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# სტატიის ავტორის სახელი, 

გვარი 

სტატიის სათაური (სრულად) ჟურნალის დასახელება, 

გამოცემის  წელი, ნომერი 

1.  ევროპის საბჭოს ეგიდით საქართველოს 

უზენაეს სასამართლოსთან 

თანამშრომლობის ფარგლებში 

ჩატარებული ევროპის უზენაეს 

სასამართლოთა თავმჯდომარეების 

მეშვიდე შეხვედრის დასკვნები 

ქართული სამართლის მიმოხილვა 5 #2-3 2002 

2.  სტუდენტები საქართველოს 

ტერიტორიული მოწყობის პრობლემაზე 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, #3–4, 2006 

3.  კონსტიტუციური კონტროლი 

ფედერალურ და უნიტარულ 

სახელმწიფოებში 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #1,  2000 

4.  არჩევნები სტუდენტების თვალით ქართული სამართლის მიმოხილვა, #1–2, 2005 

5.    

6. აბაშიძე ავთანდილ საქართველოს სახელმწიფოებრივ – 

კონსტიტუციური მოწყობის საკითხები 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #1, 2000 



 

 

  კონსტიტუციაში  

7. აბაშიძე ავთანდილ საქართველოს სახელმწიფოებრივ– 

კონსტიტუციური საკითხები 

კონსტიტუციაში 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #1, 2000 

8. აბესაძე  ალბერტ ფედერალიზმი დასაქართველო სამართალი, #10-11, 1992 

9. აბესაძე ალბერტ საქართველოს მინისტრთა კაბინეტი– 

კოლეგიური მმართველობის ორგანო 

სამართალი, #1-2, 1994 

10. ავიზიენისი შარუნას იოზას საქართველოს საბაჟო კოდექსის 

პროექტის ანალიზი 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, # 3-4, 

2005 

11. ალიევი ნამიკ ავტონომიის სამართლებრივი სტატუსის 

საკითხებისთვის 

კომერსანტი,  #1(2).2007 

12. ამირანაშვილი გიგა სამშვიდობო ოპერაციების 

სამართლებრივ-პოლიტიკური ასპექტები 

ალმანახი, #15, 2000 



 

 

13. ამირანაშვილი გივი ფედერაციული და უნიტარული 

(დეცენტრალიზებული) 

სახელმწიფოების კონსტიტუციურ- 

სამართლებრივ თავისებურებათა 

ზოგადი დახასიათება 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, 2001, 

პირველი კვარტალი, ალმანახი, #16, 2001 

14. არჯევანიძე  იმედო მმართველობის ფორმები, რესპუბლიკა, 

როგორც მმართველობის ფორმის 

ნაირსახეობა, თანამედროვე საქართველო 

და მისი სამომავლო პერსპექტივები 

ალმანახი,  #16, 2001 

15. არჯევანიძე იმედო საქართველოს კონსტიტუციის 28–ე 

მუხლის შესახებ 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #4, 2004 

16. ასათიანი მარინე სახელმწიფო სამსახური 

საზღვარგარეთის ქვეყნებში 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #3,  2003 

17. ასბაუმი  მაიკ ს. / 

ურჯუმელაშვილი  ტატო 

სახელმწიფო შესყიდვების სამართლის 

რეფორმა საქართველოში 

ქართული სამართლის მიმოხილვა  7 #1 2004 

18. ახვლედიანი ელდარ ადამიანის უფლებების კონსტიტუციურ- 

სამართლებრივი ინსტიტუტის 

ფორმირებისთვის 

სამართალი, #6-7, 1999 

19. ბადირიანი გრიგორ პიროვნების სამართლებრივი სტატუსის ქართული სამართლის მიმოხილვა, #3–4, 2006 



 

 

  ზოგიერთი ასპექტის სომხეთის პირველი 

რესპუბლიკის სოციალურ–ეკონომიკურ 

ურთიერთობებში 

 

20. ბაზერაშვილი დავით საქართველოს კანონი ”სარეგისტრაციო 

მოსაკრებლების შესახებ” 

ქართული სამართლის მიმოხილვა 5 #2-3 2002 

21. ბაზერაშვილი დავით 

/რურუა ნიკოლოზ 

იუსტიციის სამინისტროს მიერ 

შემუშავებული კანონპროექტების 

მიმოხილვა 

ქართული სამართლის მიმოხილვა 5 #2-3 2002 

22. ბაინდურაშვილი ნატო სამოხელეო დავის განხორციელების 

სპეციფიკა, სამართლებრივი 

პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები 

მართლმსაჯულება და კანონი, #3, 2013 

23. ბარაბაძე გიორგი ,,პერსონალურ მონაცემთა” მოთხოვნისას 
 

– ,,პირის თანხმობის” მომპოვებელ 

სუბიექტთა დოგმატური საზრისი 

მართლმსაჯულება და კანონი, #4, 2013 

24. ბარამია  დიმიტრი ფედერალიზმი სამართალი, #2, 2000 

25. ბარამია დიმიტრი საჯარო ხელისუფლების პოლიტიკურ- 

ტერიტორიული მოწყობა დასავლეთ 

ევროპის ქვეყნებში 

ალმანახი, #16, 2001 

26. ბარნევიცი  ალეკსანდრე ადგილობრივი მრეწველობის დაცვა 

მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის 

უსაფრთხოების ზომების შესახებ 

შეთანხმების საფუძველზე 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, მე-3 

კვარტალი, 2000 



 

 

27. ბაციკაძე  თეა მსოფლიო ბანკის პროექტები და 

საქართველო 

საერთაშორისო სამართლის ჟურნალი, #2-3, 

2002 

28. ბაძაღუა მალხაზ კონცეპტუალური წინადადებები 

ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებზე 

საკონსტიტუციო ცვლილებებთან 

დაკავშირებით 

სამართალი, #6, 2001 

29. ბახტაძე ქეთევან ადგილობრივი მმართველობის 

საზღვარგარეთული სისტემები 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #2, 1999 

30. ბენიძე ოთარ საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლოს გადაწყვეტილებათა 

აღსრულება 

ადამიანი და კონსტიტუცია,  #2, 1997 

სამართალი, # 7–8, 1997 

31. ბეჟიტაშვილი ოთარ საკონსტიტუციო კონტროლი იტალიაში ადამიანი და კონსტიტუცია, #2, 1997 

