je¿eli Parlament ponownie wyrazi wotum nieufnoœci wobec Rz¹du,
Prezydent udziela dymisji Rz¹dowi lub rozwi¹zuje Parlament i zarz¹dza przedterminowe wybory (art. 81 ust. 1);
4) je¿eli Parlament nie uchwali bud¿etu pañstwa w terminie 3 miesiêcy
od daty przedstawienia przez rz¹d projektu ustawy bud¿etowej, Prezydent ma prawo udzieliæ dymisji Rz¹dowi b¹dŸ rozwi¹zaæ Parlament
i zarz¹dziæ przedterminowe wybory (art. 93 ust. 6).
Prezydent natomiast w myœl art. 511 Konstytucji nie mo¿e rozwi¹zaæ
Parlamentu: w przypadku wszczêcia procedury jego odwo³ania w drodze
impeachmentu, w ci¹gu 6 miesiêcy po przeprowadzeniu wyborów parlamentarnych, w czasie obowi¹zywania stanu wyj¹tkowego lub wojennego
oraz w ci¹gu ostatnich 6 miesiêcy pozosta³ych do koñca kadencji urzêduj¹cego Prezydenta.
Wa¿nymi œrodkami oddzia³ywania Prezydenta wobec Parlamentu s¹
jeszcze: mo¿liwoœæ zwo³ywania sesji nadzwyczajnych w przerwach miêdzy sesjami Parlamentu, posiadanie inicjatywy ustawodawczej, rozpisywanie referendów oraz mo¿liwoœæ wydawania dekretów z moc¹ ustawy
(The Constitution, 1995, art. 61 ust. 2, art. 67 ust. 1, art. 73 ust. 1j, art. 74
ust. 1). Poza atrybutami konstytucyjnymi silna pozycja Prezydenta Gruzji
wynika tak¿e z charyzmy g³owy pañstwa, uwarunkowanej w tradycji
i mentalnoœci kaukaskiej. Sposób sprawowania w³adzy przez Saakaszwilego – przez jego oponentów politycznych okreœlany jako niekonstytucyjny i prowadz¹cy do zaw³aszczania pañstwa – potwierdza³ siln¹ pozycjê
gruziñskiej g³owy pañstwa (Matusiak, 2012, s. 18–20, 23).
Parlamentowi w stosunku do Prezydenta przys³uguje z kolei mo¿liwoœæ odrzucenia weta prezydenckiego oraz uprawnienie do wszczêcia
oraz zamkniêcia procedury zdjêcia g³owy pañstwa z urzêdu. Je¿eli Parlament nie przyjmie uwag Prezydenta wówczas do ponownego uchwalenia
ustawy potrzebna jest kwalifikowana wiêkszoœæ co najmniej 3/5 g³osów
ustawowej liczby cz³onków izby – art. 68 ust. 4 Konstytucji. Prezydent
mo¿e byæ usuniêty z urzêdu w zwi¹zku z dokonaniem zdrady stanu,
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z³amaniem Konstytucji lub pope³nieniem innego przestêpstwa. Do wszczêcia procedury impeachmentu przez Parlament z powodu z³amania przez
Prezydenta Konstytucji wymagana jest opinia S¹du Konstytucyjnego, zaœ
w przypadku zdrady stanu i innego przestêpstwa opinia S¹du Najwy¿szego – art. 75 ust. 2ab Konstytucji. Z³o¿enie wniosku w tej sprawie wymaga
zgody co najmniej 1/3 liczby deputowanych. Ostateczn¹ decyzjê po
orzeczeniu S¹du Konstytucyjnego lub S¹du Najwy¿szego podejmuje
Parlament wiêkszoœci¹ co najmniej 2/3 g³osów ustawowej liczby jego
cz³onków. Ca³a procedura powinna byæ przeprowadzona przez Parlament w terminie 30 dni, bowiem w przeciwnym razie sprawê uwa¿a siê
za zamkniêt¹ i nie mo¿na na podstawie tych samych oskar¿eñ do niej
wracaæ w ci¹gu nastêpuj¹cego roku. Natomiast niedopuszczalne jest
podjêcie ostatecznej decyzji w sprawie nawet ju¿ wszczêtej procedury
impeachmentu przeciwko Prezydentowi w okresie obowi¹zywania stanu
nadzwyczajnego lub wojennego oraz w czasie wojny (The Constitution,
1995, art. 63 ust. 1–5). Ponadto zakazane jest inicjowanie procedury
odwo³ania Prezydenta w trybie impeachmentu w czasie powo³ywania
rz¹du – art. 80 ust. 6 Konstytucji. W przypadku zdjêcia Prezydenta
z urzêdu lub niemo¿noœci sprawowania przez niego urzêdu jego obowi¹zki przejmuje Przewodnicz¹cy Parlamentu. W razie gdyby Przewodnicz¹cy Parlamentu nie móg³ pe³niæ obowi¹zków Prezydenta, a tak¿e
w przypadku rozwi¹zania Parlamentu obowi¹zki g³owy pañstwa przejmuje premier – art. 76 ust. 1 Konstytucji.
