
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის აკადემიური ჟურნალის 

„საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა“ სარედაქციო პოლიტიკა 

 

მუხლი 1. ჟურნალის შესახებ 

1. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ჟურნალი 

„საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა“ (ინგლისურად: “Constitutional Law 

Review) არის ორენოვანი, საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი,  

ჟურნალი გამოიცემა ქართულ და ინგლისურ ენებზე. 

 

2. ჟურნალის თემატიკა მოიცავს კონსტიტუციურ სამართალს, ადამიანის უფლებათა  

სამართალს და სხვა მომიჯნავე თემატიკას.  

 

3. ჟურნალის თითოეული ნომერი, როგორც წესი, ეთმობა კონკრეტულ თემატიკას, 

ჟურნალის სარედაქციო საბჭოს გადაწყვეტილებით, ჟურნალის მთავარი 

რედაქტორის წარდგინებით, ასევე, შესაძლებელია, ჟურნალის ნომერი დაეთმოს 

ზოგადი საკითხების მიმოხილვას.  

 

4. ჟურნალი ღიად ხელმისაწვდომია ნებისმიერი მსურველისთვის, რაც გულისხმობს 

მომხმარებლის უფლებას, ყოველგვარი დამატებითი გადასახადის ან/და 

რეგისტრაციის გარეშე, გაეცნოს ჟურნალში განთავსებულ ნაშრომებს, 

ჩამოტვირთოს, გადაიღოს ასლი, გაავრცელოს, დაბეჭდოს, მოიძიოს ან ნაშრომების 

ტექსტზე მითითება გააკეთოს ან სხვა კანონიერი მიზნით გამოიყენოს ჟურნალი და 

მასში განთავსებული ნაშრომები გამომცემლის ან ავტორების წინასწარი თანხმობის 

გარეშე, საავტორო უფლებების დაცვის პირობით.  

მუხლი 2. ჟურნალში გამოსაქვეყნებელი  ნაშრომის ტიპები 

„საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვაში“, შესაძლოა, განთავსდეს შემდეგი ტიპის  

ნაშრომები: 

ა) აკადემიური სტატია - აკადემიური სტატიის მიზანი შეიძლება იყოს ახალი მიგნებების 

წარმოდგენა, არსებული ლიტერატურისა თუ შრომების განხილვა და სხვ. შესაბამისად, 

აკადემიური სტატიის სტრუქტურა და ფორმატი უნდა შეესაბამებოდეს სტატიის მიზანს. 

ჟურნალში წარმოსადგენი აკადემიური სტატია უნდა შეესაბამებოდეს ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის მიერ დამტკიცებულ აკადემიური სტილის სახელმძღვანელოს 

(http://iliauni.edu.ge/uploads/other/2/2588.pdf) 

ბ) აკადემიური ანგარიში - აკადემიური ანგარიშის მიზანია, შესაბამისი კვლევის სფეროში 

პრობლემის იდენტიფიცირება, მისი კრიტიკული ანალიზი და გადაჭრის გზების ძიება, 

რისთვისაც, საჭიროა, რელევანტური კვლევის განხორციელება. ამასთანავე, მკვლევარი 

ანგარიშში დეტალურად წარმოადგენს კვლევის მეთოდებსა და შედეგებს. მკვლევარმა 

უნდა დაასაბუთოს პრობლემის გადაჭრის გზის მართებულობა, შეაფასოს კვლევის 

შედეგები და წარმოადგინოს დასკვნები ჩატარებულ კვლევაზე დაყრდნობით. ჟურნალში 

წარმოსადგენი აკადემიური ანგარიში უნდა შეესაბამებოდეს ილიას სახელმწიფო 
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უნივერსიტეტის მიერ დამტკიცებულ აკადემიური სტილის სახელმძღვანელოს 

(http://iliauni.edu.ge/uploads/other/2/2588.pdf) 

გ) აკადემიური მიმოხილვა - აკადემიური მიმოხილვის მიზანია, გადმოსცეს წიგნის ან 

სტატიის შინაარსი კრიტიკულ შეფასებასთან ერთად. მიმოხილვა სხვა აკადემიურ 

ნაშრომებთან შედარებით მოკლე უნდა იყოს. ჟურნალში წარმოსადგენი აკადემიური 

მიმოხილვა უნდა შეესაბამებოდეს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ 

დამტკიცებულ აკადემიური სტილის სახელმძღვანელოს 

(http://iliauni.edu.ge/uploads/other/2/2588.pdf) 