32. ბეჟიტაშვილი ოთარ საკონსტიტუციო კონტროლი ამერიკაში ადამიანი და კონსტიტუცია, #2,  1997 

33. ბეჟუაშვილი გელა საქართველოს საგარეო პოლიტიკის 

საკონსტიტუციო –სამართლებრივი 

საფუძვლები 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #3, 2001 

34. ბეჟუაშვილი გელა თვითგამორკვევის, ტერიტორიული 

მთლიანობისა და სახელმწიფო 

სუვერენიტეტის პრინციპების 

ურთიერთქმედება 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, 1998, 

მეორე-მესამე კვარტალი 



 

 

35. ბერეკაშვილი  ბაქარ საუბრები ამერიკული 

კონსტიტუციონალიზმის ზოგიერთ 

საკითხზე 

ალმანახი, #16, 2001 

36. ბერმანი ჰაროლდ სამართლის უზენაესობა: მისი 

საყოველთაო მნიშვნელობა 

პროფესია ადვოკატი, #2, 2007 

37. ბესელია გვანცა რა როლს ასრულებს ეთიკის მენეჯმენტი 

საჯარო სექტორის საქმიანობის 

გაუმჯობესებაში? ღა ურთიერთობაა 

სამართალსა და ეთიკას შორის ეთიკის 

მენეჯმენტის კუთხით? 

სამართლის ჟურნალი, #1, 2012 

38. ბექაია ზურაბ საკანონმდებლო სიახლენი – 

საქართველოს კანონი სიტყვისა და 

გამოხატვის თავისუფლების შესახებ 

ქართული სამართლის მიმოხილვა 7 #2-3 (1) 

2004 

39. ბექაური  ირმა კანონის ენისა და სტილის ზოგიერთი 

საკითხი 

სამართალი, #12, 2001 

40. ბიძინაშვილი ნათია მტკიცების ტვირთი ადმინისტრაციულ 

პროცესში 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #1, 2005 

41. ბიჭია მიხეილ აზრის გამოხატვის თავისუფლებასა და 

კერძო ცხოვრების დაცვის უფლებას 

შორის ღირებულებითი კონფლიქტი 

მართლმსაჯულება და კანონი. # 3, 2013წ. 

42. ბლანკენაგელი ალექსანდრე სამართლებრივი სახელმწიფოს სამართალი, #2, 1991 



 

 

  ცნებისთვის  

43. ბლანკენაგელი ალექსანდრე; 

გაული ვოლფგანგ 

კონსტიტუციური მომენტები და 

საქართველოს კონსტიტუციონალიზმის 

ყოველდღიური ცხოვრება 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #4, 2000 

44. ბოჭორიშვილი ნინო სამართლიანი სასამართლოს უფლება მართლმსაჯულება, #2, 2009 

45. ბოჭორიშვილი ნინო უფლება სასამართლოზე მართლმსაჯულება და კანონი, #1(20), 2009 

46. გავარამია ლევან პრივატიზაციის ინსტიტუტი და მისი 

ზოგადსამართლებრივი ანალიზი 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #3, 2005 

47. გამყრელიძე  სულხან ერთიანი გერმანიის კონსტიტუცია სახელმწიფო და სამართალი, #7, 1990 

48. გამყრელიძე ოთარ ,,საქართველოს სსრ წითელი წიგნის 

სრულყოფისთვის ოფიციალური მასალა 

სახელმწიფო და სამართალი, #2, 1990 

49. გამყრელიძე ოთარ საქართველოს საკონტიტუციო 

სასამართლოს მეორე კოლეგიის ერთი 

გადაწყვეტილების გამო 

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა,  #2, 
 

2010 

50. გარაჯაევი ჯეიჰუნ განსაკუთრებული აზრის ინსტიტუტის 

ფორმირება აზერბაიჯანის რესპუბლიკის 

საკონსტიტუციო სასამართლოს 

პრაქტიკაში. 

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, #4, 
 

2011 

51. გარდაფხაძე  თამარ თანამედროვე სამოქალაქო სამართალი, #11-12, 2002 



 

 

  საზოგადოების მშენებლობის მოდელი  

52. გარდაფხაძე ქეთევან, ხარაზი ია საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 

სპეციალური დებულებების 

სამართლებრივი ასპექტები 

მართლმსაჯულება და კანონი, #2, 2012 

53. გატაულინი ანას საკონსტიტუციო კონტროლისა და 

ზედამხედველობის ორგანოების 

ჩამოყალიბების პროცესი თათრეთის 

რესპუბლიკაში 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #1, 2000 
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საქართველოს კანონმდებლობის 
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საზოგადობაში – დასაბუთების ლოგიკა 
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106. დავითაია  პაატა გერმანული თემების ფინანსური 

უზრუნველყოფისათვის 

გათვალისწინებული კონსტიტუციურ- 

სამართლებრივი მოთხოვნები 

სამართალი,  #11-12, 2002 

107. დავითაია პაატა გერმანული ადგილობრივი 

თვითმმართველობის მოდელის 

სამართალი, #6-7, 1999 



 

 

  გამოყენების შესაძლებლობა 

საქართველოში 

 

108. დანელია  ნინო გამოცემული ადმინისტრაციული აქტის 

ბათილად და ძალდაკარგულად 

გამოცხადების ასპექტები 

სამართალი, #9-10, 2001 

109. დანელია ეკატერინე / ჟვანია 

ნინა 

2005 წლის პირველ და მეორე კვარტალში 

მიღებული ძირითადი ნორმატიული 

აქტები 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, #1-2,  2005 

110. დეისაძე შოთა პრემიერ-მინისტრი მონარქიულ 

სახელმწიფოში  და მისთვის 

დამახასიათებელი უპირატესობანი 

მთავრობისა და პარლამენტის 

ურთიერთდამოკიდებულებისას 

მართლმსაჯულება და კანონი, #3(22), 2009 

111. დეისაძე შოთა საკონსტიტუციო კონტროლის 

წარმოშობა და მისი 

განმახორციელებელი ორგანო 

მართლმსაჯულება და კანონი, #4(23), 2009 

112. დეისაძე შოთა პრემიერ-მინისტრის კონსტიტუციური 

სტატუსი და შერეული მმართველობა 

საფრანგეთის რესპუბლიკაში 

მართლმსაჯულება და კანონი, #2(21), 2009 



 

 