W relacjach z Rz¹dem w badanym okresie Parlament decydowa³ w du¿ej mierze o sk³adzie, programie i kierunku polityki Rz¹du. Instrumentami
Parlamentu w tym przedmiocie by³y: wotum zaufania, wotum nieufnoœci
oraz zapytania i interpelacje parlamentarzystów.
W wariancie podstawowym powo³ywania Rz¹du, tzn. po jego dymisji
lub z³o¿eniu pe³nomocnictw, Prezydent w ci¹gu 7 dni po konsultacjach
z frakcjami parlamentarnymi zg³asza³ kandydaturê nowego premiera, który
w ci¹gu kolejnych 10 dni uzgadnia³ z Prezydentem kandydatury cz³onków
rz¹du. Nastêpnie Prezydent w ci¹gu 3 dni wnioskowa³ przed Parlamentem
o udzielenie wotum zaufania, co wymaga³o wiêkszoœci g³osów ustawowej
liczby cz³onków Parlamentu. Je¿eli rz¹d i jego program nie otrzyma³y wotum zaufania, to w ci¹gu tygodnia prezydent wnioskowa³ o powo³anie
tego samego b¹dŸ innego sk³adu rz¹du. W przypadku trzykrotnego odrzucenia sk³adu rz¹du i jego programu, prezydent zg³asza³ kandydaturê nowego premiera lub mianowa³ szefa Rz¹du bez zgody Parlamentu. Premier
w ci¹gu 5 dni za zgod¹ Prezydenta powo³ywa³ ministrów, zaœ g³owa pañ-
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stwa rozwi¹zywa³a Parlament i rozpisywa³a nowe wybory (The Constitution, 1995, art. 80 ust. 1–5 i art. 81 ust. 4).
Wyra¿enie wotum zaufania Parlamentu wobec Rz¹du jest wymagane
równie¿ w przypadku zmiany 1/3 sk³adu gabinetu, ale nie mniej ni¿ 5 jego
cz³onków. Ze stosownym wnioskiem w tym przedmiocie obligatoryjnie
wystêpuje Prezydent w terminie 7 dni – art. 811 ust. 1 Konstytucji.
Do g³osowania w sprawie wotum zaufania dla Rz¹du mo¿e jeszcze
dojœæ w przypadku, kiedy z takim wnioskiem wyst¹pi premier, ³¹cz¹c ów
wniosek z g³osowaniem nad projektem ustawy bud¿etowej, kodeksu podatkowego lub projektem ustawy dotycz¹cej struktury, kompetencji i trybu dzia³alnoœci Rz¹du. Parlament wyra¿a wotum zaufania dla Rz¹du
wiêkszoœci¹ ustawowej liczby swoich cz³onków. Je¿eli Rz¹d nie uzyska
zaufania Parlamentu, Prezydent w ci¹gu tygodnia udziela Rz¹dowi dymisji lub rozwi¹zuje Parlament i zarz¹dza przedterminowe wybory. G³osowanie nad wyra¿eniem wotum zaufania przeprowadza siê w ci¹gu 15 dni
od czasu zg³oszenia wniosku. Je¿eli w zakreœlonym terminie nie odbêdzie
siê przedmiotowe g³osowanie, oznacza to wyra¿enie wotum zaufania (The
Constitution, 1995, art. 81 ust. 4–5).
Kolejnym instrumentem oddzia³ywania Parlamentu wobec Rz¹du jest
wotum nieufnoœci. Na gruncie Konstytucji Gruzji wystêpuj¹ dwa rodzaje
wotum nieufnoœci: warunkowe oraz bezwarunkowe. W przypadku warunkowego wotum nieufnoœci ze stosownym wnioskiem mo¿e wyst¹piæ nie
mniej ni¿ 1/3 ogó³u cz³onków Parlamentu. Do wa¿noœci uchwa³y wymagana jest wiêkszoœæ absolutna. Po jej przyjêciu Prezydent mo¿e podzieliæ
stanowisko Parlamentu, dymisjonuj¹c Rz¹d lub odmówiæ zaakceptowania decyzji legislatywy. Je¿eli jednak Parlament nie wczeœniej ni¿ po
90 dniach i nie póŸniej ni¿ po 100 dniach ponownie wyrazi wotum nieufnoœci wobec Rz¹du, to Prezydent dymisjonuje Rz¹d, albo rozwi¹zuje
Parlament i zarz¹dza przedterminowe wybory (The Constitution, 1995,
art. 81 ust. 1).