  

მუხლი 3. ჟურნალში გამოსაქვეყნებელი ნაშრომის მიღება  

„საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვის“ თითოეული გამოცემისთვის  ნაშრომის 

მიღება ხორციელდება: 

ა) ღია კონკურსის წესით; 

ბ) ჟურნალის მთავარი რედაქტორის ან/და სარედაქციო საბჭოს ან/და მრჩეველთა 

საბჭოს წევრის მიერ ინდივიდუალურ ავტორებთან მოლაპარაკების მეშვეობით; 

გ) სხვა აკადემიურ ჟურნალში განთავსებული ნაშრომის საავტორო უფლებების 

მოპოვების გზით.  

მუხლი 4. ღია კონკურსი  

ა) „საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვის“ თითოეული გამოცემისთვის, ჟურნალის 

მთავარი რედაქტორის წარდგინებით, ჟურნალის სარედაქციო საბჭო აცხადებს ღია 

კონკურსს.  

ბ) ღია კონკურსი ცხადდება ჟურნალის ვებ-გვერდის და facebook გვერდის მეშვეობით. 

ასევე, შესაძლებელია, კონკურსის შესახებ ინფორმაცია გავრცელდეს სხვადასხვა 

ინტერნეტრესურსის ან/და ინფორმაციის გავრცელების სხვა ფორმების მეშვეობით.  

გ) ღია კონკურსის განაცხადში უნდა მიეთითოს შემდეგი:  

 მოკლე ინფორმაცია ჟურნალის შესახებ; 

 ინფორმაცია თუ ვის შეუძლია ნაშრომის წარმოდგენა; 

 ინფორმაცია ჟურნალის გამოსაცემი ნომრის თემატიკის თაობაზე; 

 ნაშრომის წარდგენის წესი და ტექნიკური ხასიათის მოთხოვნები; 

 ნაშრომის წარდგენის ვადები; 

 ნაშრომის ჟურნალისთვის მიწოდების წესი;  

 საკონტაქტო ინფორმაცია, ნაშრომის წარდგენისთვის აუცილებელი ელექტრონული 

მისამართი. 

მუხლი 5. ნაშრომის წარდგენა ინდივიდუალური მოლაპარაკების მეშვეობით 

ა) ჟურნალის მთავარ რედაქტორს, სარედაქციო საბჭოს ან/და მრჩეველთა საბჭოს წევრს, 

შეუძლია, აწარმოოს მოლაპარაკება ინდივიდუალურ ავტორებთან,  ნაშრომის ჟურნალის 

შესაბამის გამოცემაში გამოსაქვეყნებლად.  
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ბ) ამ მუხლის „ა“ ქვეპუნქტში მითითებული წესით ჟურნალისთვის მიწოდებული  ნაშრომი 

უნდა აკმაყოფილებდეს ჟურნალის დებულებით და სარედაქციო პოლიტიკით დადგენილ 

მოთხოვნებს. 

მუხლი 6. სხვა აკადემიურ ჟურნალში გამოქვეყნებული  ნაშრომის გადაბეჭდვა 

სხვა აკადემიურ ჟურნალში გამოქვეყნებული  ნაშრომის გადაბეჭდვა და საავტორო 

უფლებების მოპოვება ხორციელდება ჟურნალის მთავარი რედაქტორის წარდგინებით, 

სარედაქციო საბჭოს გადაწყვეტილებით.  

მუხლი 7. ნაშრომის შერჩევა და რეცენზირება 

1. ჟურნალში გამოსაქვეყნებელი  ნაშრომი უნდა აკმაყოფილებდეს ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის მიერ დამტკიცებულ შესაბამის მოთხოვნებს 

(http://iliauni.edu.ge/uploads/other/2/2588.pdf). 

2. ნაშრომების რეცენზირება ხორციელდება წინასწარ შერჩეული რეცენზენტების 

მიერ. რეცენზენტების ბაზას ადგენს ჟურნალის სარედაქციო საბჭო, ჟურნალის 

მთავარი რედაქტორის წარდგინებით. რეცენზენტად მოწვეულ უნდა იყვნენ 

საერთაშორისო და ადგილობრივი რეცენზენტები, რომელთაც აქვთ დოქტორის 

აკადემიური ხარისხი სამართალმცოდნეობაში ან/და არიან შესაბამისი 

გამოცდილებისა და კვალიფიკაციის მქონე პირები. რეცენზენტად მოწვეულ უნდა 

იქნას პირი, რომელიც არის დარგის საერთაშორისო ექსპერტი და აქვს ჟურნალის 

შესაბამისი თემატიკის კვლევის გამოცდილება. 