113. დეისაძე შოთა საკანონმდებლო და აღმასრულებელი 

ხელისუფლების ურთიერთობა 

საკონსტიტუციო რეფორმის შემდეგ 

მართლმსაჯულება და კანონი, #1(20), 2009 

114. დეისაძე შოთა პრემიერ-მინისტრის ინსტიტუტის 

წარმოშობის ისტორია საქართველოსა და 

უცხოურ სახელმწიფოებში 

მართლმსაჯულება და კანონი, #4, 2012 

115. დემეტრაშვილი ავთანდილ ქვეყანაში მიმდინარე კონსტიტუციური 

რეფორმებისა და საქართველოს 

საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #1, 1999 

116. დემეტრაშვილი ავთანდილ ვიზიტით საფრანგეთში ადამიანი და კონსტიტუცია, #2, 1999 

117. დემეტრაშვილი ავთანდილ ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის 

ქვეყნების და იტალიის რომანისტების 

მე–7 კოლოქვიუმი 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #2, 1999 

118. დემეტრაშვილი ავთანდილ საკონსტიტუციო სასამართლო– 

კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის 

გარანტია 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #4, 2000 

119. დემეტრაშვილი ავთანდილ საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლოს თავმჯდომარის შესავალი 

სიტყვა 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #1, 2000 



 

 

120. დემეტრაშვილი ავთანდილ კონსტიტუციონალიზმის პარადიგმები 

საქართველოში 

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, #3, 
 

2010 

121. დემეტრაშვილი ავთანდილ კონსტიტუციის მიღებით ქართველი 

ერის ისტორიული ბედი განისაზღვრა 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #4, 2000 

122. დემეტრაშვილი ავთანდილ 2009/2010 წლის კონსტიტუციური 

რეფორმა საქართველოში მოლოდინი, 

შედეგი 

პროფესორ რომან შენგელიას საიუბილეო 

კრებული, 2012 

123. დიასამიზე ფრიდონ საკანონმდებლო და აღმასრულებელ 

ხელისუფლებათა ურთიერთობის 

შესახებ 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #3, 2002 

124. დიასამიძე  ფრიდონ სიკვდილით დასჯის გაუქმება თუ 

სიცოცხლის უფლების აღიარება?! 

სამართალი, #11-12, 2002 

125. დოლიძე  ქეთევან ინგლისის კონსტიტუციის 

თავისებურებანი 

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

126. ევანსი ქეროლაინ ,,ისლამური თავსაბურავი’’ ადამიანის 

უფლებათა ევროპულ სასამართლოში 

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა#2, 
 

2010 

127. ეზუგბაია ზურაბ ზოგიერთი საკითხი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის სკანდინავიური 

სისტემის ზოგადი მიმოხილვისთვის 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, მესამე- 

მეოთხე კვარტალი, 2001 



 

 

128. ეზუგბაია ზურაბ/ მელქაძე 

ოთარ 

ზოგიერთი კომენტარი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ევროპული 

ქარტიის ეროვნულ კანონმდებლობაში 

იმპლემენტაციისათვის 

ქართული სამართლის მიმოხილვა 5 #1 2002 

129. ერემაძე  ქეთევან საქართველოს პარლამენტისა და 

საქართველოს პრეზიდენტის 

ურთიერთდამოკიდებულება 

საკანონმდებლო საქმიანობაში 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #2, 2003 

130. ერემაძე ქეთევან ახალ სახელმწიფოში ადამიანის 

პიროვნებად ადაპტიების 

სამართლებრივი საფუძვლები 

ადამიანი და კონსტიტუცია,  #1, 1999 

131. ერემაძე ქეთევან სახელმწიფო ხელისუფლების 

დანაწილების პრინციპის ევოლუცია 

საქართველოს კონსტიტუციური 

კანონმდებლობის ანალიზის ფონზე 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #1, 2001 

132. ერემაძე ქეთევან საკანონმდებლო და აღმასრულებელი 

ხელისუფლების 

ურთერთდამოკიდებულება შერეული 

მმართველობის მქონე რესპუბლიკაში 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #1, 2001 



 

 

  საფრანგეთის მაგალითზე  

133. ერემაძე ქეთევან საკანონმდებლო და აღმასრულებელი 

ხელისუფდლების 

ურთიერთდამოკიდებულების 

პრობლემები საპრეზიდენტო და 

საპარლამენტო რესპუბლიკებში 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #3, 2002 

134. ერემაძე ქეთევან საკანონმდებლო და აღმასრულებელი 

ხელისუფლების 

ურთიერთდამოკიდებულება შერეული 

მმართველობის მქონე რესპუბლიკაში 

საფრანგეთის მაგალითზე 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #4, 2002 

135. ერემაძე ქეთევან ბიკამერალიზმის პერსპექტივები 

საქართველოში 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #1, 2005 

136. ერემაძე ქეთევან მოსაზრებები საკონსტიტუციო 

სასამართლოს გადაწყვეტილების შესახებ 

– პასუხი დ. სულაქველიძის კომენტარზე 

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა #2, 
 

2010 

137. ერემაძე ქეთევან საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლოს გადაწყვეტილებების 

იურიდიული ძალის საკითხთან 

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა VI, 
 

2013 



 

 

  დაკავშირებული აქტუალური 

პრობლემები 

 

138. ერემაძე ქეთევან სინდისისა და რელიგიის თავისუფლება 

ინდივიდში პიროვნების ერთ-ერთი 

უფლება. 

სამართალი, #3, 1992 

139. ერემაძე ქეთი საერთაშორისო 

სემინარიკონსტიტუციური კონტროლი: 

სამართალწარმოების, ორგანიზაციის და 

პრაქტიკის ძირითადი პრობლემები 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #2, 2002 

140. ერემოვი  გრიგოლ დეპუტატის გაწვევის წესი საქართველოს 

რესპუბლიკის წარმომადგენლობითი 

ორგანოებიდან 

სამართალი, #9-10, 1991 

141. ერქვანია თინათინ სახელმწიფოსა და რელიგიის 

ურთიერთმიმართების სამართლებრივი 

კონტექტსტი – ქართული მოდელის 

მოკლე შედარებით-სამართლებრივი 

მიმოხილვა ევროპული კავშირის 

მაგალითზე 

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა VI, 
 

2013 

142. ეფსთინი რიჩარდ სახელმწიფოსა და ეკლესიის საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა V, 



 

 

  ურთიერთობის გზაჯვარედინზე. 