Parlament dysponuje równie¿ prawem uchwalania bezwarunkowego
wotum nieufnoœci. Najpierw w tej sprawie Parlament podejmuje uchwa³ê
wiêkszoœci¹ g³osów ustawowej liczby swoich cz³onków, a nastêpnie nie
wczeœniej ni¿ po 15 dniach i nie póŸniej ni¿ po 20 dniach g³osuje nad
przedmiotowym wnioskiem. Do wa¿noœci uchwa³y wymagana jest wiêkszoœæ kwalifikowana 3/5 g³osów ogó³u cz³onków Parlamentu. W przypadku przeg³osowania wniosku Prezydent obligatoryjnie dymisjonuje Rz¹d
i nie mo¿e ju¿ zg³osiæ tego samego kandydata na premiera. Je¿eli zaœ
Parlament nie uchwali bezwzglêdnego wotum nieufnoœci, to w ci¹gu
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6 miesiêcy nie mo¿e wracaæ do tej sprawy (The Constitution, 1995, art. 81
ust. 2–3).
Istotn¹ form¹ oddzia³ywania Parlamentu na Rz¹d s¹ interpelacje i zapytania parlamentarzystów. Prawo do wyst¹pienia z interpelacj¹ do Rz¹du
b¹dŸ poszczególnych jego cz³onków posiada grupa co najmniej 10 parlamentarzystów oraz frakcja parlamentarna – art. 59 ust. 2 Konstytucji. Interpelowani s¹ zobowi¹zani do udzielenia odpowiedzi na posiedzeniu
Parlamentu, a ich odpowiedŸ mo¿e stanowiæ przedmiot debaty. Cz³onek
Parlamentu mo¿e równie¿ zwracaæ siê z zapytaniami do Rz¹du i poszczególnych jego cz³onków – art. 59 ust. 1 Konstytucji.
Nale¿y wskazaæ, ¿e omówiona wy¿ej konstytucyjna pozycja ustrojowa Parlamentu Gruzji uleg³a zasadniczej zmianie po wejœciu w ¿ycie ustawy organicznej nr 3710 z dnia 15 paŸdziernika 2010 r. Nowe regulacje
da³y bowiem legislatywie decyduj¹cy wp³yw na powo³ywanie Rz¹du.
Kandydat na premiera jest wskazywany przez ugrupowanie, które wygra³o wybory, a premier nie musi ju¿ kompletowaæ sk³adu gabinetu
w uzgodnieniu z Prezydentem (Matusiak, 2010, s. 6–7; Koœciñski, Serwetnik, 2012).

Kadencja i sposób funkcjonowania
Podstawy prawne, dotycz¹ce funkcjonowania Parlamentu Gruzji zosta³y uregulowane w rozdziale III Konstytucji (art. 48–68), a tak¿e w ustawie organicznej z 17 lutego 2004 r. Regulamin Parlamentu Gruzji oraz
ustawie organicznej z 27 grudnia 2011 r. Kodeks wyborczy Gruzji.
Parlament Gruzji jest organem jednoizbowym6. W jego sk³ad wchodzi
150 cz³onków wybieranych na 4-letni¹ kadencjê w wyborach powszechnych, równych, bezpoœrednich i w g³osowaniu tajnym. Czynne prawo
wyborcze posiadaj¹ obywatele Gruzji, którzy w dniu g³osowania maj¹
ukoñczone 18 lat (Organic Law, 1993, art. 1–3, 10–12)7. W wyborach nie
6
W Konstytucji Gruzji znajduje siê zapowiedŸ utworzenia w przysz³oœci Parlamentu dwuizbowego, z³o¿onego z Senatu i Rady Republiki, co zosta³o wyra¿one
w formule art. 4 ust. 1: „Po stworzeniu na ca³ym obszarze Gruzji odpowiednich
warunków i utworzeniu organów samorz¹du terytorialnego, Parlament Gruzji bêdzie
siê sk³ada³ z dwóch izb – Rady Republiki i Senatu”.
7
Obywatelstwo Gruzji w myœl ustawy organicznej z 25 marca 1993 r. O obywatelstwie Gruzji nabywa siê przez urodzenie oraz naturalizacjê. Ta ostatnia dotyczy
osób zamieszka³ych na terytorium Gruzji przez okres co najmniej 5 lat, które wy-
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mog¹ zaœ braæ udzia³u osoby ubezw³asnowolnione i odbywaj¹ce karê wiêzienia – art. 28 ust. 1–2 Konstytucji. Natomiast bierne prawo wyborcze
do Parlamentu przys³uguje obywatelom gruziñskim, którzy najpóŸniej
w dniu wyborów osi¹gnêli wiek 25 lat, przebywaj¹ w kraju od co najmniej
10 lat, w³adaj¹ jêzykiem gruziñskim i posiadaj¹ prawo wybierania. Biernego prawa wyborczego nie maj¹ obywatele Gruzji, którzy przez 2 ostatnie lata przebywali poza granicami pañstwa i nie byli zarejestrowani
w gruziñskich placówkach dyplomatycznych w ¿adnym kraju na œwiecie
oraz narkomani i osoby u¿ywaj¹ce narkotyków (Organic Law, 2011,
art. 3a, art. 12 ust. 4 i art. 111 ust. 1–3).
