
 
 
 
 

სტატიების ჩამონათვალი კერძო სამართლის მიმართულებით* 
 

 
 

# სტატიის ავტორის 

სახელი, გვარი 

სტატიის სათაური (სრულად) ჟურნალის 

დასახელება, გამოცემის 
წელი, ნომერი 

1.  საქართველოს შრომის კანონმდებლობის 

საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის 

მოკლე მიმოხილვა ევროკავშირის 

პრეფერენციათა გენერალიზებული სისტემის 

მოთხოვნათა ჭრილში 

ქართული სამართლის მიმოხილვა , # 

4,   2007 

2.  საკუთრების უფლების დაცვა ადამიანის 

უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა 

შესახებ ევროპის კონვენციის პირველი ოქმის 

პირველი მუხლის მიხედვით 

ალმანახი, #16, 2001 

3.  ქორწინება და დაქორწინების წესი სამართალი,  #12, 1992 

4.   Южнокавказский юридический журнал, 

№01, 2010 

5. აბრამიძე თეა ნოტარიატის სამართლებრივი სტატუსი 

და განვითარების თავისებურებანი 

სამართალი,  # 9-10,   1998 

6. ადეიშვილი ლეონიდე , 

კერესელიძე დავით 

საქართველოს შრომის კოდექსის პროექტი 

და კონტინენტური ევროპის ქვეყნების 

შრომის სამართლის ზოგიერთი ძირითადი 

ქართული სამართლის მიმოხილვა 6 

#1 

2003 

7. ალავიძე თენგიზ სამეწარმეო ურთიერთობების 

შედარებითი სამართლებრივი ანალიზი 

სამართალი, #6-7, 2000 



 

 

  ევროპისა და საერთო სამართლის 

ქვეყნების მაგალითზე. 

 

8. ალთან ალფასლან განსხვავებული და თანმხვედრი 

აზრების მნიშვნელობა თურქეთის 

სასამართლო პრაქტიკაში 

საკონსტიტუციო 

სამართლის მიმოხილვა, 

#4, 2011 

9. ამირანაშვილი  გიორგი კონტრაჰენტის პიროვნებაში შეცდომის 

მომწესრიგებელი ნორმის თავისებურება 

ქართულ კანონმდებლობაში 

სამართლის ჟურნალი, #2, 2013 

10. ამირანაშვილი  გიორგი საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 316-ე 

მუხლის I ნაწილი – კანონისმიერი განმარტება 

თუ მოთხოვნის სამართლებრივი საფუძველი 

მართლმსაჯულება და კანონი, #1, 

2013 



 

 

11. ამირანაშვილი გიორგი სუბროგაციის უფლების დაუშვებლობა სტუდენტური 

სამართლებრივი ჟურნალი, 

2011 

12. ამირანაშვილი გიორგი უფლებამოსილი პირის 

სასამართლოსადმი მიმართვის გავლენა 

სასარჩელო ხანდაზმულობაზე 

სტუდენტური 

სამართლებრივი ჟურნალი, 

2013 

13. ანქვაბი ალექსანდრე უშრომელი(უკანონო) შემოსავლების ცნება 

და ნიშნები 

სახელმწიფო და სამართალი, # 3, 

1990 



 

 

14. ასათაშვილი  გიორგი კეთილსინდისიერი შემძენის ინსტიტუტი 

უძრავ ქონებაზე საკუთრების შეძენისას 

მესაკუთრის ნების არარსებობის შემთხვევაში 

– კანონმდებლობისა და სასამართლო 

პრაქტიკის ანალიზი 

სტუდენტური 

სამართლებრივი ჟურნალი, 

2013 

15. ასათაშვილი გიორგი სატრანსპორტო საშუალების 

ექსპლუატაციის შედეგად მიყენებული 

ზიანის ანაზღაურება 

სტუდენტური 

სამართლებრივი ჟურნალი, 

2012 

16. ასათიანი თამარ მოძრავ ნივთებზე საკუთრების 

უფლების გადაცემის ძირითადი 

ასპექტები 

სტუდენტური 

სამართლებრივი ჟურნალი, 

2013 



 

 

17. ახვლედიანი ზურაბ ანდერძით მემკვიდრეობის ზოგიერთი 

საკითხი საქართველოს ახალი სამოქალაქო 

კოდექსის მიხედვით 

ქართული სამართლის მიმოხილვა 

1998 მეორე-მესამე კვარტალი 

18. ახობაძე თენგიზ სახელმწიფოს როლი კორპორაციული 

მართვის სისტემაში (საუკეთესო პრაქტიკის 

ქართული სამართლის მიმოხილვა 7 

#2-3 (1) 2004 

19. ბარაბაძე ნინო მორალური ზიანის ანაზღაურების 

უფლების წარმოშობის საფუძვლები 

ადამიანი და კონსტიტუცია , # 3, 

2005 

20. ბარაბაძე ნინო მორალური ზიანის ანაზღაურების 

ოდენობის განსაზღვრის კრიტერიუმები 

ადამიანი და კონსტიტუცია, # 2, 

2004 

21. ბარაბაძე ნინო სახელის, პატივის, ღირსებისა და საქმიანი 

რეპუტაციის დაცვის შესახებ აღძრულ 

საქმეთა განხილვისა და მორალური 

ზიანისათვის კომპენსაციის დაკისრების 

ზოგიერთი თავისებურებანი 

მართლმსაჯულება და კანონი, #4, 

2011 



 

 

22. ბარნევიცი ალექსანდრე ინვესტიციები საქართველოში – 

სამართლებრივი საკითხები 

ქართული სამართლის 

მიმოხილვა, მეოთხე კვარტალი, 

1998 

23. ბასილაია ფრიდონ საოჯახო საქმეთა განხილვის თავისებურებანი 

და დაუსწრებელი გადაწყვეტილება 

მართლმსაჯულება და კანონი, #4(23), 

2009 

24. ბასილაია ფრიდონ წარმომადგენლობა და 

დაუსწრებელი გადაწყვეტილება 

მართლმსაჯულება და კანონი, #1(20), 

2009 



 

 

25. ბასილაია ფრიდონ მოწინააღმდეგე მხარის მიერ პასუხის 

(შესაგებლის) წარუდგენლობის 

შედეგები სააპელაციო სასამართლოში 

მართლმსაჯულება და კანონი, #3(22), 

2009 

26. ბასილაია ფრიდონ გამარტივებული წარმოება და 

დაუსწრებელი გადაწყვეტილება 

მართლმსაჯულება და კანონი, #2(21), 

2009 

27. ბაღიშვილი ეკატერინე ნების გამოვლენის (ოფერტის) 

გამოთხოვა უნიფიცირებულ კერძო 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, 

2007, სპეციალური გამოშვება 

28. ბაჩიაშვილი ვახტანგ დამატებითი შესრულების, 

ხელშეკრულებიდან გასვლის და ფასის 

შემცირების მეორადი მოთხოვნის უფლებები 

ნასყიდობაში(საქართველოს და გერმანიის 

სამართლის მიხედვით) 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, 

2008 



 

 

29. ბაჩიაშვილი ვა ხტა ნ გ ხელშეკრულების განმარტება ევროპული 

სახელშეკრულებო სამართლის 

პრინციპების მიხედვით და მისი 

საქართველოს კანონმდებლობაში 

იმპლემენტაციის მიზანშეწონილობა 

სამართლის ჟურნალი, #1, 2013 

30. ბეგიაშვილი ნინო დამატებითი უზრუნველყოფის 

გამოყენება საბანკო კრედიტის დროს 

სტუდენტური 

სამართლებრივი ჟურნალი, 

2011 

31. ბეგიაშვილი ნინო საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მე- 

300 მუხლის არსი და თავისებურებანი 

სტუდენტური 

სამართლებრივი ჟურნალი, 

2012 



 

 

32. ბეგიაშვილი ნინო საკუთრების უფლების გადაცემა – გამიჯვნის 

თუ ერთიანობის პრინციპი? 

სტუდენტური 

სამართლებრივი ჟურნალი, 

2013 

33. ბერეკაშვილი ქეთევან ზიანის ანაზრაურების მოთხოვნის 

უფლებაზე წინასწარ უარის თქმა – ნების 

ავტონომია თუ მართლწესრიგის 

საწინააღმდეგო მოქმედება? 

მართლმსაჯულება და კანონი, #1, 

2012 

34. ბინდერი  პიტერ მ. „არბიტრაჟის შესახებ საქართველოს 

კანონის’’ კომენტარები 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, 

#2– 
 

3, 2007 



 

 

35. ბიოლინგი ჰაინ უღირს მემკვიდრედ ცნობა და სავალდებული 

წილის მიღების უფლების ჩამორთმევა 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 

მიხედვით (აგრეთვე რამდენიმე შენიშვნა 

კანონის განმარტების მეთოდთან 

დაკავშირებით) 

ქართული სამართლის მიმოხილვა 6 

#4 

2003 

36. ბიჭია  მიხეილ კერძო ცხოვრების ცნების მოცულობა 

საქართველოს კანონმდებლობისა და 

სასამართლო პრაქტიკის  მიხედვით 

სამართლის ჟურნალი, #1,  2011 

37. ბიჭია მიხეილ აზრის გამოხატვის თავისუფლებასა და 

კერძო ცხოვრების დაცვის უფლებას შორის 

ღირებულებითი კონფლიქტი 

მართლმსაჯულება და კანონი, #3, 

2013 

38. ბიჭია მიხეილ სამოქალაქო სამართლებრივი 

ურთიერთობის მეთოდოლოგიური 

საკითხი 

სამართლის ჟურნალი, #1–2,   2010 

39. ბიჭია მიხეილ სამოქალაქოსამართლებრივი 

ურთიერთობის ობიექტი 

სამართლის ჟურნალი, #1, 2012 



 

 

40. ბიჭია მიხეილ სამოქალაქოსამართლებრივი 

პასუხისმგებლობა საადვოკატო 

საიდუმლოების ხელყოფისთვის 

სამართლის ჟურნალი, #1, 2013 

41. ბიჭია მიხეილ კერძო ცხოვრებისა და საადვოკატო 

საიდუმლოების 

სამოქალაქოსამართლებრივი დაცვა 

თანამედროვე სამართლის 

მიმოხილვა 

#1, 2013 

42. ბიჭია მიხეილ საადვოკატო საიდუმლოების დაცვის 

მატერიალური და საპროცესო 

სამართლებრივი ასპექტები 

ბესარიონ         ზოიძის         60         წ. 

იუბილისადმი                   მიძღვნილი 
კრებული (რედ. ჭანტურია ლ.) 2013 

43. ფონ მაისი რაინარდ ვ. 