ქრისტიანული სამართლებრივი 

საზოგადოება (CLS) მარტინესის 

წინააღმდეგ 
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143. ვათიაშვილი ბონდო მოქალაქეობის ინსტიტუტის 

ჩამოყალიბება და განვითარება დსთ ს 

ქვეყნებში 

ადამიანი და კონსტიტუცია , #3, 2003 

144. ვაშაყმაძე მინდია რამდენიმე საკითხი ადამიანის 

უფლებათა ევროპულ კონვენციასთან 

დაკავშირებით 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, 3-ლი-მე- 
 

4კვ., 2000 

145. ვითი ჯონ, აროლდი ჯრ. და 

ნინა-ლუიზა 

მაღლა ასწიეთ ჯვარი? განსხვავება 

სახელმწიფო საკუთრებაზე 

განთავსებული რელიგიური 

სიმბოლოების შესახებ ახალ ევროპულ 

და ამერიკულ სასამართლო 

გადაწყვეტილებებს შორის 

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა V, 
 

2012 
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განვითარება და სამართლებრივი 
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ადმინისტრაციული სამართალის ჟურნალი, 
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ევროპული სასამართლოს საზეიმო 

სხდომაზე სასამართლო წლის 

გახსნასთან დაკავშირებით 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #1, 2003 

149. ზაალიშვილი თამარ ადგილობრივ თვითმმართველობასა და 

რეგიონის დეკონცენტრირებულ 

მმართველობას შორის კომპეტენციების 

გამიჯვნის სამართლებრივი გარანტიები 

სამართლის ჟურნალი, #2, 2011 

150. ზაალიშვილი თამარ სოციალური სახელმწიფოს პრინციპი, 

მისი ელემენტები და ადამიანის 

ღირსების უფლება – საარსებო მინიმუმის 
 

უზრუნველყოფის საფუძველი 

სამართლის ჟურნალი, #1, 2012 

151. ზანგური ოლია დეპუტატობის კანდიდატადათ ფარული 

კენჭისყრით ავირჩიოთ 

სახელმწიფო და სამართალი, #8, 1990 

152. ზოდელავა ეკა ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში 

ცხოვრების უფლება 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #4, 1999 

153. ზოიძე ბესარიონ ადამიანის უფლებები და საქართველოს ადამიანი და კონსტიტუცია, #2, 2002 



 

 

  საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკა  

154. ზოიძე ბესარიონ საკონსტიტუციო სასამართლოს 

გადაწყვეტილების აღსრულების 

პირობები (ზოგადი მიმოხილვა და 

საქართველოში არსებული 

მდგომარეობა) 

ადამიანი და კონსტიტუცია,  #4, 2004 

155. ზოიძე ბესარიონ ძირითადი უფლების არსის 

შენარჩუნების პრინციპი 

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა V, 
 

2012 

156. ზოიძე ბესარიონ კონსტიტუციის პირდაპირი მოქმედებისა 

და კანონთა მიღების აუცილებლობის 

შესახებ 

პროფესორ რომან შენგელიას საიუბილეო 

კრებული, 2012 

157. ზოიძე ოთარ საქართველოს ტერიტორიულ– 

სახელმწიფოებრივი მოწყობა– 

პოლიტიკური და სამართლებრივი 

მოწყობა 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #4, 2000 

158. ზოიძე ოთარ საკონსტიტუციო სასამართლოს როლი 

ტენდენციები და პერსპექტივები 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #4, 2000 

159. ზუკაკიშვილი ქეთევან პირადი ცხოვრების უფლება – 

გამოწვევები ინტერნეტ ეპოქაში 

(ამერიკის შეერთებული შტატების 

სარჩევი #1-2(3-4), 2012 



 

 

  პრაქტიკის მიმოხილვა)  

160. თადიაშვილი  ლალი ბინების პრივატიზაციის 

სამართლებრივი ასპექტები 

სამართალი,  #3-4, 1993 

161. თამაზაშვილი ნათია ჯანმრთელობის დაცვის უფლება და 

სამედიცინო მომსახურებაზე 

ხელმისაწვდომობა – პაციენტის 

ინდივიდუალური და კოლექტიური 

უფლებები 

მართლმსაჯულება და კანონი, #1, 2013 

162. თაქთაქიშვილი ნაირა მოქალაქეობის სამართლებრივი 

რეგულირება 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #1, 1999 

163. თაქთაქიშვილი ნაირა მიგრაციის პრობლემები ადამიანი და კონსტიტუცია,  #1, 1998 

164. თევდორაშვილი  გიორგი როგორია და როგორი იქნება იტალიის 

ტერიტორიული ორგანიზაციის მოდელი 

სამართალი, # 1-2, 2001 

165. თევდორაშვილი გიორგი სუბსიდიარობა როგორც სახელმწიფო 

ხელისუფლების ორგანიზაციის 

პრინციპი 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #1, 2006 

166. თევდორაშვილი გიორგი ზოგიერთი მოსაზრება საქართველოს 

პრეზიდენტის სახელმწიფო 

რწმუნებულის ინსტიტუტის 

სამართლებრივი ბუნების შესახებ 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #2, 2004 



 

 

167. თევზაძე ნათია ინტერესთა კონფლიქტი: გამოხატვის 

თავისუფლება და სხვათა რეპუტაცია 

საერთაშორისო სამართლის ჟურნალი, #1, 

2011 

168. თოადერი თუდორელ განსხვავებული და თანმხვედრი 

მოსაზრებების მნიშვნელობა რუმინეთის 

კონსტიტუციური 

მართლმსაჯულებისთვის. 

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, #4, 
 

2011 

169. თოადერი თუდორელ განსხვავებული და თანმხვედრი 

მოსაზრებების მნიშვნელობა რუმინეთის 

კონსტიტუციური 

მართლმსაჯულებისთვის 

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა IV, 
 

2011 

170. თოდრია თეიმურაზ ჩემი სურვილია, მოქალაქეებმა 

კომპეტენტური და ობიექტური 

სასამართლო იხილონ 

მართლმსაჯულება, #1, 2006 

171. თომაძე დავით საგადასახადო ვალდებულებები და 

საკუთრების უფლება – ევროპული 

სასამართლოს ხედვა 

ადამიანის უფლებათა დაცვის 

კონსტიტუციური და საერთაშორისო 

მექანიზმები, 2012, 
172. თოფჩიაშვილი მარინე საქართველოს კონსტიტუცია და 

მოქალაქეობა, როგორც თანამერროვე 

სამართლებრივი ინსტიტუტი 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #2, 1997 