3. საერთაშორისო რეცენზირებას გაივლის ჟურნალში გამოსაქვეყნებელი აკადემიური 

სტატიები.   

4. რეცენზირება ხორციელდება წინასწარ დამტკიცებული „ბრმა მიმოხილვის ფორმისა და 

შეფასების ანგარიშის“ მეშვეობით (იხ.დანართი N1). 

 

მუხლი 8. აკადემიური სტატიის შერჩევა და რეცენზირება 

 

1. მას შემდეგ, რაც ჟურნალის მთავარი რედაქტორი დაადგენს შემოსული აკადემიური 

სტატიის შესაბამისობას ჟურნალის მიზნებსა და თემატიკასთან, აკადემიური სტატია 

შესაფასებლად ეგზავნება რეცენზენტებს. აკადემიური სტატიის რეცენზირება 

ხორციელდება ორი  საერთაშორისო და ერთი ადგილობრივი  რეცენზენტის მიერ. 

რეცენზენტები ანონიმურად აფასებენ აკადემიურ სტატიას, მათ არ აქვთ ინფორმაცია 

აკადემიური სტატიის ავტორის შესახებ, არც ავტორს აქვს ინფორმაცია რეცენზენტების 

თაობაზე.  

 

2. რეცენზენტები წარმოდგენილ აკადემიურ სტატიას აფასებენ შემდეგი კრიტერიუმების 

მიხედვით:  

 რამდენად შეესაბამება ტექსტი სტატიის სათაურს; 

 რამდენად ასახავს წარმოდგენილი აბსტრაქტი სტატიის შინაარსს; 

 რამდენად სრულყოფილადაა წარმოდგენილი ლიტერატურის მიმოხილვა 

და შეესაბამება თუ არა სტატიაში განხილულ საკითხებს; 

 რამდენად ლოგიკურად უკავშირდება მოყვანილი არგუმენტები სტატიაში 

წარმოდგენილ დასკვნებს; 
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 რამდენად აქტუალურია სტატიაში განხილული საკითხი; 

 რამდენად ზუსტი და სწორია სტატიაში მოცემული ანალიზი და 

წარმოდგენილი მიგნებები; 

 რამდენად თანმიმდევრულია სტატიაში წარმოდგენილი დასკვნები;  

 რამდენად თანმიმდევრულია სტატიის სტრუქტურა; 

 რამდენად გამართულია სტატიის მეთოდოლოგია და რამდენად 

შესაბამისობაშია იგი სტატიაში წარმოდგენილ შესასწავლ 

საკითხთან/თემატიკასთან; 

 რამდენად დაცულია აკადემიური წერის სტილი. 

 

3. რეცენზენტები, საკუთარ შეფასებებს და გადაწყვეტილებას, ჟურნალის მთავარ 

რედაქტორს აწვდიან წინამდებარე სარედაქციო პოლიტიკის დოკუმენტით 

განსაზღვრული შეფასების მატრიცის მეშვეობით. აკადემიური სტატიის ჟურნალში 

გამოქვეყნების საკითხის გადასაწყვეტად, აუცილებელია, აკადემიურმა სტატიამ 

დაიმსახუროს რეცენზენტების დადებითი შეფასება  

4. აკადემიურ სტატიას, ჟურნალის მთავარი რედაქტორი, საბოლოო განხილვისათვის 

უგზავნის  სარედაქციო საბჭოს, ან რეცენზენტების მიერ უარყოფითი 

შეფასებების/გადაწყვეტილების შემთხვევაში, აკადემიურ სტატიას უბრუნებს ავტორს.  

5. ჟურნალის სარედაქციო საბჭო განიხილავს შემოსულ აკადემიურ სტატიას, მიღებულ 

რეცენზიებს და იღებს გადაწყვეტილებას მათი გამოქვეყნების შესახებ. 