(მონოგრაფია თარგმნა და 

წინათქმა დაურთო 

სამართლის დოქტორმა 

მიხეილ ბიჭიამ), 

პირადი საიდუმლო სფერო და მისი დაცვა 

საპროცესო მოქმედებების დროს 

მერიდიანი, 2014 

44. რალფ პოშერი, (თარგმნა 

და წინათქმა დაურთო 

სამართლის დოქტორმა 

მიხეილ ბიჭიამ) 

ადამიანის ღირსება ხელშეუხებელია მართლმსაჯულება  და  კანონი,  №2, 

2014 



 

45. გალვასი ჰანს-ულრიხ, 

(თარგმნა და წინათქმა 

დაურთო სამართლის 

დოქტორმა მიხეილ 

ბიჭიამ) 

ინფორმაციული თვითგამორკვევისა და 

ინფორმაციის თავისუფლების უფლებათა 

შორის ზოგადი კონფლიქტი 

სარჩევი #1 (5), 2013 

46. ეჰრმან ჰორსტ (თარგმნა 

და წინათქმა დაურთო 

სამართლის დოქტორმა 

მიხეილ ბიჭიამ) 

ზოგადი პიროვნული უფლების, როგორც 

ძირითადი უფლებისა და აბსოლუტური 

უფლების, ცნება 

სამართლის ჟურნალი #2, 2013 

47. ბიჭია მიხეილ ზოგადი პიროვნული უფლება და პირადი 

ცხოვრების დაცვა საქართველოს 

კანონმდებლობის მიხედვით 

ინტელექტუალი,№18, 2012 

48. ბიჭია მიხეილ პირადი არაქონებრივი (მორალური) 

უფლებების დაცვის პრობლემები 

წელიწდეული, II, თბ 2006 

49. ბიჭია მიხეილ სამოქალაქოსამართლებრივი ურთიერთობის 

ონტოლოგიური ბუნების რამდენიმე ასპექტი 

„შოთა მესხიას ზუგდიდის 

სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტის“   შრომათა 

კრებული №4, 2011 

50. ბიჭია მიხეილ ანალოგია ვახტანგ მეექვსის სამართლის 

წიგნის მიხედვით 

,,შოთა მესხიას ზუგდიდის 

სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტის“   შრომათა 

კრებული #3, 2010 

51. ბიჭია მიხეილ ვახტანგ მეექვსის სამართლის წიგნი 

დღევანდელობასთან მიმართებაში 

მაფშალია #8, 2002 

52. ბიჭია მიხეილ ღირსების სამოქალაქოსამართლებრივი 

ცნების მოცულობა 

სამართლის ჟურნალი №2, 2014 



 

53. ბიჭია მიხეილ პირადი ცხოვრების დაცვა საქართველოს 

სამოქალაქო სამართლის მიხედვით 

ბონა კაუზა, მონოგრაფია, 2012 

54. ბიჭია მიხეილ კერძო ცხოვრება ღირებულებით 

კონფლიქტში 

მეცნიერება და ცხოვრება #1(7) 2013 

55. ბიჭია მიხეილ ვახტანგ VI-ის სამართლის წიგნი, იურისტების სამყარო, 2013 

56. ბიჭია მიხეილ ვახტანგ VI-ის სამართლის წიგნის საჯარო 

და კერძო საწყისების შესახებ 

ევროპული     აკადემიის     შრომათა 

კრებული, 2013 

57. ბიჭია მიხეილ ღირსების საჯაროსამართლებრივი ცნების 

მოცულობა 

მართლმსაჯულება და კანონი №2,2014 

58. ბიჭია მიხეილ პატივის, როგორც პირადი ცხოვრების 

გამოვლენის ფორმის, დაცვის 

სამოქალაქოსამართლებრივი ასპექტები 

მეცნიერება და ცხოვრება №10, 2014 

59. ბიჭია მიხეილ ღირსების დაცვა სამოქალაქო სამართალში ,,ევროპული     ღირებულებები     და 

იდენტობა“  მოხსენებათა  კრებული 

2014 



 

60. ბიჭია მიხეილ კერძო ცხოვრების საიდუმლოების 

სამოქალაქოსამართლებრივი დაცვა 

ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლოსა და საქართველოს 

სასამართლო პრაქტიკის მიხედვით 

საერთაშორისო                 სამართლის 

ჟურნალი #2 

2011 

61. ბიჭია მიხეილ ღირსების სამოქალაქოსამართლებრივი 

დაცვის რამდენიმე ასპექტი 

ევროპული      ღირებულებები      და 

იდენტობა 2014 



 

 

62. ბოკერია ნ. შვილების (შვილად აყვანის) სამართლებრივი 

საფუძვლები ქართულ სამართალში 

(შედარებით – სამართლებრივი გამოკვლევა) 

ცხოვრება და სამართალი, #1, 1998 

63. ბორონი ანდრეა მუშა-მოსამსახურეთა აქციონერული 

საკუთრების სისტემა 

სამართლის ჟურნალი, #2, 2012 

64. ბრანდტი  ანდრეას საერთაშორისო სავაჭრო პალატის 

ახალი საარბიტრაჟო წესები 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, 

1998, მეორე-მესამე კვარტალი 

65. ბრეგვაძე თეა საქორწინო ხელშეკრულება მეუღლეთა 

ქონებრივი ურთიერთობის 

სამართლებრივი თვითრეგულირების 

სამართალი, # 2,    1999 

66. ბურდული ირაკლი სამეწარმეო სამართლის განვითარება 

საქართველოსა და გერმანიაში 

(შედარებითი სამართლებრივი კვლევა) 

მართლმსაჯულება, #1, 2007 

67. ბურდული ირაკლი სავალდებულო  სატენდერო  შეთავაზება, 

აქციათა სავალდებულო გაყიდვა : აქციით 

მართლმსაჯულება, #2, 2007 



 

 

  უფლების  ბოროტად გამოყენება თუ კაპიტალის 

ბაზრის განვითარების აუცილებელი 

 

68. ბურდული ირაკლი შენატანის განუხორციელებლობის 

სამართლებრივი შედეგი: უტოპიური 

შეხედულება სსდან პარტნიორის 

გარიცხვის შესახებ 

სამართლის ჟურნალი, #1–2,   2010 

69. ბურდული ირაკლი სახელობითი აქციის გასხვისება (ავსტრიული 

და ქართული სამართლის მაგალითზე) 

ადამიანი და კონსტიტუცია, # 3, 

2005 

70. ბურდული ირაკლი სააქციო საზოგადოების დაფუძნების სახეები და 

„წინარე საზოგადოების პრობლემა 
(ავსტრიულ– გერმანული სამართლის 

სამართალი, #11, 2001 

71. ბურდული ირაკლი თანამედროვე ქართული 

საკორპორაციო სამართალი(მოკლე 

პროფესორ რომან 

შენგელიას საიუბილეო 

72. ბურდული ირაკლი ქონების მოზიდვა სააქციო საზოგადოებაში 

და შესატანის განხორციელების 

სამართლებრივი ბუნება (ავსტრიული 

სამართალი,  #1-2, 2003 

73. ბურდული ირაკლი სანოტარო ბიუროს ფინანსებისა და 

ნოტარიუსის შრომის ანაზღაურების 

საკითხისათვის 

სამართლის ჟურნალი, #2, 2011 



 

 

74. ბურდული ირაკლი ერთგულების მოვალოება, როგორც 

უმრავლესობისა და უმცირესობის 

ქმედების მასშტაბი საკორპორაციო 

სამართალში 

მართლმსაჯულება და კანონი, #4, 

2012 

75. გაბისონია  ზვიად საინვესტიციო და სხვა ეკონომიკური 

დავების განხილვის ზოგიერთი 

კომპეტენციურ- პროცედურული საკითხი 

სამართალი, #1, 1999 

76. გაბისონია  ზვიად საინვესტიციო დავის მონაწილე 

იურიდიულ პირთა პერსონალური 
სტატუსის განსაზღვრის პრობლემა 

სამართალი, #11, 2001 

77. გაბისონია  ზვიად EWIV – ევროპის ახალი ტიპის იურიდიული სამართალი, #12, 2001 

78. გაბისონია  ზვიად Forum shopping –ის გამოყენება 

საინვესტიციო დავებში 

სამართალი 2002 #1 

79. გაბისონია  ზვიად უცხო ქვეყნის იურიდიულ პირთა 

უფლებაუნარიანად აღიარების 

სამართალი, # 2, 2002 

80. გაბისონია ზვიად სამართლებრივი დახმარება საერთაშორისო 

კერძო სამართალში 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #1,   2006 



 

 

81. გაბისონია ზვიად იურიდიული პირები, როგორც 

უცხოური ინვესტიციის ობიექტი 

სამართალი, #5, 1999 

82. გაბისონია ზვიად ფიზიკური პირების, როგორც უცხოური 

ინვესტირების სუბიექტების 

სამართლებრივი სტატუსი 

სამართალი,  #3, 2000 @ 

83. გაბისონია ზვიად ინტერნეტის გამოყენებით 

ხელშკრულებათა დადება 

პროფესია ადვოკატი, #3, 2007 



 

 

84. გაბიჩვაძე შორენა ტურისტული მომსახურების 

სამოქალაქო სამართლებრივი 

რეგულირება 

მართლმსაჯულება და კანონი, #2, 

2013 

85. გაბიჩვაძე შორენა საჰაერო ტრანსპორტით გადამყვან- 

გადამზიდველის სამოქალაქო 

პასუხისმგებლობისა და 

პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების 

საფუძვლები საქართველოს 

კანონმდებლობის მიხედვით 

მართლმსაჯულება და კანონი, #3, 

2012 

86. გაბრიჩიძე შორენა საჰაერო გადაყვანა–გადაზიდვის 

ხელშეკრულების ცნება და ფორმები 

მართლმსაჯულება, #2, 2009 



 

 

87. გაბუნია დიმიტრი პლასტიკური ბარათების 

განვითარების პერსპექტივები 

თანამედროვე საბაზრო ეკონომიკის 

პირობებში 

სამართალი, #4, 1999 

88. გაგოიტია ხუან 

რამონ იტურია 

საქართველოს ახალი პოლიტიკა 

კონკურენციის სფეროში 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, 

#1- 

2,  2006 

89. გაგუა ილონა განსჯადობის პრობლემა მეორე 

ინსტანციის სასამართლოებში 

სამოქალაქო და ადმინისტრაციული 

მართლმსაჯულება, #1, 2009 

90. გაგუა ილონა მხარეთა შორის მტკიცების ტვირთის 

განაწილება რეკეტული ტვირთის ქონების 

ადამიანი და კონსტიტუცია, # 1, 

2006 



 

 