173. თუმანიშვილი  გიორგი სიცოცხლის უფლება, ნების 

თავისუფლება და თვითმკვლელობა 

სამართალი, #5-6, 2002 



 

 

  ანტიკური Epicteme –ს ასპექტში  

174. ივანიძე მაია სინდისის თავისუფლების მოკლე 

ისტორიული ანა ლიზი 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #2, 1999 

175. იმნაიშვილი ლადო იძულებით ადგილნაცვალობასთან 

დაკავშირებული პრობლემები 

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

176. ინაური გიორგი საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლოს დელეგაციის ვიზიტი 

ამერიკის შეერთებულ შტატებში 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #2, 1997 

177. ინაური გიორგი მოსამართლეთა საერთაშორისო 

კონფერენცია რიგაში 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #2, 1997 

178. ინწკირველი გივი მაწუხებს ერთი პრობლემა – 

პროტექციონიზმი 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #1, 1998 

179. ისაშაროვი სამუელ მყიფე დემოკრატიები საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, #2, 
 

2010 

180. კალანდაძე   დათო რამდენიმე შენიშვნა საქართველოს 

,,სასაზღვრო სივრცის”კანონის თაობაზე 

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

181. კაპანაძე   ხათუნა ევროპაში უქმდება სიკვილით დასჯა სამართალი, #5-6, 2002 

182. კაპანაძე  ხათუნა, ჟორჟოლიანი 

ეთერ 

იურიდიული კლინიკა სამართალი, #1, 2002 

183. კარაევი რავის საბაჟო–სატარიფო რეგულირება საგარეო 

ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში 

სამართალი, #10-12, 2004 



 

 

184. კაჭარავა პაატა ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და 

დაცვის პრობლემები 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #3, 2005 

185. კახიანი  გიორგი აბსტრაქტულ ნორმათა კონტროლის 

პრობლემები საქართველოს 

საკონსტიტუციო სასამართლოს 

საქმიანობაში 

სამართლის ჟურნალი, #1, 2009 

186. კახიანი  გოორგი კონსტიტუციურობისა და კანონიერების 

კონტროლის და ზედამხედველობის 

იდეები პირველ ქართულ 

კონსტიტუციაში 

სამართალი, # 1-2, 2006 

187. კახიანი გიორგი კონსტიტუციურ–სამართლებრივი 

პასუხისმგებლობა – იურიდიული 

პასუხისმგებლობის დამოუკიდებელი 

სახე 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #3, 2006 

188. კახიანი გიორგი საკონსტიტუციო კონტროლის 

ზოგიერთი თეორიული ასპექტი 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #4, 2005 

189. კახიანი გიორგი მოსაზრებები კონსტიტუციური კანონის 

პროექტთან დაკავშირებით ზოგიერთ 

საკითხზე 

სარჩევი #1-2(3-4), 2012 



 

 

190. კახიძე  ირაკლი ადგილობრივი თვითმართველობის 

ორგაოების საქმიანობის 

ზედამხედველობის სისტემა 

საქართველოში 

სამართლის ჟურნალი, #1, 2010 

191. კახიძე ირაკლი ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოების საქმიანობის სახელმწიფო 

ზედამხედველობის სისტემა 

საქართველოში (პრობლემები და 

გადაწყვეტის გზები) 

სამართლის ჟურნალი, #1, 2011 

192. კახნიაშვილი ავთანდილ საქართველოს კონსტიტუციის მე–40 

მუხლის შესახებ 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #1, 1998 

193. კახნიაშვილი ავთანდილ საქართველოს სახელმწიფო დროშის 

დადგენისათვის 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #4, 1999 

194. კახნიაშვილი ავთანდილ საქართველოს კონსტიტუციის მე-40 

მუხლის შესახებ 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #1, 1999 

195. კახნიაშვილი ავთანდილ რეალურად დამოუკიდებელი და 

სამართლიანი სასამართლო – ადამიანის 

უფლებათა დაცვის გარანტი 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, 1998, 

მეოთხე კვარტალი 

196. კედველი ჩარლზ მოსაზრებები საქართველოს მომავალი ადამიანი და კონსტიტუცია,  #4, 2000 



 

 

  დეცენტრალიზაციის თაობაზე  

197. კემულარია  თამარ ეკლესიისა და სახელმწიფოს 

ურთიერთობა 

სამართალი, #11-12, 2002 

198. კერესელიძე  დავით საქართველოში ანტიკორუფციული 

სახელმწიფო პოლიტიკის 

სამართლებრივი საფუძვლების 

შექმნისათვის 

სამართალი, #5, 1999 

199. კერესელიძე დავით გამოხატვის თავისუფლება ქართული სამართლის მიმოხილვა  5 #4 2002 

200. კერესელიძე კახაბერ ადმინისტრაციულ საქმეთა სააპელაციო 

და საკასაციო წარმოება საქართველოს 

კანონმდებლობის მიხედვით 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #3, 2005 

201. კეშელავა პაატა ყოფილი საბჭოეთის ქვეყნების 

საკონსტიტუციო კონტროლისა და 

ზედამხედველობის ორგანოთა 

სამართლებრივი ბუნება 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #3,  2003 

202. კვანტალიანი ნუნუ პაციენტის უფლების დაცვის 

საერთაშორისო სტანდარტები 

მართლმსაჯულება და კანონი, #2, 2011 

203. კვაჭაძე მარინა თანამედროვე მედიცინა და ადამიანის 

უფლებათა დაცვის პრობლემები 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #4, 1999 

204. კვერენჩხილაძე გიორგი საკონსტიტუციო კონტროლი 

საფრანგეთში 

ადამიანი და კონსტიტუცია,  #2, 1997 



 

 

205. კვერენჩხილაძე გიორგი კონსტიტუციის სამართლებრივი დაცვა 

(ზოგიერთი თეორიული საკითხი) 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #3, 2006 

206. კვერენჩხილაძე გიორგი კონსტიტუციის ინსტიტუტი: ევროპული 

გამოცდილება და ქართული 

პერსპექტივები 

სარჩევი #1-2(3-4), 2012 

207. კვერენჩხილაძე გიორგი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 

კონსტიტუციური სტატუსი 

(კონსტიტუციის 79-ე მუხლის 

კომენტარი) 