Wybory parlamentarne przeprowadza siê w paŸdzierniku tego roku,
w którym up³ywa kadencja urzêduj¹cego Parlamentu. Datê wyborów wyznacza Prezydent nie póŸniej ni¿ na 60 dni przed dniem wyborów, ale i nie
póŸniej ni¿ na 15 dni przed koñcem kadencji ustêpuj¹cego Parlamentu.
W przypadku wyborów przedterminowych, Prezydent wyznacza ich datê
nie wczeœniej ni¿ 45 dni i nie póŸniej ni¿ 60 dni po wejœciu w ¿ycie aktu,
na podstawie którego rozwi¹zano Parlament. Wyborów nie przeprowadza
siê w ogóle, je¿eli na ca³ym terytorium pañstwa wprowadzono stan wojenny lub wyj¹tkowy. Je¿eli stan wojenny wprowadzono tylko na czêœci
terytorium pañstwa, decyzjê o przeprowadzeniu wyborów na pozosta³ej
czêœci pañstwa podejmuje Parlament (The Constitution, 1995, art. 46
ust. 2, art. 50 ust. 2–3; Organic Law, 2011, art. 128).
Wybory przeprowadza siê w systemie mieszanym, bowiem 77 deputowanych wybieranych jest w wyborach proporcjonalnych, zaœ 73 w wyborach wiêkszoœciowych (Organic Law, 2011, art. 109). W wyborach
przeprowadzanych wed³ug systemu proporcjonalnego Konstytucja
wprowadzi³a 5% próg zaporowy, uniemo¿liwiaj¹cy ugrupowaniom politycznym i blokom wyborczym uczestnictwo w podziale mandatów w przypadku nieuzyskania przez nie w skali kraju wymaganego minimum
– art. 50 ust. 2.
Prawo do udzia³u w wyborach przeprowadzanych w systemie proporcjonalnym przys³uguje zarejestrowanym ugrupowaniom politycznym
i blokom wyborczym, które uzyska³y nie mniej ni¿ 25 tys. podpisów
wyborców, ale przynajmniej 0,75% wszystkich wyborców uprawnionych
st¹pi³y ze stosownym wnioskiem do Pañstwowego Rejestru Obywateli. Nie mo¿na
jednoczeœnie ³¹czyæ obywatelstwa Gruzji z obywatelstwem innego pañstwa z wyj¹tkiem przypadków, gdy obywatel innego pañstwa zas³u¿y³ siê dla Gruzji albo nadanie
obywatelstwa gruziñskiego uzasadnia interes pañstwa.
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do g³osowania (Organic Law, 2011, art. 113 ust. 9; Nichol, 2012; Voropay, 2012)8. Zwolnienie z obowi¹zku zdobycia poparcia wyra¿onego
podpisami s¹ te podmioty, które w dniu wyborów maj¹ przynajmniej jednego przedstawiciela w Parlamencie – art. 50 ust. 1 Konstytucji. Je¿eli
w pierwszej turze g³osowania ¿adne z ugrupowañ politycznych i bloków
wyborczych nie przekroczy 5% progu wyborczego, to w terminie dwóch
tygodni po pierwszej turze odbywa siê druga tura g³osowania. Uczestnicz¹ w niej tylko te podmioty, które w pierwszej turze otrzyma³y nie
mniej ni¿ 2% g³osów poparcia (The Constitution, art. 126 ust. 1 i art. 127
ust. 4).
Z kolei w systemie wiêkszoœciowym w wyborach mog¹ uczestniczyæ
kandydaci, którzy zdobêd¹ nie mniej ni¿ 1% podpisów wyborców w danym okrêgu wyborczym. Z tego obowi¹zku zwolnieni s¹ tylko kandydaci,
którzy w ostatnich wyborach uzyskali mandat cz³onka Parlamentu (Organic Law, 2011, art. 116 ust. 9). W pierwszej turze g³osowania mandat
uzyskuj¹ kandydaci, którzy zdobyli najwiêksz¹ liczbê g³osów, ale nie
mniejsz¹ ni¿ 30% (Organic Law, 2011, art. 125 ust. 3). Je¿eli ¿aden z kandydatów nie otrzyma wymaganego poparcia, to nie póŸniej ni¿ 14 dni po
pierwszej turze odbywa siê druga tura g³osowania. Uczestnicz¹ w niej
dwaj kandydaci, którzy w pierwszym g³osowaniu uzyskali najwiêksz¹
liczbê g³osów. Zwyciê¿a kandydat, który uzyska³ wiêcej g³osów. W przypadku równej liczby g³osów – decyduje poparcie z pierwszej tury g³osowania (Organic Law, 2011, art. 126 ust. 1–2).