91. გაგუა ილონა სამართლის როლი და ფუნქცია მხარეთა 

შორის მტკიცების ტვირთის განაწილებისას 

(შედარებითი სამართლებრივი დახასიათება) 

სამართლის ჟურნალი, #1, 2013 

92. გადელია ნინო საქორწინო ხელშეკრულების 

(კონტრაქტის) აქტუალური საკითხები 

მართლმსაჯულება და კანონი, #4(23), 

2009 

93. გადრანი თამარ არაკეთილსინდისიერი 

მფლობელის უფლებამოსილების 
ფარგლები 

სტუდენტური 

სამართლებრივი ჟურნალი, 

2012 



 

 

94. გადრანი თამარ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით 

გათვალისწინებული საკუთრების 

უფლების შეზღუდვის ზოგიერთი 

შემთხვევის სამართლებრივი ანალიზი 

სტუდენტური 

სამართლებრივი ჟურნალი, 

2013 

95. გალდავა გულნაზ სამოქალაქო უფლებათა დაცვის ფორმები 

და საშუალებები საქართველოს 

სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით 

სამართლის ჟურნალი, # 1,   2009 

96. გამყრელიძე სულხან საქართველოს კანონი საერთაშორისო 
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სამართლის ჟურნალი, #1, 2012 



 

 

325. მახარობლიშვილი 

გიორგი 

M&A-ის კონსტრუქციული ეფექტი 

სააქციო საზოგადოებაზე 

სამართლის ჟურნალი, #2, 2012 

326. მახარობლიშვილი 

გიორგი 

სამიზნე საზოგადოების შეძენა 

კაპიტალის ორგანიზებულ ბაზარზე – 

,,დაუფლება სატენდერო შეთავაზებით 

და მისი სახეები” 

სამართლის ჟურნალი, #1, 2013 

327. მახარობლიშვილი 

გიორგი 

შეტანაუნარიანი ობიექტების 

განსაზღვრის პოზიტიური და 
ნეგატიური შინაარსი 

მართლმსაჯულება და კანონი, #1, 

2012 



 

 

328. მებონია ზურაბ შრომისა და თავისუფლების 

გარანტიები სამართლებრივ 

ადამიანი და კონსტიტუცია, # 1, 

2000 

329. მელაძე გოგი საზღვარგარეთის კანონმდებლობა 

კონკურენციის შესახებ 

სამართალი,  #8, 2001, 

330. მერებაშვილი ირმა ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლო და მის განხილვას 

დაქვემდებარებული სამოქალაქო საქმეები 

მართლმსაჯულება,#1, 2010 

331. მერებაშვილი ირმა სასამართლოში სამოქალაქო საქმეთა 

განხილვისას მხარეთა შეჯიბრებითობისა და 

მოსამართლეთა აქტიურობის პრინციპების 

მოქმედება 

მართლმსაჯულება და კანონი, #4(23), 

2009 

332. მერებაშილი ირმა დაუსწრებელი გადაწყვეტილება ქართულ 

და უცხოურ კანონმდებლობაში 

მართლმსაჯულება, #3, 2007 

333. მესხიშვილი  მანანა ნივთობრივი ნაკლის ცნება გერმანულსა 

და ქართულ სამართალში 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, 

2004 სპეციალური გამოცემა 



 

 

334. მესხიშვილი ქეთევან სამოქალაქო წარმოების 

თავისებურებათა მატერიალურ- 

პროცესუალური ანალიზი 

სტუდენტური 

სამართლებრივი ჟურნალი, 

2012 

335. მესხიშვილი ქეთევან მართლსაწინააღმდეგო ქმედებით 

მიყენებული ზიანის ანაზღაურების 

თაობაზე წარდგენილი სარჩელების 

სასამართლო წესით განხილვის ზოგიერთი 

თავისებურების პრაქტიკული ანალიზი 

სტუდენტური 

სამართლებრივი ჟურნალი, 

2012 

336. მეშველიშვილი სოფიო სალიზინგო ურთიერთობათა არსი, მისი 

განვითარების ისტორიული მიმოხილვა, 

თავისებურებანი და თანამედროვე 

დეფინიცია 

მართლმსაჯულება და კანონი, #4, 

2013 



 

 

337. მიგრიაული  როინ სამეწარმეო საზოგადოება: გაუქმება, 

ლიკვიდაცია, ამოშლა (შედარებითი ანალიზი 

გერმანულ სამართალთან) 

სამართალი, #11-12, 2002 

338. მიგრიაული როინ გაკოტრების მმართველის სამართლებრივი 

სტატუსი 1996 წლის გაკოტრების კანონისა 

და 

2007 წლის გადახდისუუნარობის 

კანონის შედარებითი ანალიზის 

საფუძველზე 

სამართლის ჟურნალი, #1, 2013 

339. მიგრიაული როინ შეზღუდული პასუხისმგებლობის 

საზოგადოებიდან პარტნიორის 

გასვლა 

მართლმსაჯულება და კანონი, #3, 

2013 



 

 

340. მიგრიაული როინ, 

ბეარი ანდრეას 

საკუთარ თავთან გარიგების დადება ერთკაცა 

შპს- ში 

 

341. მიქაბერიძე რევაზ უძრავი ნივთის ცნების და უძრავ ნივთზე 

საკუთრების უფლების პრობლემატიკა 

ქართულ კანონმდებლობაში 

მართლმსაჯულება და კანონი, #1, 

2013 

342. მიქავა ლაურა ვინდიკაციური სარჩელი, როგორც სანივთო 

უფლების დაცვის სამართლებრივი 

საშუალება 

მართლმსაჯულება და კანონი, #1, 

2011 



 

 

343. მოწონელიძე ნატალია ნატურით რესტიტუციის პრინციპი 

საქართველოსა და გერმანიის 

სამოქალაქო კოდექსების მიხედვით 

სამართლის ჟურნალი, #1, 2012 

344. მოწონელიძე ნატალია თანამედროვე ბიომედიცინის როლი 

სადაზღვევო სამართალში 

სამართლის ჟურნალი, #2, 2013 

345. მურვანიძე გიორგი საერთაშორისო და სხვა კომერციული 

დავების გადაწყვეტა ლონდონის 

საარბიტრაჟო ინსტანციაში 

მართლმსაჯულება, #1, 2007 



 

 

346. ნადიბაიძე ლელა საკუთრების უფლების გადასვლა 

სამისდღემშიო რჩენის ხელშეკრულებით 

სამართალი, #4, 2001 

347. ნადიბაიძე ლელა მეურვეობა და მზრუნველობა 

არასრულწლოვანთა უფლებების 

დაცვის სადარაჯოზე 

სამართალი, #5, 2001 

348. ნადიბაიძე ლელა არამართლზომიერად გადაადგილებული 

ან არამართლზომიერად დაკავებული 

ბავშვის დაბრუნების და მასთან 

ურთიერთობის უფლებების შესახებ 

საქმეთა განხილვის თავისებურებანი 

მართლმსაჯულება და კანონი, #3, 

2013 

349. ნადირაშვილი  ნელი რამდენიმე ფუნდამენტური 

პრობლემა საერთაშორისო კერძო 

სამართალში 

საერთაშორისო სამართლის 

ჟურნალი, 

#2-3, 2002 

350. ნანობაშვილი ლევან შემსრულებლების საერთაშორისო დაცვა 

მათ აუდიოვიზუალურ შესრულებაზე 

ქართული სამართლის მიმოხილვა 7 

#2-3 (1) 2004 

351. ნანობაშვილი ლევან კომპიუტერული პროგრამა როგორც 

საავტორო სამართლის ნორმებით დაცული 

სამართალი, #3, 2001 



 

 

352. ნანობაშვილი ლევან კომპ.პროგრამების სამართლებრივი 

მდგომარეობა საქართველოს კანონმდებლობის 

მიხედვით 

ქართული სამართლის 

მიმოხილვა, მესამე-მეოთხე 

კვარტალი, 2001 

353. ნაჭყებია ნანა მეუღლეთა სახელშეკრულებო ქონებრივი 

ურთიერთობა : უძრავ ქონებაზე 

უფლებათა რეგისტრაციის წესი და 

პირობები საქორწინო კონტრაქტების 

მართლმსაჯულება, #3, 2008 

354. ნემსიწვერიძე თორნიკე კონტრაჰენტთა თანასწორობის პრინციპის 

რეალიზება ფრენშაიზინგულ 

ურთიერთობებში 

სტუდენტური 

სამართლებრივი ჟურნალი, 

2013 

355. ნინიძე თევდორე მართლწესრიგი და კანონიერება-ამოცანები სამართალი, #1-2, 1993 

356. ნინიძე თევდორე სამოქალაქო კოდექსის პირველი 

მუხლის სტრუქტურა 

პროფესორ აკაკი 

ლაბარტყავას საიუბილეო 



 

 

357. ნინიძე თევდორე კოინგის ,,იურიდიული არქეოლოგია” სამართლის ჟურნალი, #1, 2011 

358. ნინუა ეკატერინე აგრარულ-სამართლებრივი 

ურთიერთობების სუბიექტები 

სამართალი, #10-12,  2004 

359. ნინუა ეკატერინე უძრავ ქონებაზე საკუთრების წარმოშობა მართლმსაჯულება, #1, 2008 

360. ნინუა ეკატერინე ერთობლივი საქმიანობის მართვის წესი 

და პრობლემები 

მართლმსაჯულება, #2, 2009 

361. ნინუა ეკატერინე მეუღლეთა ურთიერთობის 

ზოგიერთი სამართლებრივი ასპექტი 

მართლმსაჯულება და კანონი, #3, 

2012 

362. პაპუაშვილი შალვა სამართლის განვითარება სამოსამართლო 

სამართლის მეშვეობით და 

მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა 

ქართული სამართლის მიმოხილვა 6 

#4 

2003 



 

 

363. პერანიძე ირმა დამოუკიდებელი სასარჩელო მოთხოვნის 

გარეშე მესამე პირი სამოქალაქო 

სამართალწარმოებაში 

მართლმსაჯულება და კანონი, #1, 

2011 

364. ჟიბუტი 

მიხეილი/ტივიშვი 

ლი 

მამუკა/ყორანაშვი 

ფასიანი ქაღალდების სფეროში 2003 წელს 

მიღებული ნორმატიული აქტების 

მიმოხილვა 

ქართული სამართლის მიმოხილვა  7 

#1 2004 

365. რამიშვილი ანა მომხმარებელთა უფლებების დაცვის 

კერძოსამართლებრივი მექანიზმები 

სამომხმარებლო კრედიტის 

ხელშეკრულებაში 

სამართლის ჟურნალი, #2, 2011 



 

 