თანამედროვე სამართლის მიმოხილვა, #1, 
 

2013 

208. კვერენჩხილაძე გიორგი ქართული კონსტიტუციონალიზმის 

ნოვაციები: პრეზიდენტისა და 

მთავრობის კონსტიტუციური 

კონსტრუქცია და მიმართების 

თავისებურებები 2010 წლის 

საკონსტიტუციო რეფორმის ჭრილში 

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა V, 
 

2012 

209. კვეტენაძე ნინო საერთო სასამართლოების 

გადაწყვეტილებების საკონსტიტუციო 

კონტროლი – ადამიანის უფლებათა 

დაცვის ეფექტური მექანიზმი 

სტუდენტური სამართლებრივი ჟურნალი, 

2013 



 

 

210. კიკალიშვილი გოგა არარა ადმინისტრაციულ- 

სამართლებრივი აქტის შესრულების 

შედეგად მიყენებული ზიანის 

ანაზღაურება 

მართლმსაჯულება და კანონი, #4, 2012 

211. კიკილაშვილი გოგა კანონიერი ნდობის პრინციპის 

მოქმედების მნიშვნელობა სამშენებლო 

სამართალში 

მართლმსაჯულება და კანონი, #4, 2013 

212. კილასონია ნინო ადმინისტრაციულ 

ნორმათშემოქმედებაში ხალხის 

მონაწილეობის ფორმები 

სამართლის ჟურნალი, #2, 2011 

213. კილასონია ნინო ფორმალური ადმინისტრაციული 

ნორმათშემოქმედება 

ადმინისტრაციული სამართალის ჟურნალი, 

1/2013 

214. კინწურაშვილი  ნათია საკონსტიტუციო სასამართლოს 

გადაწყვეტილებათა აღსრულების 

უზრუნველყოფისათვის 

სამართალი, #2, 2000 

215. კიუპერი პიტერ ამსტერდამის ხელშეკრულების 

თანახმად სავიზო პოლიტიკის, 

თავშესაფრისა და საიმიგრაციო 

საკითხების კომუნიტარიზაცია და 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, 1-ლი-მე-2 

კვ., 2000 



 

 

  შენგენის ქვეყნების სამართლის 

შემოღებასთან დაკავშირებული 

ზოგიერთი სამართლებრივი პრობლემა 

 

216. კობახიძე თამარ ადამიანის უფლებათა  ევროპული 

სასამართლო 

ქართული სამართლის მიმოხილვა 6 #4 2003 

217. კობახიძე ირაკლი სამართლებრივი სახელმწიფოს 

პრინციპი, როგორც უშუალოდ მოქმედი 

სამართალი 

სამართლის ჟურნალი, #1, 2013 

218. კობერიძე  პაატა პოლიტიკური სისტემის ძირითადი 

ინსტიტუტის –სახელმწიფოს 

სრულყოფის პროცესი პოსტსაბჭოურ 

საქართველოში 

სამართალი, #11-12, 2002 

219. კოკაია ლევან რელიგიის შესახებ კანონის მიღება უნდა 

დაჩქარდეს 

სამართალი, #10-12, 2004 

220. კოპალეიშვილი  მაია სახელმწიფო აღმასრულებელი 

ხელისუფლებისა და ადგილობრივი 

თვითმმართველობის 

ურთიერთმიმართება 

სამართალი, #9-10, 1998 

221. კოპალეიშვილი მაია ერაყსა და კოსოვოში განლაგებული ქართული სამართლის მიმოხილვა, #4, 2007 



 

 

  საქართველოს შეიარაღებული ძალების 

სამშვიდობო ბატალიონებში მომსახურე 

საქართველოს მოქალაქეების 

საყოველთაო საარჩევნო უფლების 

რეალიზების შესახებ 

 

222. კორკელია  კონსტანტინე რწმენის, აღმსარებლობისა და სინდისის 

თავისუფლებანი საქართველოს 

კონსტიტუციის მიხედვით 

ქართული სამართლის მიმოხილვა 6 #4 2003 

223. კორკელია  კონსტანტინე სამოსამართლო აქტივიზმი და ადამიანის 

უფლებათა ევროპული კონვენციის 

გავლენა საქართველოს სასამართლო 

პრაქტიკაზე 

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, #4, 
 

2011 

224. კორკელია  კონსტანტინე საკონსტიტუციო სასამართლო და 

საერთაშორისო ხელშეკრულებები 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, 1998 

,მეოთხე კვარტალი 

225. კორკელია კონსტანტინე პირადი ცხოვრების, მიმოწერისა და 

საცხოვრებლის ხელშეუხებლობის 

უფლებები საქართველოს 

კონსტიტუციის მიხედვით 

ქართული სამართლის მიმოხილვა  7 #1 2004 

226. კორკელია კონსტანტინე სახელმწიფო პოზიტიური 

ვალდებულება უზრუნველყოს 

ქართული სამართლის მიმოხილვა 5 #2-3 2002 



 

 

  ადამიანის უფლებათა დაცვა  

227. კორკელია კონსტანტინე ცვლილებები საკონსტიტუციო 

სასამართლოს საქმიანობის 

მარეგულირებელ კანონმდებლობაში 

ქართული სამართლის მიმოხილვა 5 #1 2002 

228. კორკელია კონსტანტინე ადამიანის უფლებათა ევროპული 

კონვენცია და ევროპული სასამართლოს 

პრეცედენტული სამართალი, როგორც 

კონსტიტუციის დებულებათა 

განმარტების საშუალება 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #2, 2003 

229. კორკელია კონსტანტინე საერთაშორისო ხელშეკრულებათა 

კონსტიტუციურობა საქართველოში 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #2,  2002 

230. კოჭლამაზაშვილი ბადრი სახელმწიფო ხელისუფლების 

განაწილება საქართველოში 

კონსტიტუციური ცვლილებების 

გათვალისწინებით 

ქართული სამართლის მიმოხილვა  7 #1 2004 

231. კოჭლამაზაშვილი ბადრი კონსტიტუციის დაცვა მიმდინარე 

კანონმდებლობისგან 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #1, 2006 

232. კოჭლამაზაშვილი ბადრი საკონსტიტუციო კონტროლის სახეები სამართალი, #6-7, 1999 



 

 

233. კუბლაშვილი კონსტანტინე დემოკრატიული და სამართლებრივი 

სახელმწიფოს პრინციპები საქართველოს 

კონსტიტუციაში 

ალმანახი, #16, 2001 

234. კუბლაშვილი კოტე ძირითადი უფლებები და იურიდიული 

პირები 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #2,  2002 

235. კუპრაშვილი სალომე საგადასახადო დავის განმხილველი 

ორგანოები 

მართლმსაჯულება და კანონი, #1, 2012 

236. კურტანიძე ამირან საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ ადამიანი და კონსტიტუცია,  #2, 1999 

