
სტატიების ჩამონათვალი სამართლის მეთოდების მიმართულებით* 

 

# სტატიის ავტორის სახელი, გვარი სტატიის სათაური (სრულად) ჟურნალის დასახელება,   

გამოცემის  წელი, ნომერი 

1.  ალფაიძე თამარ ჟურნალისტის სამართლებრივი სტატუსი ადამიანი და კონსტიტუცია, #4,  2004  

2.  არუთუნიანი  არმენ ახალი სახელმწიფოების ჰორიზონტებზე საერთაშორისო სამართალი, ტ.3, #1-2, 1998 

3.  ბერნსდორფი ნორბერტ პროფესიული დიალოგი იურისტებს 

შორის–აუცილებელი პირობა სამართლის 

განვითარებისა და სამართლის 

პოლიტიკისათვის 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, #1,  2008  

4.  ბერია თამაზ საყოველთაო და სრული განიარაღება – 

მშვიდობის განმტკიცების აუცილებელი 

ელემენტი 

ალმანახი 2000 #15 

5.  ბრეგაძე რატი მატერიალური სუპრანაციონალიზმი 

ევროპის სამართალში 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, #3-4, 2005  

6.  გაბიანი ანზორ ,ღვინეფაძე ლ ნარკოტიზმის პრობლემის მეცნიერული 

გამოკვლევა 

 

7.  გარდაფხაძე თამარ სამოქალაქო საზოგადოების 

ჩამოყალიბება და მისი განვითარების 

პერსპექტივები 

სამართალი, #8-9, 2000  

8.  გარდაფხაძე თამარ სამოქალაქო საზოგადოების 

ჩამოყალიბებისა და განვითარების 

სამართლებრივი საფუძვლები 

სამართალი, #5-6, 2002  

9.  გაჩეჩილაძე ეკა სამართლის ეგზისტენციალური 

ფილოსოფია 

ალმანახი, #16, 2001  

10.  გელაშვილი  ზურაბ პედაგოგიური კონტროლი როგორც 

სწავლების პროცესის გაუმჯობესების 

ერთ–ერთი მეთოდი 

სამართალი, #7,  2011  



11.  გიორგაძე გოჩა რელიგია და სამართალი მართლმსაჯულება და კანონი, #4(23), 2009  

12.  გიგუაშვილი ამირან საზოგადოებრივ ურთიერთობებზე 

სამართლებრივი ზემოქმედების 

მექანიზმი 

სამართალი, # 1-2, 2001  

13.  გოგელია გრიგოლ სამართალი, ავტორიტეტი და მორალი 

თანამედროვე სამართლებრივ 

პოზიტივიზმში 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #4,  2005  

14.  გოგიაშვილი გიორგი Clausura rebus sic stantibus 

დინამიკა და სტატიკა სამართალში 
ქართული სამართლის მიმოხილვა, #1-2,  2006  

15.  გოგიაშვილი გიორგი როგორ ავითარებენ მოსამართლეები 

სამართალს 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, #1-2, 2005  

16.  გორაძე გიორგი საქართველოს ფედერალიზაცია მართლმსაჯულება და კანონი, #3(22), 2009  

17.  გორდულაძე ირაკლი უმცირესობები რეგიონალიზაციის 

ზოგად ჭრილში 

ალმანახი, #15, 2000 

18.  გუგენბერგერი  ბერნდ დემოკრატიის თეორია სამართალი, #4, 1992  

19.  ერსესეანცი  ვლადიკ სამართლებრივი სახელმწიფო: ისტორია 

და თანამედროვეობა 

სახელმწიფო და სამართალი, #4, 1990  

20.  ზოიძე ბესარიონ სამართლებრივი წესრიგისა და 

უსაფრთხოების შესახებ 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #3, 2006  