366. რამიშვილი ანა კორპორაციულობა, როგორც 

ქართული საკორპორაციო 

სამართლის სისტემის 

განმსაზღვრელი ელემენტი 

სამართლის ჟურნალი, #2, 2012 

367. რამიშვილი ნუცა სასამართლოს დამოუკიდებლობა 

საერთაშორისო სამართლის  მიხედვით 

სამართალი, #10-12, 2004 

368. როგავა რუსუდან უზრუნველყოფითი ცესია და მოვალის 

გარანტიის სამართლებრივი ბუნება 

სტუდენტური 

სამართლებრივი ჟურნალი, 

2012 



 

 

369. როგავა რუსუდან ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის 

უფლების მზღვეველზე გადაცემის 

ფარგლები და მისი ხანდაზმულობა 

სტუდენტური 

სამართლებრივი ჟურნალი, 

2013 

370. როინიშვილი სოფიო ხელშეკრულების თავისუფლება ადამიანი და კონსტიტუცია, #3, 2001 

371. როინიშვილი სოფიო ხელშეკრულების თავისუფლება ადამიანი და კონსტიტუცია, # 3, 

372. რურუა ნიკოლოზ ცვლილება საქართველოს კანონში 

”ნოტარიატის შესახებ” 

ქართული სამართლის მიმოხილვა 5 

#2-3 2002 

373. რუსიაშვილი  გიორგი ვინდიკაციისა და შესრულების 

კონდიციის კონკურენცია არანამდვილი 

ორმხრივი ხელშეკრულების შედეგების 

უკუქცევისას 

სამართლის ჟურნალი, #1, 2013 



 

 

374. სალხინაშვილი 

მაკა, თვაური ეკა 

ქალაქის ადვოკატის ინსტიტუტი საქართველოში სამართალი, #6-7, 2000 

375. სამსონია ანა ბუნებრივი მონოპოლია – 

კონკურენციის გამომრიცხავი 

გარემოება? 

სტუდენტური 

სამართლებრივი ჟურნალი, 

2011 

376. საჯაია ლიკა ავტორობისა და სახელის უფლება – 

ქართული საავტორო სამართალი და 
თანამედროვე სამართლებრივი 
ტენდენციები 

სამართლის ჟურნალი, #1, 2013 



 

 

377. სეიფერტი ფრანც- 

ფლორიან 

ნიცის ხელშეკრულება ქართული სამართლის მიმოხილვა 5 

#1 

378. სვანაძე ნათია თავდებობა, როგორც ვალდებულების 

შესრულების უზრუნველყოფის 

საშუალება საზღვარგარეთის ქვეყნების 

სამოქალაქო კანონმდებლობის 

მიხედვით 

სამართალი, #1-2, 2004 

379. სვანიძე კახა ცვლილებები საქართველოს კანონში 

მეწარმეთა შესახებ 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, # 

2-3,    2007 

380. სტენსლანდი ვიდარ სასამართლო რეფორმის პროცესში 

წარმატებები შეიმჩნევა 

მართლმსაჯულება და კანონი, #2(21), 

2009 



 

 

381. სტურუა ნატა ქონებრივი ზიანის მომტანი ცნობების 

გახმაურება 

სამართლის ჟურნალი, #1, 2012 

382. სუნდე ლარს კრისტიან სასამართლოს განაჩენის 

დასაბუთებულობის ევროპული 

პერსპექტივები 

ადამიანის უფლებათა დაცვის 

კონსტიტუციური და 

საერთაშორისო მექანიზმები, 2012, 

383. სურმავა თამარ შრომითი ხელშეკრულების მოშლა სტუდენტური 

სამართლებრივი ჟურნალი, 

2011 



 

 

384. სუხიტაშვილი დავით შეძენითი ხანდაზმულობის შესახებ სამართალი, #1-2, 1998 

385. სუხიტაშვილი დავით სანოტარო მოქმედების გამო 

სარჩელის განსჯადობის შესახებ 

მართლმსაჯულება და კანონი, #3, 

2012 

386. სუხიტაშვილი 

დავით, 

სამოქალაქო ნორმების მოქმედება დროში მართლმსაჯულება, #2, 2008 

387. სუხიტაშვილი 

დავით, 

მფლობელობის პრობლემები 

ქართულ სამოქალაქო სამართალში 

მართლმსაჯულება, #1, 2010 

388. სუხიტაშვილი 

დავით, 

სუხიტაშვილი თეა 

სახელშეკრულებო და დელიქტური 

პასუხისმგებლობის სარჩელების 

კონკურენცია 

მართლმსაჯულება და კანონი, #3, 

2011 



 

 

389. სუხიტაშვილი 

დავით, 

სუხიტაშვილი თეა 

პასუხისმგებლობა სამსახურებრივი 

მოვალოების შესრულებისას მიყენებული 

ზიანისთვის 

მართლმსაჯულება და კანონი, #2, 

2013 

390. სუხიტაშვილი თეა ხელშეკრულების განმარტება 

თანამედროვე ქართულ სამოქალაქო 

მართლმსაჯულება, #3, 2007 

391. სუხიტაშვილი თეა სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სუბიექტები მართლმსაჯულება და კანონი, #2, 

2011 



 

 

392. სუხიტაშვილი თეა პასუხისმგებლობა საკუთარი და მესამე 

პირის მოქმედებისთვის 

მართლმსაჯულება და კანონი, #2, 

2012 

393. სუხიტაშვილი თეა თეორიები სამოქალაქო 

პასუხისმგებლობის საფუძვლების 

შესახებ 

მართლმსაჯულება და კანონი, #4, 

2012 

394. ტაკაშვილი სიმონ მიშენების სამართლებრივი 

მდგომარეობა იპოთეკის საგნის 

რეალიზაციის დროს 

სტუდენტური 

სამართლებრივი ჟურნალი, 

2012 



 

 

395. ტაკაშვილი სიმონ დელიქტური ვალდებულებების 

მომწესრიგებელი საკანონმდებლო ნორმების 

სრულყოფის პრობლემები ქართულ 

საერთაშორისო კერძო სამართალში 

სტუდენტური 

სამართლებრივი ჟურნალი, 

2013 

396. ტალიაშვილი  თამარ საქონლის წარმოშობის გეოგრაფიულ 

აღნიშვნათა სამართლებრივი დაცვის 

სისტემების თავისებურებანი 

სამართალი, #1-2, 2003 

397. ტალიაშვილი თამარ საპატენტო სამართლის ზოგიერთი საკითხი სამართალი, # 5-6, 1998 

398. ტალიაშვილი თამარ გეოგრაფიულ აღნიშვნათა 

სამართლებრივი დაცვის ზოგიერთი 

სამართალი, #6-7, 2000 

399. ტყებუჩავა მაკა ტურისტულ სააგენტოზე დაკისრებული 

შედეგის ვალდებულება და პასუხისმგებლობის 

გამომრიცხავი გარემოებები 

მართლმსაჯულება და კანონი, #2, 

2013 

400. უბერი  ნინო საერთო საკუთრება მრავალბინიან სახლებში ადამიანი და კონსტიტუცია , # 3, 

401. უბერი  ნინო ბინის მესაკუთრეთა ამხანაგობა და მისი 

წინარე ისტორია 

ადამიანი და კონსტიტუცია, # 2, 

2004 



 

 

402. ურიადმყოფელი კახაბერ კანონიერი ნდობის მნიშვნელობა და 

მასთან დაკავშირებული ტერმინები 

სარჩევი #1-2(3-4), 2012 

403. უჩანეიშვილი ანა ოჯახის წევრი საცხოვრებელი 

სადგომის ქირავნობის 

ადამიანი და კონსტიტუცია, # 3, 

2002 

404. ფალავანდიშვილი კახა უძრავ ნივთზე საკუთრების 

წარმოშობის ტრანსფორმაცია 

ქართულ სამართალში 

სამართლის ჟურნალი, #2, 2012 

405. ფიფია ანა ხელშეკრულებიდან გასვლის 

კონტინენტურევროპული და 

ანგლოამერიკული სამართლებრივი 

მოწესრიგების ძირითადი მახასიათებლები და 

მათი გავლენა ქართულ სამართალზე 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, 

2008 

406. ფუტკარაძე რევაზ სამოქალაქო სამართლებრივი პრეზუმფციები სამართალი, #8-9, 2000 

407. ფუტკარაძე დავით ნოტარიუსთა დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის 

ადამიანი და კონსტიტუცია, # 2, 

2004 



 

 

  რეგულირება  

408. ფუტკარაძე იაკობ ქირავნობის ვადა ქართულ სამართალში ადამიანი და კონსტიტუცია, #2, 1999 

409. ფუტკარაძე რევაზ პრეზუმფციის პრობლემა თანამედროვე 

ქართულ სამოქალაქო სამართალში 

სამართალი, #7,   2011 

410. ქავთარაძე გია მეწარმის იურიდიული 

მისამართის (ადგილსამყოფელის) 

ცვლილებების         რეგისტრაციის 

ქართული სამართლის მიმოხილვა 7 

#2-3 (1) 2004 

411. ქავთარაძე სალომე მეუღლეთა თანასაკუთრების უფლების 

წარმოშობის პრობლემა უძრავ ნივთებთან 

მიმართებით საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის 

არ არსებობის პირობებში 

სტუდენტური 

სამართლებრივი ჟურნალი, 

2012 

412. ქარდავა  ეკატერინე შრომისა და ნარდობის 

ხელშეკრულების 

სამართლის ჟურნალი, #2, 2009 

413. ქარდავა ეკატერინე ფიზიკურ პირებს შორის 

შრომითი ურთიერთობები 

სამართლის ჟურნალი, #2, 2013 

414. ქარდავა ეკატერინე მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ევროპული ქართული სამართლის მიმოხილვა, 



 

 

  სტანდარტების შედარებითსამართლებრივი 

მიმოხილვა ქუჩაში დადებული 

ხელშეკრულების მაგალითზე 

2007,, სპეციალური გამოშვება 

415. ქეთევან ბეთანელი 

ქეთევა/მასბაუმი 

საკოორპორაციო სამართალი საქართველოში ქართული სამართლის მიმოხილვა 6 

#1 

416. ქეცბაია ეკატერინე საკასაციო საჩივრის დასაშვებობის 

პირობები სამოქალაქო 

მართლმსაჯულება, #2, 2007 

417. ქირია  აკაკი იურიდიული პირის დაფუძნების 

თავისუფლება ევროპული სამართლოს 

მიხედვით     და     გერმანიის     საერთაშორისო 

სამართლის ჟურნალი, #1–2,   2010 

418. ქირია აკაკი, 

ქერაშვილი სალომე 

Mergers &Acquisitions – საწარმოთა შეძენა 

და შერწყმა 

სამართლის ჟურნალი, #1, 2012 

419. ქირია გია სამოქალაქო საქმეებზე სასამართლო 

გადაწყვეტილებათა გასაჩივრების მეთოდები 

და ფუნქციები (შედარებითი ანალიზი აშშ, 

გფრ, ინგლისის, საფრანგეთის, იტალიისა და 

ყოფილი სოციალისტური ქვეყნების 

მაგალითზე) 