237. კურტანიძე ამირან რუსეთის ფედერაციის საკონსტიტუციო 

სასამართლოში საჩივრით მიმართვის 

უფლება და მისი რეალიზაციის 

პირობები 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #4,  2004 

238. ლაბარტყავა აკაკი საადგილმამულო კანონის პროექტის 

შესახებ 

სამართალი, # 9-10,   1993 

239. ლაბარტყავა აკაკი სევესტტრირებული კანონი სამართალი, #9-10, 2001 

240. ლაგვილავა  გიორგი დამხმარე სახელმწიფო ორგანოების 

აღმოცენება და ევოლუცია 

საზღვარგარეთის ქვეყნებში 

სამართალი, #3-4, 2004 

241. ლაგვილავა გიორგი სახელმწიფო ორგანოების დამხმარე 

აპარატის განვითარების ტენდენცია 

სამართალი, #1-2, 2004 



 

 

242. ლადევიგი იენს მაიერ პრინციპი ,,de minimis non curat praetor” 

ადამიანის უფლებათა ევროპული 

კონვენციის დაცვის სისტემაში 

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა V, 

2012 

243. ლაზარაშვილი ლალი საზოგადოებას უნდა სწამდეს, რომ 

სასამართლოს შეუძლია შეასრულოს 

თავისი ნამდვილი ფუნქცია – 

აღასრულოს მართლმსაჯულება 

მართლმსაჯულება, #1, 2006 

244. ლემონჯავა პარმენ ეკონომიკური ინტეგრაციის პირობებში 

ეკონომიკისა და ეკოლოგიის 

ურთიერთობა და განვითარება 

პროფესორ აკაკი ლაბარტყავას საიუბილეო 

კრებული, 2013 

245. ლიბერისი ნიკოლაუს ადგილწარმოების დასახელებები, 

წარმოშობის აღნიშვნები და 

გეოგრაფიული აღნიშვნები 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, 1-ლი-მე-2 

კვ., 2000 

246. ლილუაშვილი ბ. სახელმწიფო პოლიტიკა და სოფლის 

მეურნეობა 

ცხოვრება და სამართალი, #1, 1998 

247. ლილუაშვილი თენგიზ ადმინისტრაციული სასამართლო 

საქვეუწყებობა (უწყებრივი 

ქვემდებარეობა) და განსჯადობა 

მართლმსაჯულება,  #1, 2007 

248. ლობჟანიძე გივი შვეიცარიის კონსტიტუციური მოწყობა 

და თვითმმართველობის სისტემა 

პროფესორ რომან შენგელიას საიუბილეო 

კრებული, 2012 



 

 

249. ლოლაძე  ბესიკ მოქალაქეთა და სხვა მცხოვრებთა 

უფლებები ადგილობრივ 

თვითმმართველობებში 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #3,  2002 

250. ლოლაძე ბესიკ ადგილობრივი თვითმმართველობის 
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  ,,პირი და სამართლის სუბიექტი’’ 

ქართული თარგმანისათვის 
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315. ნიჟარაძე ნატო მომხმარებელთა უფლებების დაცვის 

კონსტიტუციური საფუძვლები 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #1, 2001 

316. ნიშნიანიძე  ნინო კონსტიტუციური იუსტიციის 

ფილოსოფიური შემეცნების 

საკითხებისათვის 
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317. ნიშნიანიძე ნინო საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლოს კომპეტენციის 

სრულყოფისათვის 
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318. ნიშნიანიძე ნინო კონსტიტუციური იუსტიციის 

ფილოსოფიური შემეცნების 

საკითხისათვის 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #2, 1997 

319. ნოზაძე შოთა მოქალაქეთა კონსტიტუციური 

უფლებების უგულებელყოფა 50–იანი 

წლების მეორე ნახევარში. 

სამართალი, # 7–8, 1997 

320. ობოლაძე  რუსუდან ადამიანის უფლებათა იდეის ზოგადი 

მიმოხილვა 

სამართალი, #12, 2001 

321. ოვსიანიკოვა  ნუნუ პარლამენტის წევრის სტატუსთან 

შეუთავსებლობის საკითხები 
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  საქართველოს კანონმდებლობაში  

322. ოვსიანიკოვა ნუნუ საჩუქართან დაკავშირებული 

ურთიერთობების რეგულირება საჯარო 

სამსახურში 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, #1–2, 2005 

323. ოვსიანიკოვა ნუნუ წინადადებები თანამდებობის პირთა 

ქონებრივი და საფინანსო 

დეკლარაციების ნამდვილობის 

გადამოწმების შესახებ 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, მესამე- 

მეოთხე კვარტალი, 2001 

324. ოვსიანიკოვა ნუნუ საჯარო მოხელის ეთიკა საჯარო 

სამსახური დატოვების შემდგომ 

პერიოდში 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, 6 #1, 2003 

325. ოკონელი რორი თავდაცვისუნარიანი დემოკრატია და 

ადამიანის უფლებათა პრინციპები 

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, #1, 
 

2009 

326. ოკონელი რორი თავდაცვისუნარიანი დემოკრატია და 

ადამიანის უფლებათა პრინციპები 

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა I, 
 

2009 

327. ორახელშვილი ალექსანდრე ლიბერალიზმი და კონსტიტუცია ალმანახი, #16, 2001 

328. პაპიერი ჰანს–იურგენ ინდივიდუალური სარჩელი 

ფედერალურ საკონსტიტუციო 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #2, 2003 
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329. პაპუაშვილი გიორგი საპრეზიდენტო სისტემა პოსტ-საბჭოთა 

ქვეყნებში, საქართველოს მაგალითი 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, მე-3 

კვარტალი. 2000 

330. პაპუაშვლი გიორგი ლუსტრაციის მექანიზმი ყოფილ 

კომუნისტურ ქვეყნებში და მისი 

დანერგვის პერსპექტივები 

საქართველოში 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, 3-ლი-მე- 
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331. პაპუკაშვილი ნოდარ სამოქალაქო და სისხლის 

სამართალწარმოება და საკონსტიტუციო 

იუსტიცია კანადის მაგალითზე 
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332. პაჭკორია ზაურ საერთო სასამართლოების 