Kadencja Parlamentu rozpoczyna siê w dniu jego pierwszego posiedzenia, które wyznacza Prezydent, ale nie póŸniej ni¿ 20 dnia po zakoñ8

Konstytucja po jej nowelizacji z dnia 12 marca 2008 r. okreœli³a procentowo
próg podpisów wyborców, potrzebnych ugrupowaniom politycznym i blokom wyborczym do udzia³u w wyborach parlamentarnych, przeprowadzanych wed³ug systemu
proporcjonalnego. Wyniós³ on 1%. Znowelizowany Kodeks Wyborczy Gruzji z 27 grudnia 2011 r. w art. 113 ust. 9 zawiera ju¿ precyzyjniejsze regulacje w tym przedmiocie,
okreœlaj¹c minimaln¹ liczbê podpisów wyborców na 25 tys., choæ i on podaje dalej
w tym przepisie, ¿e ma to byæ nie wiêcej ni¿ 0,75% uprawnionych do g³osowania.
Niew¹tpliwie o wiele precyzyjniejsze by³y wczeœniejsze przepisy. Poprzednio wymagane by³o uzyskanie nie mniej ni¿ 50 tys. podpisów (art. 50 ust. 1 Konstytucji przed jej
nowelizacj¹). W zwi¹zku ze zmianami demograficznymi zachodz¹cymi w Gruzji,
liczebne okreœlenie 0,75% wszystkich wyborców uprawnionych do g³osowania w oczywisty sposób podlega ci¹g³ym zmianom. Obecnie jest to oko³o 27 100 wyborców.
Wed³ug Centralnej Komisji Wyborczej Gruzji bowiem w wyborach parlamentarnych,
które odby³y siê w tym kraju w dniu 1 paŸdziernika 2012 r. na listach wyborczych
znalaz³o siê 3 613 851 obywateli uprawnionych do g³osowania.
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czeniu wyborów. Parlament mo¿e rozpocz¹æ dzia³alnoœæ w przypadku
uzyskania mandatów przez nie mniej ni¿ 2/3 jego cz³onków – art. 50 Konstytucji. Zgodnie z art. 61 ust. 1 Parlament Gruzji obraduje w trybie sesyjnym. Sesje zwyczajne s¹ zwo³ywane 2 razy w roku. Sesja jesienna
rozpoczyna siê w pierwszy wtorek wrzeœnia i trwa do trzeciego pi¹tku
grudnia. Natomiast sesja wiosenna jest otwierana w pierwszy wtorek lutego, a koñczy siê w ostatni pi¹tek czerwca. Konstytucja w art. 61 ust. 2 dopuszcza mo¿liwoœæ zwo³ywania sesji nadzwyczajnych, co mo¿e uczyniæ
Prezydent na wniosek Przewodnicz¹cego Parlamentu, nie mniej ni¿ 1/4
parlamentarzystów, b¹dŸ z w³asnej inicjatywy. W przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego Parlament zbiera siê z mocy prawa w ci¹gu
48 godzin od jego wprowadzenia, a jego obrady trwaj¹ do momentu zniesienia stanu wyj¹tkowego lub wojennego – art. 61 ust. 4 Konstytucji.
Obrady Parlamentu s¹ jawne, jednak Konstytucja dopuszcza ich utajnienie w ca³oœci lub czêœci, co wymaga podjêcia stosownej uchwa³y wiêkszoœci¹ g³osów obecnych na posiedzeniu cz³onków Parlamentu – art. 60
ust. 1 Konstytucji.

Status prawny cz³onka Parlamentu
Cz³onkowie Parlamentu Gruzji zgodnie z art. 52 ust. 1 Konstytucji s¹
przedstawicielami ca³ego narodu, a ich mandat ma charakter mandatu
wolnego. Wyborcy nie mog¹ odwo³aæ deputowanego. Wygaœniêcie mandatu cz³onka Parlamentu przed up³ywem kadencji mo¿e nast¹piæ wskutek: zrzeczenia siê mandatu poprzez z³o¿enie stosownego oœwiadczenia,
prawomocnego skazuj¹cego wyroku s¹dowego, uznania go przez s¹d za
niezdolnego do czynnoœci prawnych, zaginionego lub zmar³ego, objêcia
stanowiska lub prowadzenia dzia³alnoœci, której nie mo¿na ³¹czyæ z mandatem parlamentarzysty, utraty obywatelstwa Gruzji, nieuzasadnionego
braku uczestnictwa w pracach Parlamentu przez okres ponad 4 miesiêcy
oraz œmierci – art. 52 ust. 2 Konstytucji. Pozbawienie mandatu cz³onka
Parlamentu odbywa siê w drodze uchwa³y podejmowanej wiêkszoœci¹
g³osów pe³nego sk³adu cz³onków tego organu.