ცხოვრება და სამართალი, #1, 1998 



 

 

420. ქოქრაშვილი  ქეთევან სამეწარმეო სამართლის ცნების პრობლემა სამართალი, #6-7, 2000 

421. ქოქრაშვილი  ქეთევან საერთაშორისო ფინანსური ლიზინგი და 

მისი დამკვიდრების რეალური ასპექტები 

საქართველოში 

სამართალი, #3, 2001 

422. ქოქრაშვილი  ქეთი საკორპორაციო  სამართლის  ცნება 

და     მნიშვნელობა    თანამედროვე 

ქართულ სამართალში 

სამართალი, #12, 2001 

423. ქოჩაკიძე თამთა შეზღუდული პასუხისმგებლობის 

საზოგადოება – სამეწარმეო საზოგადოებათა 
ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ფორმა 

სამართალი, #11-12, 2002 

424. ქოჩაშვილი  ქეთევან მფლობელობა-ფაქტი და უფლება სამართლის ჟურნალი, #2,   2009 

425. ქოჩაშვილი  ქეთევან ბრალი როგორც სამოქალაქო 

სამართლებრივი პასუსიმსგებლობის 

სამართლის ჟურნალი, # 1,   2009 

426. ქოჩაშვილი  ქეთევან ცდა მფლობელობისა და საკუთრების 

ურთიერთმიმართების 

სამართალი, #10-11-12,  2000 

427. ქოჩაშვილი  ქეთევან მფლობელობა რევოლუციამდელ 

რუსულ სამართალში 

სამართალი, #11-12, 2002 

428. ქოჩაშვილი ქეთევან მფლობელობისა და საკუთრების 

ურთიერთდამოკიდებულება (ცნებებისა 

და საკუთრების უფლების წარმოშობის 

სამართლის ჟურნალი, #1,   2010, 

2011 

429. ქოჩაშვილი ქეთევან მოთხოვნის საფუძველთა კონკურენცია 

უკანონო მფლობელობიდან ნივთის 

პროფესორ რომან 

შენგელიას საიუბილეო 

430. ქოჩაშვილი ქეთევან ინტელექტუალური საკუთრება, როგორც 

აბსოლუტური ხასიათის 

არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე და 

მისი დაცვის სამართლებრივი რეჟიმი 

სამართალი, #8-9, 2000 



 

 

431. ქოჩაშვილი ქეთევან მფლობელობა და საკუთრების 

ურთიერთმიმართება საკუთრების 

დაცვის ჭრილში 

მართლმსაჯულება და კანონი, #3, 

2011 

432. ქოჩაშვილი ქეთევან მფლობელობითი (პოსესურული) 

დაცვა კონტინენტური ევროპის 

სამართალში 

მართლმსაჯულება და კანონი, #3, 

2012 

433. ქურდაძე  შალვა საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო 

კოდექსის სრულყოფისათვის. 

სამართალი, #10-11-12,  2000 



 

 

434. ქურდაძე შალვა აუდიო და ვიდეო ჩანაწერის 

მტკიცებულებად გამოყენება სამოქალაქო 

სამართალწარმოებაში 

პროფესორ რომან 

შენგელიას საიუბილეო 

კრებული, 2012 

435. ქურდაძე 

შალვა, 

ხუნაშვილი 

ნინო 

კანონიერების პრინციპის 

უზრუნველყოფისათვის სამოქალაქო პროცესში 

მართლმსაჯულება და კანონი, #2, 

2013 

436. ღონღაძე ვახტანგ საქართველოს კანონი ”არასაბანკო- 

სადეპოზიტო დაწესებულებების- საკრედიტო 

კავშირების შესახებ” 

ქართული სამართლის მიმოხილვა 5 

#4 
2002 

437. ყანდაშვილი ირაკლი ქონებრივი რესტიტუცია ქართული 

კანონმდებლობისა და 

სტრასბურგის სასამართლოს 

ადამიანის უფლებათა დაცვის 

კონსტიტუციური და 

საერთაშორისო მექანიზმები, 2012, 



 

 

438. ყანდაშვილი ირაკლი უძრავ ნივთებზე საკუთრების უფლების 

რეგისტრაციის აქტუალური 

სამართლებრივი საკითხები 

პროფესია ადვოკატი, #3, 2007 

439. ყიფიანი  ბაადურ საბანკო საქმე და მისი 

სამართლებრივი კუთვნილება 

სამართალი, #11-12, 2002 

440. ყიფიანი  ვიქტორ ,,კერძო საფინანსო ინიციატივა” – 

ნახტომი ქართული ინფრასტრუქტურის 
განვითარებისათვის 

სამართალი, #11-12,  2002 

441. ყიფიანი ბაადურ საბანკო საიდუმლოება სამართალი,#6-7, 1999 

442. ყიფიანი კახაბერ საკასაციო წარმოების დაწყების საფუძვლები 

სამოქალაქო სამართლის პროცესში ქართული 

და გერმანული სამართლის მიხედვით 

მართლმსაჯულება, #2, 2007 

443. ყურუა  ნანა დაუსწრებელი სასამართლო წარმოების 

თავისებურებანი სააპელაციო 

სამართალი, #8-9, 2000 



 

 

444. ყურუა  ნანა ნოვაცია ქართულ სამოქალაქო კაონმდებლობაში სამართალი, #9-10, 2001 

445. ყურუა  ნანა ცესია ახალი სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით სამართალი, #11, 2001 

446. ყურუა  ნანა დაუსწრებელი წარმოების როლი 

სამოქალაქო პროცესში 

სამართალი, #2, 2000 

447. ყურუა ნანა აპელაცია მოქმედ საპროცესო 

კანონმდებლობის მიხედვით 

სამართალი, #3-4, 2004 

448. ყურუა ნანა დაუსწრებელი გადაწყვეტილება – 

სამოქალაქო საპროცესო სამართლის ახალი 
ინსტიტუტი 

სამართალი, #6-7, 1999 



 

 

449. ყურუა ნანა აპელაცია მოქმედ სამოქალაქო 

საპროცესო კანონმდებლობის 

მიხედვით 

სამართალი,  #1-2, 2004 

450. შავლიაშვილი გიორგი სამოქალაქო სასამართლო 

მოქალაქისათვის ხელმისაწვდომი და 

მართლმსაჯულება, #1, 2006 

451. შაკიაშვილი ბესიკ პროდუქტის ცნება საქართველოს 

სამოქალაქო კოდექსში 

სამართალი, #5, 1999 



 

 

452. შაკიაშვილი ბესიკ კონტრაჰირების იძულების 

ცნებაის განსაზღვრისათვის 

სამართალი, #6-7, 1999 

453. შარაბიძე  კახა, 

ნანობაშვილი 

საავტორო უფლებების მომიჯნავე 

უფლებები- შემსრულებელი 

სამართალი, #8-9, 2000 

454. შატბერაშვილი  ლია უსაფუძვლო გამდიდრება: 

სამართლიანი სამართალი? 

სამართალი,  #6-7, 2000 

455. შაფაქიძე  ირაკლი საერთაშორისო არბიტრაჟი: სტოკჰოლმის 

სავაჭრო პალატის საარბიტრაჟო ინსტიტუტი 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, 
1998, მეორე-მესამე კვარტალი 

456. შაფაქიძე  ირაკლი / 

მგალობლიშვილი 

საერთაშორისო ყიდვა-გაყიდვის გარიგებისა 

და აკრედიტივის დოკ. მოწესრიგება 

საერთაშორისო სამართალი, ტ.3, #1-2, 

1998 

457. შაფაქიძე ირაკლი სამართლის ნორმათა მოქმედების 

ექსტორიტორიალობის 

პრობლემები საერთაშორისო 

სამართალი, # 7–8, 1998. 

458. შაფაქიძე ირაკლი საქართველოში უცხოური 

ინვესტიციის სამართლებრივი 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #4, 1999 



 

 

459. შენგელია  ირაკლი სახელშეკრულებო თავისუფლება, 

როგორც სამოქალაქო სამართლის 

პრინციპი, არსი და მნიშვნელობა 

მართლმსაჯულება და კანონი, #4(23), 

2009 

460. შენგელია ეკა სააქციო საზოგადოების რეორგანიზაცია 

და ლიკვიდაცია 

სამართალი,  # 7–8, 1998 

461. შენგელია ეკატერინე სააქციო საზოგადოების 

სამოქალაქო სამმართლებრივი 

სამართალი, # 3, 2002 

462. შენგელია ეკატერინე ნოტარიუსის პროფესიული 

პასუხისმგებლობის დაზღვევის 

ხელშეკრულების სამართლებრივი ასპექტები 

პროფესორ რომან 

შენგელიას საიუბილეო 

კრებული, 2012 

463. შენგელია ეკატერინე სააქციო საზოგადოების დირექტორთა 

წარმომადგენლობითი 

სამართალი,  #3, 2001 

464. შენგელია ეკატერინე სააქციო საზოგადოების საწესდებო 

კაპიტალის გაზრდისა და შემცირების 

სამართლებრივი საფუძვლები 

სამართალი, #7,   2011 

465. შენგელია 

ეკატერინე,ყანდაშვი 

ლი ირაკლი 

საქონლის საერთაშორისო ყიდვა– 

გაყიდვის ხელშეკრულებათა შესახებ ვენის 

კონვენციის მოქმედება საქართველოში 

მართლმსაჯულება, #3, 2008 



 

 

466. შენგელია რომან ჩუქების ხელშეკრულება ქართული სამართლის მიმოხილვა 

2001 პირველი კვარტალი 

467. შენგელია რომან სასესხო ურთიერთობათა 

სამართლებრივი რეგულირების 

საფუძვლები 

კომერსანტი, # (1), 2006 

468. შველიძე ზაქარია შრომითი დისკრიმინაციის აკრძალვის 

რეგულირება ქართული 

კანონმდებლობის მიხედვით 

სამართლის ჟურნალი, #2, 2012 



 

 

469. შოთაძე თამარ უხარისხო პროდუქციით მიყენებული 

ზიანისათვის პასუხისმგებლობის 

სამართლებრივი პრობლემა ქართულ 

და ევროპულ კანონმდებლობათა 

მართლმსაჯულება, #2, 2007 

470. შოთაძე თამარ იპოთეკისა და უზრუნველყოფითი 

საკუთრების შეარებითი ანალიზი 

სამართლის ჟურნალი, #1,   2010 

471. შოთაძე თამარ სესხის ხელშეკრულების 

მოდერნიზაციის აუცილებლობა 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექში 