 

მუხლი 9. აკადემიური ანგარიშის შერჩევა და რეცენზირება 

 

1. მას შემდეგ, რაც ჟურნალის მთავარი რედაქტორი დაადგენს შემოსული აკადემიური 

ანგარიშის შესაბამისობას ჟურნალის მიზნებსა და თემატიკასთან, აკადემიური ანგარიში 

შესაფასებლად ეგზავნება რეცენზენტს. აკადემიური ანგარიშის რეცენზირება 

ხორციელდება ადგილობრივი  რეცენზენტის მიერ. რეცენზენტი ანონიმურად აფასებს 

აკადემიურ ანგარიშს, მას არ აქვს ინფორმაცია აკადემიური ანგარიშის ავტორის შესახებ, 

არც ავტორს აქვს ინფორმაცია რეცენზენტის თაობაზე.  

 

2. რეცენზენტი წარმოდგენილ აკადემიურ ანგარიშს აფასებს შემდეგი კრიტერიუმების 

მიხედვით: 

 რამდენად შეესაბამება ტექსტი ანგარიშის სათაურს; 

 რამდენად აქტუალურია ანგარიშში განხილული საკითხი; 

 რამდენად ასახავს წარმოდგენილი აბსტრაქტი ანგარიშის შინაარსს; 

 რამდენად გამართულია ანგარიშში წარმოდგენილი კვლევის მეთოდები და 

რამდენად შესაბამისობაშია იგი ანგარიშში წარმოდგენილ შესასწავლ 

საკითხთან/თემატიკასთან; 

 რამდენად ზუსტი და სწორია ანგარიშში წარმოდგენილი შედეგები; 

 რამდენად თანმიმდევრულია ანგარიშში წარმოდგენილი დასკვნები;  

 რამდენად თანმიმდევრულია ანგარიშის სტრუქტურა; 

 რამდენად დაცულია აკადემიური წერის სტილი. 

 



3. რეცენზენტი, საკუთარ შეფასებას აწვდის ჟურნალის მთავარ რედაქტორს. ჟურნალის 

მთავარი რედაქტორი, მიღებულ აკადემიურ ანგარიშს, საბოლოო განხილვისათვის 

უგზავნის  სარედაქციო საბჭოს, ან რეცენზენტის მიერ უარყოფითი 

შეფასებების/გადაწყვეტილების შემთხვევაში, აკადემიურ ანგარიშს უბრუნებს ავტორს.  

 

მუხლი 10. აკადემიური მიმოხილვის შერჩევა და რეცენზირება 

 

1. მას შემდეგ, რაც ჟურნალის მთავარი რედაქტორი დაადგენს შემოსული აკადემიური 

მიმოხილვის შესაბამისობას ჟურნალის მიზნებსა და თემატიკასთან, აკადემიური 

მიმოხილვა შესაფასებლად ეგზავნება რეცენზენტს. აკადემიური მიმოხილვის 

რეცენზირება ხორციელდება ადგილობრივი  რეცენზენტის მიერ. რეცენზენტი 

ანონიმურად აფასებს აკადემიური მიმოხილვას, მას არ აქვს ინფორმაცია აკადემიური 

მიმოხილვის ავტორის შესახებ, არც ავტორს აქვს ინფორმაცია რეცენზენტის თაობაზე. 

 

2. რეცენზენტი წარმოდგენილ აკადემიურ მიმოხილვას  აფასებს შემდეგი 

კრიტერიუმების მიხედვით: 

 რამდენად შეესაბამება ტექსტი აკადემიური მიმოხილვის სათაურს; 

 რამდენად ასახავს წარმოდგენილი აბსტრაქტი მიმოხილვის შინაარსს 

 რამდენად აქტუალურია  აკადემიურ მიმოხილვაში განხილული საკითხები; 

 რამდენად ზუსტი და სწორია აკადემიურ მიმოხილვაში განხილული 

საკითხები; 

 რამდენად თანმიმდევრულია აკადემიურ მიმოხილვაში წარმოდგენილი 

დასკვნები;  

 რამდენად თანმიმდევრულია აკადემიური მიმოხილვის სტრუქტურა; 

 რამდენად დაცულია აკადემიური წერის სტილი. 

 

3. რეცენზენტი, საკუთარ შეფასებას აწვდის ჟურნალის მთავარ რედაქტორს. ჟურნალის 

მთავარი რედაქტორი, მიღებულ აკადემიურ მიმოხილვას, საბოლოო განხილვისათვის 

უგზავნის  სარედაქციო საბჭოს, ან რეცენზენტის მიერ უარყოფითი 

შეფასებების/გადაწყვეტილების შემთხვევაში, აკადემიურ მიმოხილვას უბრუნებს ავტორს. 