Cz³onkom Parlamentu przys³uguje immunitet materialny i formalny.
Immunitet materialny oznacza zwolnienie parlamentarzysty z odpowiedzialnoœci karnej za jego przekonania i wyst¹pienia w Parlamencie i poza
nim podczas pe³nienia swoich obowi¹zków. Natomiast immunitet formalny
obejmuje zakaz zatrzymania lub aresztowania, zakaz przeszukania samo-
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chodu, miejsca pracy oraz rewizji osobistej. Wyj¹tek stanowi zatrzymanie
na miejscu przestêpstwa, ale i w takim wypadku je¿eli Parlament nie wyrazi zgody na zatrzymanie cz³onka Parlamentu w areszcie, podlega on natychmiastowemu zwolnieniu – art. 52 ust. 2 Konstytucji.
Mandatu cz³onka Parlamentu nie mo¿na ³¹czyæ z zajmowaniem jakichkolwiek stanowisk na posadach pañstwowych ani prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej (zasada incompatibilitas) – art. 53 ust. 1 Konstytucji.

Organizacja wewnêtrzna
Organami Parlamentu Gruzji s¹: Przewodnicz¹cy Parlamentu, wiceprzewodnicz¹cy, Biuro Parlamentu, komitety i komisje parlamentarne.
Przewodnicz¹cy i wiceprzewodnicz¹cy s¹ wybierani przez Parlament
spoœród jego cz³onków w trybie okreœlonym w regulaminie i w g³osowaniu
tajnym. Ich wybór dokonywany jest na pierwszej sesji i na okres kadencji
Parlamentu. Przewodnicz¹cy kieruje pracami Parlamentu i reprezentuje
go na zewn¹trz, zapewnia nieskrêpowane wyra¿anie pogl¹dów, podpisuje
akty przyjête przez Parlament oraz wykonuje inne zadania przewidziane
w Regulaminie Parlamentu. Wiceprzewodnicz¹cy na polecenie Przewodnicz¹cego Parlamentu wype³niaj¹ jego funkcje w przypadku jego nieobecnoœci lub usuniêcia go z urzêdu – art. 55 ust. 1–3 Konstytucji.
Komitety s¹ tworzone w celu realizacji zadañ stoj¹cych przed Parlamentem, przede wszystkim przygotowania zagadnieñ ustawodawczych,
wsparcia wykonania uchwa³ oraz kontroli nad dzia³alnoœci¹ Rz¹du i innych organów – art. 56 ust. 1 Konstytucji. W sk³ad komitetu wchodzi:
przewodnicz¹cy, trzech zastêpców (w tym pierwszy zastêpca) oraz 7–11
cz³onków. Liczbê sta³ych komitetów i komisji okreœlaj¹ przepisy Regulaminu Parlamentu. W Parlamencie wybranym w 2012 r. utworzono 15 sta³ych komitetów: Komitet Rolnictwa, Komitet Praw Cz³owieka i Integracji
Obywatelskiej, Komitet Edukacji, Nauki i Kultury, Komitet Ochrony Œrodowiska i Zasobów Naturalnych, Komitet Gospodarki i Ekonomii, Komitet Integracji Europejskiej, Komitet Obrony i Bezpieczeñstwa, Komitet
Prawa, Komitet Polityki Regionalnej i Samorz¹du Terytorialnego, Komitet Spraw Zagranicznych, Komitet Regulaminu i Procedury, Komitet
Bud¿etu i Finansów, Komitet Zdrowia i Zabezpieczenia Spo³ecznego,
Komitet Sportu i M³odzie¿y oraz Komitet do Spraw Diaspory i Kaukazu
(Parliament, 2014).
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Komisje funkcjonuj¹ce w Parlamencie Gruzji dziel¹ siê na sta³e, nadzwyczajne i œledcze. S¹ one tworzone w przypadkach przewidzianych
przez konstytucjê i Regulamin Parlamentu oraz na wniosek nie mniej ni¿
1/4 ustawowej liczby cz³onków Parlamentu – art. 56 ust. 2 Konstytucji.
Do organów Parlamentu nale¿y równie¿ Biuro Parlamentu. W jego
sk³ad wchodz¹: Przewodnicz¹cy Parlamentu, wiceprzewodnicz¹cy, przewodnicz¹cy komitetów i komisji sta³ych oraz frakcji parlamentarnych. Do
Kompetencji Biura Parlamentu nale¿¹ sprawy organizacyjne zwi¹zane
z funkcjonowaniem Parlamentu – art. 57 ust. 1–2 Konstytucji.