პროფესორ რომან 

შენგელიას საიუბილეო 

კრებული, 2012 

472. შოთაძე თამარ საერთო საკუთრებისა და საზიარო 

უფლებების მარეგულირებელი ნორმების 

შედარებითი ანალიზი საქართველოს 

სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით 

სამართლის ჟურნალი, #2,    2009 

473. შოთაძე თამარ უძრავ ქონებაზე უფლებათა ელექტრონული 

რეგისტრაციის თავისებურებანი 

კონტინენტური და საერთო სამართლის 

სისტემის ქვეყნებში 

საერთაშორისო სამართლის 

ჟურნალი, 

#1, 2011 



 

 

474. შოთაძე თამარ იპოთეკისა და ,,უზრუნველყოფითი 

საკუთრების” შედარებითი ანალიზი 

სამართლის ჟურნალი, #1, 2011 

475. შოშიაშვილი  ნინო საოჯახო კანომდებლობის სრულყოფისათვის სამართალი, #4, 2002 

476. შოშიაშვილი  ნინო ოჯახისა და მომიჯნავე კატეგორიების 

ცნება საოჯახო სამართალში 

სამართალი, #1, 2002 

477. შოშიაშვილი ნინო მეუღლეთა პირადი უფლებები და მოვალეობები სამართალი, #5-6, 2002 

478. ჩანტლაძე მადი საპატენტო უფლებების დაცვა და 

ზიანის ანაზღაურება 

ქართული სამართლის მიმოხილვა  7 

#1 2004 

479. ჩანტლაძე მადი ნების გამოვლენის განმარტება, 

პირგასამტეხლოს შემცირება,  ნომინალიზმის 

ქართული სამართლის მიმოხილვა 5 

#1 



 

 

480. ჩანქსელიანი ირინა გაკოტრების მმართველის 

სამართლებრივი სტატუსი საქართველოს 

კანონის 

,,გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების 

შესახებ” 

2011 წლის 1 აგვისტოს ცვლილებების 

გათვალისწინებით (შედარებითი ანალიზი) 

მართლმსაჯულება და კანონი, #4, 

2011 

481. ჩარგეიშვილი  აკაკი მოთხოვნის დათმობა და ვალის გადატანა სამართალი, #11-12, 1997 

482. ჩარგეიშვილი აკაკი პროკურა და სხვა 

მინდობილობითი 

უფლებამოსილებანი 

ცხოვრება და სამართალი, #1, 1998 

483. ჩაჩავა სოფიო მყიდველის მეორედი უფლებების 

შედარებითსამართლებრივი 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, 

2004 სპეციალური გამოცემა 

484. ჩაჩავა სოფიო ავტომანქანის ნასყიდობის ხელშეკრულება ქართული სამართლის მიმოხილვა  7 

#1 2004 

485. ჩაჩავა სოფიო ძალაში შესული სასამართლო 
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სამართლის ჟურნალი, №2, 2015 

748. ლეილა კოხრეიძე მამობის დადგენასთან დაკავშირებული დავების 

განხილვის თავისებურებანი 

მართლმსაჯულება და კანონი №1, 2014 



649. გიორგი ამირანაშვილი ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა მესამე პირისაგან მართლმსაჯულება და კანონი №1, 2014 

650. დავით ათაბეგაშვილი აუცილებელი გზის საკითხი სამეზობლო 

ურთიერთობებში 

მართლმსაჯულება და კანონი №1, 2014 

651. ეკატერინე ნინუა ანდერძი, როგორც სამკვირდოს მიღების ერთ-ერთი 

საშუალება 

მართლმსაჯულება და კანონი №1, 2014 

652. სიმონ ჩხაიძე ზიანის ცნება უსაფუძვლო გამდიდრების სამართალში 

(მოკლე ანალიზი) 

მართლმსაჯულება და კანონი №2, 2014 

653. ლეილა კოხრეიძე ზოგიერთი სამოქალაქოსამართლებრივი ნორმის 

განმარტების პრობლემები კანონით 

მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული დავების 

განხილვისას 

მართლმსაჯულება და კანონი №2, 2014 

654. ზურაბ ჭყონია სამოქალაქო სააღსრულებო სამართლის ევოლუცია 

საქართველოში 

მართლმსაჯულება და კანონი №2, 2014 

655. ქეთევან სვინტრაძე ხელშეკრულების ბათილობის სამართლებრივი 

პრობლემები 

მართლმსაჯულება და კანონი №2, 2014 

656. ლეილა კოხრეიძე სამემკვიდრეო დავებში მონაწილე პირები მართლმსაჯულება და კანონი №3, 2014 

657. ეკატერინე ნინუა საოჯახო სამართლის ადგილი ქართული სამართლის 

სისტემაში 

მართლმსაჯულება და კანონი №3, 2014 

658. ქეთევან კვინიკაძე, თამარ 

გვენეტაძე 

ასაკი, როგორც უფლებებისა და მოვალეობების 

წარმოშობის წყარო 

მართლმსაჯულება და კანონი №3, 2014 



659. შორენა გაბიჩვაძე სატრანსპორტო ექსპედიციის 

სამოქალაქოსამართლებრივი რეგულირების 

ზოგიერთი საკითხი 

მართლმსაჯულება და კანონი №3, 2014 

660. ნათია გიგაური თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის პერსპექტივები 

საქართველოში 

მართლმსაჯულება და კანონი №3, 2014 

661. გოგა კიკილაშვილი იურიდიულ პირებს შორის ურთიერთობიდან 

წარმოშობილი არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურების 

დროს ასანაზღაურებელი ზიანის ოდენობის და 

პასუხისმგებელი სუბიექტის განსაზღვრის პრობლემა 

მართლმსაჯულება და კანონი №4, 2014 

662. ეკატერინე ქეცბაია დაზღვევის სამართალურთიერთობის სუბიექტები და 

ობიექტი 

მართლმსაჯულება და კანონი №4, 2014 

663. დავით ათაბეგაშვილი სახელშეკრულებო მოთხოვნის ხანდაზმულობა და 

მისი ადგილი სასამართლო პრაქტიკაში 

მართლმსაჯულება და კანონი №4, 2014 

664. თამარ ხუბაშვილი საფირმო სახელწოდების დაცვის მატერიალური და 

საპროცესო სამართლებრივი საშუალებები 

მართლმსაჯულება და კანონი №4, 2014 

665. ქეთევან კვინიკაძე, გრიგოლ 

ჩხაიძე 

მტკიცების ტვირთი სამოქალაქო პროცესში და მისი 

სუბიექტები - მოსარჩელე, მოპასუხე, მესამე პირი 

მართლმსაჯულება და კანონი №1, 2015 

666. ლევან კოკაია საინვესტიციო ფონდების სამართლებრივი 

რეგულირება საქართველოში და მისი სრულყოფის 

ზოგიერთი საკითხი 

მართლმსაჯულება და კანონი №1, 2015 

667. დავით ლობჟანიძე მშობელთა მიერ ბავშვის აღზრდის თავისებურებანი მართლმსაჯულება და კანონი №1, 2015 



668. გიორგი ამილახვარი კომერციული ბანკების ლიცენზიის გაუქმებისა და 

ლიკვიდაციის სამართლებრივი საფუძვლები 

მართლმსაჯულება და კანონი №2/3, 2015 

669. დავით დოლიძე კორპორაციული მართვის ზოგიერთი აქტუალური 

საკითხი ქართულ სააქციო საზოგადოებაში 

მართლმსაჯულება და კანონი №2/3, 2015 

670. კობა საყვარელიძე აუდიო-ვიდეო ჩანაწერების გამოყენების პრობლემა 

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო 

კანონმდებლობაში 

მართლმსაჯულება და კანონი №2/3, 2015 

671. მაია სულხანიშვილი სასამართლო გადაწყვეტილება, როგორც საპროცესო 

დოკუმენტი და მისი გასაჩივრების ფორმები მოქმედი 

სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მიხედვით 

მართლმსაჯულება და კანონი №4, 2015 

672. გოჩა აბუსერიძე სასამართლო დავების განახლების თავისებურებანი მართლმსაჯულება და კანონი №4, 2015 

673. ანა რამიშვილი აქციონერთა შეთანხმება, როგორც მინორიტარი 

აქციონერების უფლებათა პრაქტიკული რეალიზების 

ხელშემწყობი ინსტრუმენტი და მისი გამოყენება 

მართლმსაჯულება და კანონი №4, 2015 

674. ნინო ლიპარტია საარბიტრაჟო შეთანხმების ფორმის ნაკლი და მისი 

სამართლებრივი შედეგი 

მართლმსაჯულება და კანონი №4, 2015 

675. გიორგი ამირანაშვილი სამოქალაქო უფლების ცნება და სტრუქტურა მართლმსაჯულება და კანონი №4, 2015 

676. კახაბერ ურიადმყოფელი კეთილსინდისიერების პრინციპი ადმინისტრაციულ 

სამართალში და მისი გამოვლენის ფორმები 

სამეცნიერო ჟურნალი ახალგაზრდა 

ადვოკატები №1 მარტი, 2014 

677. მარიკა გოგოლაძე ნოტარიატის განვითარების ისტორიიდან სამეცნიერო ჟურნალი ახალგაზრდა 

ადვოკატები №1 მარტი, 2014 



678. სოფიო ბერიანიძე დავალების გარეშე სხვისი საქმეების შესრულების 

მნიშვნელობა და ძირითადი მახასიათებლები 

სამეცნიერო ჟურნალი ახალგაზრდა 

ადვოკატები №1 მარტი, 2014 

679. მარიამ ბოჭორიშვილი, ანა 

თოხაძე 

დირექტორის მოვალეობათა კოლიზია, როგორც 

ინტერესთა კონფლიქტის ცალკეული შემთხვევა 

თანამედროვე სამართლის მიმოხილვა 

№1(2), 2014 

680. მიხეილ ბიჭია პატივის სამოქალაქოსამართლებრივი ცნების 

მოცულობა (ქართულ-ევროპული მიდგომები) 

თანამედროვე სამართლის მიმოხილვა 

№1(2), 2014 

681. სიმონ ტაკაშვილი საჯარო რეესტრის მონაცემების სისწორისა და 

სისრულის პრეზუმფცია - დემოკრატიული 

კანონმდებლობა თუ კანონმდებლობის ხარვეზი?! 