21.  ზოიძე ბესარიონ მოძღვრება საკანონმდებლო კულტურის 

შესახებ  

ადამიანი და კონსტიტუცია, #1, 2006  

22.  ზოიძე ბესარიონ პოზიტიური სამართლის მოქმედების 

ფარგლების ანუ მოწესრიგებული 

ადამიანისა და მიმტევებელი 

სახელწიფოს შესახებ 

სამართლის ჟურნალი, #2, 2011 

23.  თაბორიძე ირაკლი ბუნებითი სამართლის როლი ადამიანის 

ღირსების გაგების ჩამოყალიბებაში 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, 2004 

სპეციალური გამოცემა 

24.  თოდრია გიორგი სახელმწიფო, როგორც გაუცხოების 

მომენტი და დანაშაული  

სამართალი, #5, 1992  



25.  კელზენი  ჰანს ძირითადი ნორმის შესახებ სამართლის ჟურნალი, #1,  

26.  კელზენი  ჰანს ძირითადი ნორმის საკითხისთვის სარჩევი #1-2(3-4), 2012 

27.  კნიპერი როლფ სამართლის ინტერპრეტაცია, ანალოგია 

და განვითარება: სასამართლო და 

საკანონმდებლო ხელისუფლებათა 

დელიკატური გამიჯვნა 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #3,  2002 

28.  ლამიჰი ზ, სულაქველიძე დ. საქართველოს სამართლებრივი სისტემის 

განვითარების საფუძვლები 1994 წლიდან 

ქართული სამართლის მიმოხილვა,  პირველი 

კვარტალი, 1998  

29.  მაისურაძე ნათელა სამართლებრივი შემოქმედება: 

სამართლებრივი კულტურისა და 

სამართლებრივი პლურალიზმის 

საკითხები 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #3, 2006  

30.  მაისურაძე ნათელა სამართლებრივი თავისუფლების არსი და 

მისი გამოვლინების ფორმები 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #1, 2006  

31.  მოსულიშვილი  მანანა კანონიერება-სამართლის ერთ-ერთი 

პრინციპი 

სამართალი, #2, 2000  

32.  მოსულიშვილი მანანა სოციალური მოვლენების – სამართლისა 

და ზნეობის საერთო და განმასხვავებელი 

ნიშნები 

სამართალი, #5, 2001  

33.  ნაკაშიძე ნაირა სამართლებრივი სახელმწიფოს 

სრულყოფის პერსპექტივები 

სამართალი, #1-2, 2004  

34.  ნანობაშვილი  ზაზა სასჯელის რაობა ფილოსოფოსთა 

თვალსაზრისით 

სამართალი, #2-3,  1998,  

35.  ნოზაძე ირმა სამართლის წყაროს ცნების გაგებისათვის ადამიანი და კონსტიტუცია, #2,  1999  

36.  პაჭკორია ზაურ სასამართლო ხელისუფლების 

სრულყოფის საკითხები 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #1,  2003 

37.  რადბრუხი გუსტავ სამართლის ფილოსოფიის ხუთი წუთი სარჩევი #1-2(3-4), 2012 



38.  რიჟამაძე რევაზ მართლშეგნება, როგორც სამართლებრივი 

რეგულირების სფერო 

სამართალი,  #8, 2001  

39.  რიჟამაძე რევაზ სახელმწიფოებრივი მართლშეგნების 

ცნება 

სამართალი, #11, 2001  

40.  რიჟამაძე რევაზ რა არის მართალი სამართალი? სამართალი, #6,  2001  

41.  რუხაძე  ზაზა საქართველოს სახელმწიფო 

სუვერენიტეტი და მისი მომავალი 

შინაარსი გლობალიზაციისა და 

ტრანსფორმაციის მსოფლიო დინამიკის 

ფონზე 

საერთაშორისო სამართლის ჟურნალი, #2-3, 2002  

42.  სავანელი  გურჯი სამართლის აზრის წდომის პრობლემა სახელმწიფო და სამართალი, #8, 1990 