Cz³onkowie Parlamentu w liczbie co najmniej 6 osób i nale¿¹cy do
jednej partii politycznej mog¹ tworzyæ frakcje parlamentarne. Frakcje posiadaj¹ prawo inicjatywy ustawodawczej, prawo interpelacji do organów
podlegaj¹cych kontroli Parlamentu, w tym do Rz¹du i poszczególnych
jego cz³onków oraz prawo wyra¿ania opinii na temat kandydata na stanowisko premiera (The Constitution, art. 58 ust. 1–2, art. 59 ust. 2, art. 67
ust. 1 i art. 80 ust. 2).

Kompetencje Parlamentu Gruzji
Kompetencje Parlamentu Gruzji mo¿na podzieliæ na: ustrojodawcze,
ustawodawcze, kontrolne i kreacyjne. Funkcja ustrojodawcza Parlamentu
Gruzji jest zwi¹zana z jego mo¿liwoœci¹ dokonywania zmian w obowi¹zuj¹cej Konstytucji. Stanowi o tym art. 102 ust. 1–3 Konstytucji, który
pozwala parlamentowi na wyst¹pienie z inicjatyw¹ ustawodawcz¹ w tym
przedmiocie, przy czym wymagana wiêkszoœæ wynosi ponad po³owê
ustawowej liczby cz³onków Parlamentu. Przyjêcie zmian w Konstytucji
Gruzji wymaga wiêkszoœci co najmniej 2/3 g³osów ustawowej liczby
cz³onków Parlamentu.
Funkcja ustawodawcza Parlamentu polega na regulowaniu okreœlonych sfer ¿ycia spo³ecznego za pomoc¹ ustaw. Inicjatywa ustawodawcza
przys³uguje w myœl art. 67 ust. 1 Konstytucji: Prezydentowi, Rz¹dowi,
frakcji parlamentarnej, komitetowi parlamentarnemu, najwy¿szemu organowi przedstawicielskiemu Abchazji i Ad¿arii oraz grupie wyborców nie
mniejszej ni¿ 30 tys. Prawo inicjatywy ustawodawczej w zakresie ustawy
bud¿etowej oraz ustawy dotycz¹cej struktury i kompetencji egzekutywy
posiada wy³¹cznie Rz¹d, zaœ w zakresie ustawy okreœlaj¹cej liczebnoœæ
Si³ Zbrojnych Gruzji – Prezydent. Na ¿¹danie Prezydenta i Rz¹du z³o¿one przez nich projekty ustaw powinny byæ rozpatrywane priorytetowo
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– art. 67 ust. 2 Konstytucji. Rz¹d ma prawo do opiniowania wniesionych
przez siebie do Parlamentu projektów ustaw w terminie nie wczeœniejszym ni¿ 10 dni, ale i nie póŸniejszym ni¿ 14 dni od ich wniesienia. Je¿eli
tego nie uczyni w ustawowym terminie, to oznacza stosunek aprobuj¹cy.
Projekt ustawy jest rozpatrywany w procedurze trzech czytañ. Parlament uchwala: ustawy zwyk³e – wiêkszoœci¹ g³osów przy obecnoœci co
najmniej 1/3 ustawowej liczby cz³onków parlamentu, ustawy organiczne
– wiêkszoœci¹ bezwzglêdn¹, zaœ ustawy konstytucyjne – wiêkszoœci¹
kwalifikowan¹ 2/3 g³osów. Nastêpnie w ci¹gu 7 dni od przyjêcia ustawy
s¹ one przesy³ane prezydentowi, który ma 10 dni na ich podpisanie i zarz¹dzenie og³oszenia lub zwrócenie Parlamentowi z umotywowanymi
uwagami. W razie przyjêcia uwag ustawa zostaje przekazana Prezydentowi, który w terminie 7 dni podpisuje ustawê i zarz¹dza jej og³oszenie
– art. 68 ust. 1–3 Konstytucji.
Odrzucenie weta prezydenckiego w przypadku ustawy zwyk³ej lub
ustawy organicznej wymaga³o wiêkszoœci kwalifikowanej co najmniej
3/5 g³osów ustawowej liczby cz³onków Parlamentu, zaœ poprawek do
Konstytucji – 2/3 ustawowej liczby cz³onków Parlamentu, o czym stanowi³ art. 68 ust. 4 Konstytucji9. Po ponownym uchwaleniu ustawy przez
Parlament, je¿eli Prezydent we wskazanym terminie nie podpisze ustawy
i nie zarz¹dzi jej og³oszenia, wówczas aktu tego dokona Przewodnicz¹cy
Parlamentu. Ustawy wchodz¹ w ¿ycie w terminie 15 dni od dnia ich opublikowania, chyba ¿e zosta³ przewidziany inny termin – art. 68 ust. 5–6
Konstytucji. S¹ one og³aszane w dzienniku urzêdowym „Skartvelos Sakanonmdeblo Matsne”.