ივანე ჯავახიშვილის ხსოვნისადმი 

მიძღვნილი სტუდენტთა სამეცნიერო 

ფორუმი, მოხსენებათა კრებული, 2014-

2015 

682. გიორგი ამირანაშვილი ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა მესამე პირისგან ივანე ჯავახიშვილის ხსოვნისადმი 

მიძღვნილი სტუდენტთა სამეცნიერო 

ფორუმი, მოხსენებათა კრებული, 2014 

წელი 

683. ანა თოხაძე დივიდენდის გაუცემლობა, როგორც მცირე 

აქციონერთა ქონებრივი უფლების შეზღუდვა 

ივანე ჯავახიშვილის ხსოვნისადმი 

მიძღვნილი სტუდენტთა სამეცნიერო 

ფორუმი, მოხსენებათა კრებული, 2014 

წელი 

684. სალომე კალაიჯიშვილი დისკრიმინაცია შრომითსამართლებრივ 

ურთიერთობებში 

აკადემიკოს პეტრე მელიქიშვილის 

დაბადებიდან 165 წლის იუბილესადმი 

მიძღვნილი ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო 

კონფერენცია, გამარჯებულ სტუდენტთა 

სამეცნიერო შრომები, 2015 წელი 

 
 



*წინამდებარე კატალოგი შეიძლება შეივსოს ავტორების მიერ გამოქვეყნებული ნაშრომების თაობაზე ინფორმაციის მიწოდების შემთხვევაში. 

გთხოვთ, თქვენი შენიშვნები  მოგვაწოდოთ შემდეგ ელ-ფოსტის 
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# სტატიის ავტორის 

სახელი, გვარი 

სტატიის სათაური (სრულად) ჟურნალის 

დასახელება, გამოცემის 
წელი, ნომერი 

685 მიხეილ ბიჭია  არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურების რამდენიმე 

ასპექტი 

მართლმსაჯულება და კანონი,№3, 2016 

686 ეკატერინე ნინუა ამხანაგობის (ერთობლივი საქმიანობის) 

ხელშეკრულების ობიექტი და მონაწილეთა მიზანი 

მართლმსაჯულება და კანონი,№3, 2016 

687 სერგი ჯორბენაძე სახელშეკრულებო სამართლის ტერმინოლოგიის 

პრობლემა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 

პრაქტიკაში 

ადვოკატი, საქართველოს ადვოკატთა 

ასოციაციის ჟურნალი, №1-2, 2016 

688 ლევან კოკაია სამართლის არჩევისა და დავათა მოგვარების საკითხები 

ნავთობისა და გაზის ტრანსსაზღვაო გადაზიდვის 

პროექტის ხელშეკრულებათა მიხედვით 

ადვოკატი, საქართველოს ადვოკატთა 

ასოციაციის ჟურნალი, №1-2, 2016 

689 მიხეილ ბიჭია დაზარალებულის გარდაცვალებისას ზიანის 

ანაზღაურების პრობლემა 

სამართალი და მსოფლიო, №4, 05/2016 

690 გიორგი ამილახვარი საერთაშორისო სავაჭრო გარიგებების სამართლებრივი 

ბუნება, როგორც დოკუმენტური აკრედიტივის 

წარმოშობის საფუძველი 

სამართალი და მსოფლიო, №4, 05/2016 

691 დავით ომსარაშვილი, გიორგი 

თუმანიშვილი 

მომეტებული ტექნიკური საფრთხის მქონე საწარმოებში 

დასაქმებულთა შრომის დაცვისა და უსაფრთხოების 

სამართლებრივი საკითხები 

სამართალი და მსოფლიო, №4, 05/2016 

692 დავით დოლიძე დირექტორის დამოუკიდებლობის ფარგლები სააქციო 

საზოგადოებაში 

სამართალი და მსოფლიო, №4, 05/2016 

693 ნინო ხარიტონაშვილი მესამე პირების ჩართვის მნიშვნელობა სამოქალაქო 

პროცესში 

სამართალი და მსოფლიო, №4, 05/2016 

694 გიორგი გ. თუმანიშვილი სიამის ტყუპებთან დაკავშირებული საკითხები 

თანამედროვე ქართულ სამართალში 

სამართალი და მსოფლიო, №4, 05/2016 

695 სოლომონ მენაბდიშვილი საავტომობილო საწვავის ბაზარზე კონკურენციის 

სააგენტოს 2015 წლის გადაწყვეტილების ანალიზი 

მართლმსაჯულება და კანონი,№3, 2016 



696 კობა საყვარელიძე მხარეთა საპროცესო უფლება-მოვალეობები 

მტკიცებულებათა წარდგენის დროს სამოქალაქო 

სამართალწარმოებაში 

მართლმსაჯულება და კანონი,№1, 2016 

697 მაკა ტყებუჩავა სასამართლო პრაქტიკა და სამართლის დოქტრინა, 

როგორც ქართული კერძო სამართლის წყაროები 

მართლმსაჯულება და კანონი,№1, 2016 

698 დავით ათაბეგაშვილი საარბიტრაჟო შეთანხმების ნამდვილობის 

კრიტერიუმები 

მართლმსაჯულება და კანონი,№4, 2016 

699 ნინო ლიპარტია სახელმწიფო შესყიდვების ურთიერთობებში 

გამოყენებადი საბანკო გარანტიის სახეები 

მართლმსაჯულება და კანონი,№4, 2016 

700 მარიამ გოგლიძე შვილად აყვანის მინდობით აღზრდის ინსტიტუტები 

უძველესი დროიდან დღემდე 

მართლმსაჯულება და კანონი,№4, 2016 

701 გოგა კიკილაშვილი კერძო და საჯარო სამართლის გამიჯვნის კლასიკური    

თეორიების ეფექტიანობა ხელშეკრულების       

სამართლებრივი ბუნების განსაზღვრის თვალსაზრისით 

მართლმსაჯულება და კანონი,№1, 2017 

702 თორნიკე კაპანაძე დამსაქმებლის მხრიდან შრომითი ხელშეკრულების 

შეწყვეტა დასაქმებულის მიერ ვალდებულების 

დარღვევის საფუძვლით 

მართლმსაჯულება და კანონი,№1, 2017 

703 ეკატერინე ნინუა მშენებარე ნაგებობა, როგორც საკუთრების უფლების 

ობიექტი 

მართლმსაჯულება და კანონი,№1, 2017 

704 თორნიკე კაპანაძე სადაზღვევო ურთიერთობის ალტერნატიული ბუნება და 

გავლენა ხელშეკრულების არსებით პირობებზე 

ქართული კანონმდებლობის მიხედვით 

სამეცნიერო ჟურნალი ახალგაზრდა 

ადვოკატები №6 დეკემბერი, 2016 

705 მარიამ გუგუტიშვილი სახელშეკრულებო თავისუფლება და მისი საზღვრები 

ქართულ კერძო სამართალში 

სამეცნიერო ჟურნალი ახალგაზრდა 

ადვოკატები №6 დეკემბერი, 2016 

706 მარიამ მაჭარაშვილი სახელშეკრულებო და დელიქტური პასუხისმგებლობის 

კონკურენციის პრობლემა სამოქალაქო სამართალში 

სამეცნიერო ჟურნალი ახალგაზრდა 

ადვოკატები №6 დეკემბერი, 2016 



707  ეთო რუხაძე, რევაზ 

დეკანოსიძე 

გამჭოლი პასუხისმგებლობის დოქტრინა, როგორც  

პასუხისმგებლობის შეზღუდვის უარყოფის საფუძვლები 

სამეცნიერო ჟურნალი ახალგაზრდა 

ადვოკატები №6 დეკემბერი, 2016 

708 ნატალია მაისურაძე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

სოციალური უფლებები საქართველოში 

სამეცნიერო ჟურნალი ახალგაზრდა 

ადვოკატები №6 დეკემბერი, 2016 

709 თორნიკე კაპანაძე   სამოქალაქო უფლების შესახებ თეორიების 

ისტორიული მიმოხილვა 

სამეცნიერო ჟურნალი ახალგაზრდა 

ადვოკატები №5 ივნისი, 2016 

710 მარიკა არევაძე დავის გადაჭრისა და იძულებითი აღსრულების 

მექანიზმები სასესხო ვალდებულების დარღვევის 

შემთხვევაში 

სამეცნიერო ჟურნალი ახალგაზრდა 

ადვოკატები №5 ივნისი, 2016 

711 თამარ მსხვილიძე ინტელექტუალურ თავსატეხად წოდებული 

უკუმითითება (renvoi) საერთაშორისო კერძო 

სამართალში 

სამეცნიერო ჟურნალი ახალგაზრდა 

ადვოკატები №3 ივლისი, 2015 

712 მარიამ ქარსელაძე, თეონა 

მგელაძე 

      ნივთის შემთხვევითი დაღუპვის ან გაფუჭების 

რისკის გადასვლა ნასყიდობის საგნის გაგზავნის დროს 

სამეცნიერო ჟურნალი ახალგაზრდა 

ადვოკატები №3 ივლისი, 2015 

713 ნათია ჩიტაშვილი   მედიაციის ეთიკის რეგულირების ფარგლები და 

ეთიკის სტანდარტით ბოჭვის ადრესატები 

სამართლის ჟურნალი №1 2016 

714 გიორგი ამირანაშვილი გარიგების ფორმის ფუნქციები სამართლის ჟურნალი №1 2016 

715 ნინო იოსელიანი შეუსაბამოდ მაღალი სახელშეკრულებო პირგასამტეხლო 

და სასამართლოს როლი სამოქალაქო ინტერესების 

დაცვის სფეროში 

სამართლის ჟურნალი №1 2016 



716 გულიკო კაჟაშვილი მტკიცებულების უზრუნველყოფისა და  

უზრუნველყოფის გარანტიის როლი საქმისწარმოებაში 

სამართლის ჟურნალი №1 2016 

717 თამარ ლაკერბაია დისტანციურად დადებულ ხელშეკრულებებში 

მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ევროპული 

მოდელი ხელშეკრულების უარყოფის უფლების 

მაგალითზე 

სამართლის ჟურნალი №1 2016 

718 სოლომონ მენაბდიშვილი ვერტიკალური შეთანხმებისა და შეზღუდვების 

კონკურენციულსამართლებრივი შეფასება 

სამართლის ჟურნალი №1 2016 

719 ანა რამიშვილი ინსტიტუციური ინვესტორების აუქციონერული 

აქტივიზმის ადგილი კორპორაციული მართვის ქართულ 

სისტემაში და მისი გავლენა საერთაშორისო შერწყმის 

გარიგებებზე 

სამართლის ჟურნალი №1 2016 

720 ეკატერინე ქარდავა შრომის სამართლის განვითარება ევროინტეგრაციული 

პროცესების ფონზე 

სამართლის ჟურნალი №1 2016 

721 ალექსანდრე წულაძე სასამართლო მედიაციის კონცეპტუალური ხედვა სამართლის ჟურნალი №1 2016 