43.  სავანელი ბიძინა სამართლებრივი თეორია ადამიანი და კონსტიტუცია, #1,  1998  

44.  სილაგაძე თეიმურაზ პიროვნების კანონთან 

დამოკიდებულების ზოგიერთი 

ფსიქოლოგიური ასპექტი 

სამართალი, #2, 2000  

45.  სურგულაძე იროდიონ კანონის იურიდიული ბუნება სამართალი, #5, 1992  

46.  სურგულაძე იროდიონ სახელმწიფო სამართალი, #7-8, 1991  

47.  სურგულაძე იროდიონ სახელმწიფო სამართალი, #9-10,1991  

48.  სურგულაძე იროდიონ სახელმწიფო სამართალი, #11-12, 1991  

49.  ტრაუტი იოჰანეს რატომ ფედერალიზმი? სამართლებრივი რეფორმა ,#1 

50.  უაიმანი ლ სამართლიანი სასამართლო სახელმწიფო და სამართალი, #10, 1990  

51.  უგრეხელიძე მინდია სასამართლო სისტემის ქართული 

ეროვნული მოდელი იქმნება 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #2, 1997  

52.  ქაჩიბაია გენადი სამართლებრივი რეგულირების საგანი სამართალი, #12, 2001  

53.  ქოჩაშვილი ქეთევან კონტინენტური ევროპის სამართლის 

ოჯახი იურიდიული გეოგრაფიის 

ფარგლებში 

სამართლის ჟურნალი, #1–2,   2010 

54.  ღუჭაშვილი ზურაბ სიტყვის თავისუფლება და ზნეობა სამართალი, # 5-6, 1998. 

55.  შაკიაშვილი ბესიკ სამართლის ტრანსფორმაცია 

საქართველოში 

სამართალი, #2-3, 1998  



56.  შალუტაშვილი ლაშა პოლიტიკური კულტურა და 

მმართველობის ფორმა 

სამართალი, #4, 2001  

57.  შენგელია ირაკლი დანაშაულის რეგიონული ანალიზის 

პრობლემა 

სამართალი, # 7–8, 1998  

58.  ჩორგოლაშვილი  ლამარა უზენაესია მხოლოდ სამართლიანი 

კანონი 

სამართალი, #1, 1992  

59.  ხაბურძანია  ვალერი სუვერენიტეტის თეორიული 

პრობლემები 

საერთაშორისო სამართალი, ტ.3, #1-2, 1998 

60.  ხიდაშელი თინათინ ომი და მორალი  ალმანახი, #2, 1998 

61.  ხუბუა  გიორგი ფედერალიზმის ცნების საკითხისათვის სამართალი, #1, 1999  

62.  ხუბუა  გიორგი ფედერალიზმი, როგორც ნორმატიული 

პრინციპი და პოლიტიკური წესრიგი 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, 1999, 

მეოთხე კვარტალი 

63.  ხუბუა  გიორგი ფედერალიზმის ანტინომიები ცხოვრება და სამართალი, #1, 1998   

64.  ხუბუა  გიორგი ფედერალიზმი და ავტონომია სამართალი, # 1, 2000  

65.  ხუბუა  გიორგი ფედერალიზმი და სუბსიდიარობის 

პრინციპი 

სამართალი, #5, 1999  

66.  ხუბუა  გიორგი ფედერაციული საქართველო? ადამიანი და კონსტიტუცია, #4, 2000  

67.  ხუბუა  გიორგი ფედერალიზმი, როგორც ეთნიკური 

კონფლიქტის დაძლევის საშუალება 

სამართალი,  #6-7, 1999  

68.  ხუბუა გიორგი სამართალი და კანონი სახელმწიფო და სამართალი, #7, 1990  



 

 

73.  ლელა ჯანაშვილი სამართლებრივი უსაფრთხოება, როგორც 

სამართლის ძირითადი ფუნქცია და 

სამართლებრივი სახელმწიფოს 

უმნიშვნელოვანესი პრინციპი 

სამართლის ჟურნალი, №1, 2014 
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განახლებული შეხედულება პრობლემის 
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