Funkcja kontrolna Parlamentu wyra¿a siê w prawie do kontrolowania
poczynañ Rz¹du i innych organów pañstwowych. Jest ona realizowana
poprzez wotum zaufania, wotum nieufnoœci oraz zapytania i interpelacje
deputackie, co znalaz³o ju¿ wy¿ej obszerne omówienie.
Ponadto przepisy konstytucji i ustaw przyznaj¹ Parlamentowi funkcjê
kreacyjn¹, pozwalaj¹c¹ na obsadê personaln¹ okreœlonych organów pañstwowych. W tym zakresie Parlament wyra¿a³ zgodê na powo³anie przez
Prezydenta Rz¹du, ambasadorów oraz innych przedstawicieli dyplo9

Po wejœciu w ¿ycie ustawy nr 3710 z 15 paŸdziernika 2010 r. do odrzucenia weta
Prezydenta w przypadku ustaw zwyk³ych i ustaw organicznych wymagana jest
jedynie wiêkszoœæ g³osów ogólnej liczby cz³onków Parlamentu, natomiast w przypadku ustaw konstytucyjnych – wiêkszoœæ kwalifikowana 3/4 ustawowej liczby
cz³onków Parlamentu.
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matycznych. Samodzielnie zaœ parlament powo³uje: 3 cz³onków S¹du
Konstytucyjnego i Ludowego Obroñcê Gruzji. Parlament na wniosek Prezydenta wybiera równie¿ prezesa i sêdziów S¹du Najwy¿szego Gruzji,
cz³onków Rady Banku Narodowego Gruzji i na wniosek Przewodnicz¹cego Parlamentu przewodnicz¹cego Izby Kontroli (The Constitution,
1995, art. 43 ust. 1, art. 80 ust. 3–5, art. 88 ust. 2, art. 90 ust. 2, art. 96 ust. 1
i art. 97 ust. 2).
Zakoñczenie
Reasumuj¹c powy¿sze rozwa¿ania stwierdziæ nale¿y, i¿ w latach
1990–2013 liczne zmiany Konstytucji Gruzji nie mia³y istotnego wp³ywu
na pozycjê ustrojow¹ jej Parlamentu i by³a ona w³aœciwie typowa dla
pañstw o prezydenckim systemie rz¹dów. W trójdzielnej strukturze w³adzy Parlament Gruzji posiada³ autonomiê i instrumenty oddzia³ywania na
Prezydenta w postaci impeachmentu i mo¿liwoœci odrzucenia weta prezydenckiego, a w odniesieniu do Rz¹du istotne œrodki jego kontroli – wotum
zaufania, wotum nieufnoœci oraz zapytania i interpelacje parlamentarzystów. Jednak Prezydent mia³ z kolei szerokie mo¿liwoœci rozwi¹zania
Parlamentu. Ponadto móg³ on zwo³ywaæ sesje nadzwyczajne w przerwach
miêdzy sesjami Parlamentu, posiada³ inicjatywê ustawodawcz¹, mo¿liwoœæ rozpisywania referendów i wydawania dekretów z moc¹ ustawy, co
sprawia³o, ¿e Parlament nie posiada³ wy³¹cznoœci ustawodawczej. Je¿eli
do analizy formalno-prawnej dodamy jeszcze realia ¿ycia politycznego
Gruzji, gdzie do 2012 r. obóz proprezydencki posiada³ wiêkszoœæ parlamentarn¹, a praktyka stylu rz¹dzenia Micheila Saakaszwilego do koñca
jego drugiej kadencji potwierdza³a siln¹ pozycjê gruziñskiego Prezydenta, to trzeba podkreœliæ, i¿ nie dzia³a³o to na rzecz umocnienia pozycji
ustrojowej Parlamentu w tym kraju.
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The Structural Position of the Parliament of Georgia from 1990 to 2013
Summary
The paper presents an outline of Georgian parliamentarism and, subsequently, the
institution of the Georgian parliament itself in the period between 1990 and 2013. The
next section describes the structural position of the Parliament of Georgia by analyzing
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its Constitution of 1995, as well other acts of parliament. It also mentions the systemic
principles, definition of sovereign authority, competence of the governing bodies of
the state, the relationships between the President and the Government, as well as the
existing internal organization and the scope of legislation. In the conclusion it is
stressed that the structural position of the Georgian Parliament in the given period is
similar to the position of parliaments in the presidential model of government.
Key words: Georgia, political system, parliament