722 თამარ ზარანდია ნივთის შემადგენელი ნაწილები და საკუთვნებელი 

ქართულ სანივთო სამართალში 

სამართლის ჟურნალი №2 2016 

723 ქეთევან ქოჩაშვილი ნება და ნების გამოვლენა (მეტასამართლებრივი და 

ცივილისტური გააზრება) 

სამართლის ჟურნალი №1 2016 

724 ნათია ჩიტაშვილი ადვოკატ-მედიატორის ცალკეულ ეთიკურ 

ვალდებულებათა თავისებურება და რეგულირების 

აუცილებლობა 

სამართლის ჟურნალი №1 2016 



725 გიორგი ამირანაშვილი გარიგების ფორმის მიმართ არსებული მოთხოვნების 

ზოგიერთი თავისებურება ამერიკულ სამართალში 

სამართლის ჟურნალი №1 2016 

726 ანა თოხაძე ინვესტორთა დაცვის საკანონმდებლო მოწესრიგების 

დეფიციტი საფონდო ბირჟიდან ანგარიშვალდებული 

საწარმოს იძულებითი „ტიპოლოგიური კვდომის“ 

პროცესში 

სამართლის ჟურნალი №1 2016 

727 მარიამ იოსელიანი სინდიკატური სესხის როლი პროექტის დაფინანსებისას სამართლის ჟურნალი №1 2016 

728 დარია ლეგაშვილი დამოუკიდებელი მოთხოვნით მესამე პირის 

სასარგებლოდ დადებული ხელშეკრულების არსებითი 

პირობების განსაზღვრის თავისებურებანი 

სამართლის ჟურნალი №1 2016 

729 ნინო პეპანაშვილი სამედიცინო მომსახურების გამოწვევის ბრალეულობის 

პრეზუმფცია საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში 

სამართლის ჟურნალი №1 2016 

730 თმარ ხუბაშვილი საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებული საჯარო 

რეესტრში რეგისტრირებადი ვალდებულებები 

სამართლის ჟურნალი №1 2016 

731 გიორგი თუმანიშვილი სქესის/გენდერის რეგისტრაციის უნივერსალური 

სისტემა 

სამართლის ჟურნალი №1 2016 

732 ბესარიონ ზოიძე ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირის 

სამართალსუბიექტობა 

თსუ სამართლის მიმოხილვა 

სტუდენტური სამეცნიერო ჟურნალი №1 

2016 

სპეციალური გამოცემა 

733 თამარ კუპატაძე ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირთა მიმართ 

ევროპის ქვეყნების მიდგომები და საკანონმდებლო 

რეგულაციები 

თსუ სამართლის მიმოხილვა 

სტუდენტური სამეცნიერო ჟურნალი №1 

2016 

სპეციალური გამოცემა 

734 დავით ღოლიჯაშვილი, ნანა 

ედიშერაშვილი 

ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირების 

დეინსტიტუციონალიზაციის სამართლებრივი და 

სოციალური ასპექტები 

თსუ სამართლის მიმოხილვა 

სტუდენტური სამეცნიერო ჟურნალი №1 

2016 

სპეციალური გამოცემა 



735 მარიკა დუმბაძე ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირთა ღირსების 

დაცვა ჰუმანური მოპყრობის ჭრილში 

თსუ სამართლის მიმოხილვა 

სტუდენტური სამეცნიერო ჟურნალი №1 

2016 

სპეციალური გამოცემა 

736 სესილი ქადარია, ნატალია 

ახალაძე 

მეურვეობისა და მხარდამჭერის ინსტიტუტების 

ურთიერთმიმართება ფსიქოსოციალური საჭიროების 

მქონე პირის უფლებებთან დაკავშირებით 

თსუ სამართლის მიმოხილვა 

სტუდენტური სამეცნიერო ჟურნალი №1 

2016 

სპეციალური გამოცემა 

737 მეგი დიასამიძე მეურვის მიერ უფლების ბოროტად გამოყენება, როგორც 

სამეურვეო პირის უფლების უარყოფის საფრთხე 

თსუ სამართლის მიმოხილვა 

სტუდენტური სამეცნიერო ჟურნალი №1 

2016 

სპეციალური გამოცემა 

738 რევაზ, დეკანოსიძე, ეთო 

რუხაძე 

ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირთა 

ქორწინების უფლება-სამართალსუბიექტობის შინაარსის 

გაფართოების ტენდენცია 

თსუ სამართლის მიმოხილვა 

სტუდენტური სამეცნიერო ჟურნალი №1 

2016 

სპეციალური გამოცემა 

739 ხატია ზუხუბაია მხარდაჭერის ინსტიტუტი-ნოვაცია ქართულ 

სამოქალაქო სამართალში 

თსუ სამართლის მიმოხილვა 

სტუდენტური სამეცნიერო ჟურნალი №1 

2016 

სპეციალური გამოცემა 

740 თამაზ მჟავანაძე ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირთა უფლებების 

სამართლებრივი დაცვა და საკანონმდებლო ხარვეზები 

თსუ სამართლის მიმოხილვა 

სტუდენტური სამეცნიერო ჟურნალი №1 

2016 

სპეციალური გამოცემა 

741 მზია თოდუა კერძო სამართლის ნორმების ფუნქციური 

კლასიფიკაციის მნიშვნელობა სამოქალაქო დავებზე 

გადაწყვეტილების მიღებისას 

თსუ სამართლის მიმოხილვა 

სტუდენტური სამეცნიერო ჟურნალი №1 

2016 

სპეციალური გამოცემა 

742 ნათია გამხიტაშვილი პირადი (არაქონებრივი) უფლებების ხელყოფის შედეგად 

მიყენებული ზიანის ანაზღაურება (მნიშვნელოვანი 

განმარტებები) 

თსუ სამართლის მიმოხილვა 

სტუდენტური სამეცნიერო ჟურნალი №1 

2016 

სპეციალური გამოცემა 

743 ანდრეა ბორონი „საქართველოს შრომის კოდექსის კომენტარის“ 

ქართულენოვანი თარგმანი 

თსუ სამართლის მიმოხილვა 

სტუდენტური სამეცნიერო ჟურნალი №1 

2016 

სპეციალური გამოცემა 



744  ავთანდილ ხაზალია, ია 

ხარაზი 

საგადასახადო და სამოქალაქო მოთხოვნის 

უზრუნველყოფის საშუალებების (საგადასახადო 

გირავნობა, იპოთეკისა და სამოქალაქო გირავნობის და 

იპოთეკის) ზოგიერთი სამართლებრივი ასპექტები 

საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო-

პრაქტიკული ჟურნალი 

იურისტი №1 2016 

745 ეკატერინე შენგელია საბანკო გარანტიის ხელშეკრულების მონაწილეთა 

სტატუსი და მათი უფლება-მოვალეობანი 

საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო-

პრაქტიკული ჟურნალი 

იურისტი №1 2016 

746 პროფესორ შოთა ფაფიაშვილი 

ლექცია 

პირველკურსელებისათვის 

შესავალი 

სამართალმცოდნეობაში 

თემა 1. საგნის ცნება, არსი, მნიშვნელობა, მიზნები 

ამოცანები და სისტემა 

საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო-

პრაქტიკული ჟურნალი 

იურისტი №1 2016 

747 პროფესორ შოთა ფაფიაშვილი 

ლექცია 

პირველკურსელებისთვის 

შესავალი 

სამართალმცოდნეობაში 

თემა 2. ქართული სამართლიანი - სამართლებრივი 

აზროვნების განვითარებისა და იურისტის საქმიანობის 

ზოგადი დახასიათება 

საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო-

პრაქტიკული ჟურნალი 

იურისტი №2 2017 

748 მიხეილ ბიჭია პირადი უფლებების ხელყოფისთვის არაქონებრივი 

ზიანის ანაზღაურების ქართული მოდელის 

შესაბამისობა ევროპულ სტანდარტებთან 

სამართლის ჟურნალი №1 2017 

749 ვახტანგ ზაალიშვილი სტანდარტული პირობების ცალკეული პრობლემური 

საკითხები-შეთანხმების თავისუფლება და მისი 

ფარგლები 

სამართლის ჟურნალი №1 2017 

750 დავით მაისურაძე დამატებითი უფლების (Poison Pills), როგორც 

კორპორაციულსამართლებრივი თავდაცვის 

ღონისძიების, გამოყენების საკითხი 

სამართლის ჟურნალი №1 2017 

751 თამარ ჩიტოშვილი ვალის არსებობის აღიარება დოქტრინისა და 

სასამართლო პრაქტიკის ჭრილში 

სამართლის ჟურნალი №1 2017 

752 ზურაბ ძლიერიშვილი ჩუქების გაუქმების საფუძვლები და სამართლებრივი 

შედეგები 

სამართლის ჟურნალი №1 2017 

753 თორნიკე კაპანაძე ვალდებულების უხეში დარღვევა როგორც შრომითი 

ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველი 

სამართლის ჟურნალი №1 2017 



754 გვანცა მაღრაძე მეწარმე სუბიექტის დირექტორის/ხელმძღვანელისა და 

პარტნიორის/აქციონერის პირადი პასუხისმგებლობის 

საკითხისათვის 

სამართლის ჟურნალი №1 2017 

755 ირმა ნოზაძე ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება, როგორც 

კეთილსინდისიერების პრინციპის გამოვლენის 

თავისებურება, ნებაყოფლობით და სავალდებულო 

დაზღვევაში 

სამართლის ჟურნალი №1 2017 

756 ლევან ჟორჟოლიანი სამოქალაქოსამართლებრივი დავების სასამართლო 

მედიაციის მეშვეობით მოგვარების უპირატესობები 

სასამართლოს გზით დავის გადაწყვეტასთან 

მიმართებით 

სამართლის ჟურნალი №1 2017 

757 ეკატერინე ქარდავა პროპორციულობის პრინციპი, როგორც თანამედროვე 

შრომის სამართლის წინაშე მდგარი გამოწვევების 

საპასუხო ინსტრუმენტი 

სამართლის ჟურნალი №1 2017 

758 სალომე ქერაშვილი დისკრიმინაციის აკრძალვის მნიშვნელობა 

სახელშეკრულებო თავისუფლებისთვის 

სამართლის ჟურნალი №1 2017 

759 ნინო ხარიტონაშვილი მესამე პირები როგორც სამოქალაქო 

სამართალწარმოების სუბიექტები 

სამართლის ჟურნალი №1 2017 
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