Politiskā sistēma
Gruzija ir prezidentāla republika ar daudzpartiju sistēmu. Valsts galva ir Gruzijas prezidents, bet valdības
galva ir Gruzijas premjerministrs. Izpildvaru īsteno valdība un valsts prezidents. Likumdevēja varas īstenotājs ir
parlaments. Pēc „Rožu revolūcijas” valdošā partija ir Nacionālā kustība.

Izpildvara
Gruzijā izpildvaras funkcijas īsteno valsts prezidents. Gruzijas prezidents ir Gruzijas valsts galva un atbild
par valsts iekšpolitikas un ārpolitikas īstenošanu. Gruzijas prezidents pārstāv valsti starptautiski. Konstitūcija
paredz, ka prezidentam jānodrošina valsts vienotība un integritāte, kā arī valsts institūciju rīcībspēja. Gruzijas
prezidents ir Gruzijas BruĦoto spēku virspavēlnieks.
Gruzijas prezidentu ievēl uz pieciem gadiem (ne vairāk kā divus pilnvara termiĦus pēc kārtas), aizklāti
balsojot vispārējās, vienlīdzīgās un tiešās vēlēšanās.
Pēc 2004. gada konstitucionālajiem labojumiem Gruzijas valdība ir izpildvaras, valsts iekšpolitikas un
ārpolitikas īstenotājs. Valdība par savu darbu atskaitās valsts prezidentam un parlamentam.
Valdība sastāv no premjerministra un ministriem. Premjerministrs ir valdības galva. Premjerministrs
izrauga vienu no valdības locekĜiem vicepremjera amatā.
Premjerministrs nosaka valdības darba virzienus, organizē valdības darbu, koordinē un kontrolē valdības
pārstāvjus, iesniedz prezidentam valdības darba atskaiti. Premjerministrs ar prezidenta akceptu izvirza valdības
ministrus un ir tiesīgs tos arī atlaist.

Likumdevēja vara
Augstākā valsts varas institūcija - Gruzijas parlaments īsteno likumdevēja varu. Parlaments nosaka
galvenos iekšpolitikas un ārpolitikas virzienus, uzrauga valdības darbu un veic citas funkcijas, kuras noteiktas
valsts konstitūcijā. Parlaments sastāv no 225 deputātiem, no tiem 140 pārstāvjus ievēl vispārējās vēlēšanas no
partiju sarakstiem pēc proporcionālās pārstāvniecības sistēmas un 85 pārstāvjus ievēl no vienmandāta vēlēšanu
apgabaliem. Parlamenta vēlēšanas notiek reizi četros gados, aizklāti balsojot vispārējās, vienlīdzīgās un tiešās
vēlēšanās.
Parlaments no sava vidus ievēl parlamenta priekšsēdētāju.
Parlamentārās darba grupas jeb komisijas izstrādā likumdošanas aktu pirmuzmetumu, uzrauga
parlamenta lēmumu izpildi un kontrolē valdības un citu valsts institūciju darbu. Nepieciešamības gadījumā
parlaments drīkst izveidot ārkārtas parlamentārās komisijas.

Tiesu vara
Konstitūcija paredz tiesu varas neatkarību no likumdevēja varas un izpildvaras. Tiesu sistēmas galvgalī
atrodas Augstākā tiesa, kas kontrolē zemākās tiesas. Parlaments ieceĜ amatā Prezidenta izvirzīto Augstākās
tiesas priekšsēdi un ir tiesīgs to atcelt no amata.
Konstitūcijas pieĦemšana ir Konstitucionālās tiesas pārziĦā. Konstitucionālās tiesas uzdevums ir
nodrošināt valsts tiesisko aktu atbilstību valsts konstitūcijai.

Administratīvais iedalījums
Gruzija administratīvi iedalās divās autonomās republikās (Adžārija un Abhāzija) un 9 apriĦėos jeb mharēs
(Gurija, Imeretija, Kahetija, Lejaskartlija, Mcheta-Mtianeti, Rača-Lečhumi un Lejassvanetija, MegrelijaAugšsvanetija, Samche-Džavahetija, Iekšējā Kartlija). Mhares vadītājus amatā ieceĜ Gruzijas prezidents.
Autonomās Republikas izveidotas jau padomju varas gados un to likumība apstiprināta Gruzijas
konstitūcijā. Abhāziju de jure vada trimdā izsūtītais Abhāzijas autonomās republikas Augstākās padomes
priekšsēdis, bet de facto Abhāzijas prezidents. Abhāzijas neatkarība nav starptautiski atzīta.
Adžārijas autonomo republiku vada Ministru kabineta priekšsēdis, un tā ir lojāla Gruzijas varasiestādēm.
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