მუხლი 11. ნაშრომის პლაგიატზე შემოწმების პროცედურა 

ჟურნალში გამოსაქვეყნებელი ნაშრომების პლაგიატზე შემოწმებას ახორციელებს 

ჟურნალის მთავარი რედაქტორი, რეცენზირების პროცესის დაწყებამდე. აღნიშნული 

ხორციელდება შესაბამისი კომპიუტერული პროგრამის (Turnitin) მეშვეობით. 

მუხლი 12. ნაშრომში წყაროს მითითების და ციტირების სტანდარტი 

ნაშრომების ავტორებმა უნდა იხელმძღვანელონ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

აკადემიური სტილის სახელმძღვანელოთი განსაზღვრული  ციტირების წესით, წყაროების 

მითითებისა და მათი დამოწმების მოთხოვნებით 

(http://iliauni.edu.ge/uploads/other/2/2588.pdf) 

 

 

http://iliauni.edu.ge/uploads/other/2/2588.pdf


მუხლი 13. საავტორო უფლებები 

1. „საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვაში“ ნაშრომის გამოქვეყნებით,  ნაშრომის 

ავტორი ჟურნალს გადასცემს საავტორო უფლებებს სრული მოცულობით, რაც 

გულისხმობს ჟურნალის მიერ ნაშრომის ბეჭდური და ელექტრონული წესით 

გამოქვეყნებას. ჟურნალში გამოქვეყნებული ნაშრომის ავტორი, ვალდებულია, ჟურნალს 

წერილობით აცნობოს იმავე ნაშრომის გადამუშავებული სახით გამოყენების ან/და 

რეპროდუცირების შესახებ. 

 

2. ნაშრომზე არაქონებრივი საავტორო უფლებები რჩება ნაშრომის ავტორს. 

 

მუხლი 14.  ეთიკის სტანდარტები და დარღვევებზე რეაგირება 

 

1. ჟურნალი პატივს სცემს ეთიკის სტანდარტებს და ავტორის აკადემიურ/გამოხატვის 

თავისუფლებას. ნაშრომის ავტორსა და ჟურნალის მთავარ რედაქტორს შორის ინტერესთა 

კონფლიქტის შემთხვევაში, საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს ჟურნალის სარედაქციო 

საბჭო. სარედაქციო საბჭოს აღნიშნულ სხდომაში მონაწილეობას არ იღებს მთავარი 

რედაქტორი, თუ ავტორსა და მთავარ რედაქტორს შორის არსებობს ინტერესთა 

კონფლიქტი.  

 

2. ნაშრომების ავტორებს მოეთხოვებათ საქართველოს კონსტიტუციის და 

კანონმდებლობის, ასევე ჟურნალის დებულების, სარედაქციო პოლიტიკის მოთხოვნების, 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ დამტკიცებული აკადემიური წერის 

მოთხოვნებისა და სტანდარტების ზედმიწევნითი დაცვა.  

 

3. ჟურნალში გამოქვეყნებული ნაშრომში შეცდომის, ხარვეზის ან/და სხვა სახის 

დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში,  ნაშრომის ავტორს შეუძლია მიმართოს ჟურნალის 

მთავარ რედაქტორს წერილობით, შესაბამის ელექტრონულ მისამართზე.  

 

4. დარღვევის შესახებ ცნობის მიღებიდან არაუგვიანეს 14 დღისა, ჟურნალის მთავარი 

რედაქტორი მიმართავს ჟურნალის სარედაქციო საბჭოს შესაბამის განცხადებაზე 

რეაგირების თხოვნით. განცხადებას განიხილავს სარედაქციო საბჭო და იღებს შესაბამის 

გადაწყვეტილებას, განცხადებაზე რეაგირების თხოვნიდან არაუგვიანეს 1 თვის 

განმავლობაში. განცხადების განხილვის თაობაზე გადაწყვეტილების შესახებ 

განმცხადებელს წერილობით ეცნობება გადაწყვეტილების მიღებიდან არაუგვიანეს 7 

დღისა.  

 

5. ჟურნალის მთავარი რედაქტორი, უფლებამოსილია, ჟურნალში არსებული შესაძლო 

დარღვევების შესახებ საჯაროდ გავრცელებულ ინფორმაციაზე მოახდინოს რეაგირება ამ 

მუხლის მე-4 პუნქტში მითითებული პროცედურის დაცვით.  

 

6. ნებისმიერი დავა  ნაშრომის ავტორს და ჟურნალს შორის, წყდება საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით.  