მოსამართლეთა დისწიპლინური 

სამართალწარმოების ნორმატიული 

აქტების ზოგიერთი ნორმის 

საფუძვლიანობის შესახებ 
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333. პერი ანტონინა სასამართლო დამოუკიდებლობა 

სასამართლოს 

ანგარიშვალდებულებასთან მიმართებაში 

საკონსტიტუციო სასამართლოებისთვის 
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ქართული სამართლის მიმოხილვა, 1999, 

მეოთხე კვარტალი 
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უფლებათა ევროპული კონვენციის და 
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სამართალი, #5-6, 2002 

355. სალხინაშვილი მაკა უცხოელის საქართველოს ფარგლებიდან 

გაძევების წესი 

ადამიანი და კონსტიტუცია,  #1, 1999 

356. სალხინაშვილი მაკა ადმინისტრაციული კონფისკაცია და 

რეკვიზაცია უნდა გაუქმდეს 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #1, 1998,  1999 

357. სალხინაშვილი მაკა ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის საქმეზე 

დადგენილების გამოტანის 

თავისებურებანი სასამართლო 

პრაქტიკაში 

ადამიანი და კონსტიტუცია,  #1, 2006 

358. სალხინაშვილი მაკა საქართველოს ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა კოდექსში 

შეტანილი ზოგიერთი ცვლილების 

სამართლებრივი ასპექტები (თეორია და 

პრაქტიკა) 

მართლმსაჯულება და კანონი, #4, 2011 



 

 

359. სალხინაშვილი მაკა, 

გოგუაშვილი გიული 

დევნილთა სოციალური 

უზრუნველყოფის სამართლებრივი 

საფუძვლები საქართველოში 

სამართალი, #11-12, 2002 

360. სალხინაშვილი მაკა, შუბლაძე 

ნიკოლოზ 

ადმინისტრაციული პასუხიმგებლობის 

თავისებურებანი სალიცენზიო 

პირობების დაღვევისათვის 

მართლმსაჯულება და კანონი, #1(20), 2009 

361. სალხინაშილი მაკა,  შუბლაძე 

ნიკოლოზ 

ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის საქმეებზე 

გამოტანილი დადგენილების 

(განკარგულების) გასაჩივრების 

თავისებურებანი 

მართლმსაჯულება, #2, 2008 

362. საფალერუ ელენა საკონსტიტუციო სასამართლოს 

მოსამართლის განსაკუთრებული აზრი – 

მისი დამოუკიდებლობის ერთ-ერთი 

გარანტია 

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა IV, 
 

2011 

363. სახოკია  დავით საქართველოს კანონი ნავთობისა და 

გაზის  შესახებ და ნავთობის 

საერთაშორისო ინდუსტრიის 

გამოცდილება 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, 1-ლი-მე-2 

კვ., 1999 

364. საჯაია ლიკა პრესა და მორალური ზიანი ქართული სამართლის მიმოხილვა, # 1–2, 



 

 

   2005 

365. სვანიძე  ერიკ წამებისა და არაადამიანური ან 

დამამცირებელი მოპყრობის ან  დასჯის 

აღკვეთის შესახებ ევროპული კონვენცია 

და მისი ადგილი ევროპის საბჭოს 

ფარგლებში შექმნილი ადამიანის 

უფლებათა დაცვის საერთაშორისო 

სოსტემაში 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, 1-ლი-მე-2 

კვ., 2000 

366. სიბაშვილი  გიორგი, 

გონაშვილი  ვასილ 

პარლამენტის წევრის მანდატის 

მოპოვებისა და საარჩევნო კომისიების 

დაკომპლექტების პროცესში არსებული 

ხარვეზები და მათი გავლენა არჩევნების 

სამართლიანობაზე 

სამართალი, #1-2, 2003 

367. სკითი  შარლოტა კონსტიტუციონალიზმი და სასამართლო 

პრეცედენტი გაერთიანებულ სამეფოში 

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, #3, 
 

2010 

368. სკითი შარლოტა კონსტიტუციონალიზმი და სასამართლო 

პრეცედენტი გაერთიანებულ სამეფოში 

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა III, 
 

2010 

369. სლივა ანატოლი საკონსტიტუციო სასამართლო რუსეთის 

ფედერაციის კონსტიტუციურ– 

ადამიანი და კონსტიტუცია,  #1, 2000 



 

 

  სამართლებრივ სისტემაში  

370. სლივა ანატოლი საკონსტიტუციო სასამართლო რუსეთის 

ფედერაციის კონსტიტუციურ 

სამართლებრივ სისტემაში 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #1,  2000 

371. სმიტი ანეკე , უიტერსი 

კრისტოფერ 

კანადური ფედერალიზმი და მისი 

უზენაესი სასამართლო 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, 3-ლი-მე- 
 

4კვ., 2000 

372. სულაქველიძე  დავით ადამიანის უფლებები და საქართველოს 

ახალი ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობა 

სამართლებრივი რეფორმა, #1 

373. სულაქველიძე დავით სისხლის სამართლის კანონის უკუძალის 

შესახებ – კომენტარი საკონსტიტუციო 

სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე 

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა II, 
 

2010 

374. სულუაშვილი ნანა საქართველოს კონსტიტუციონალიზმის 

სათავეებთან 

სამართალი, #11-12, 1997 

375. სულუაშვილი ნანა საკონსტიტუციო კონტროლის 

აღმოცენებისა და განვითრების 

ძირითადი ასპექტები. 

სამართალი, #6-7, 2000 

376. სუქნიძე ნინო სიტყვის თავისუფლების მნიშვნელობა 

და მისი დაცვის ხარისხი 

საზღვარგარეთის ზოგიერთ ქვეყანასა და 

ალმანახი, #16, 2001 



 

 

  საქართველოში  

377. ტოკუშევი დიმიტრი ბულგარეთის საკონსტიტუციო 

სასამართლოს პრაქტიკაში არსებული 

განსხვავებული და თანმხვედრი აზრები. 

შაკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, #4, 
 

2011 

378. ტოკუშევი დიმიტრი ბულგარეთის საკონსტიტუციო 

სასამართლოს პრაქტიკაში არსებული 

განსხვავებული და თანმხვედრი აზრები 

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა IV, 
 

2011 

379. ტულკენსი  ფრანსუაზ ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლო ორმოცდაათი წლისაა. 

ბოლოდროინდელი მიმართულებები 

სასამართლოს იურისპრუდენციაში 

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, #3, 
 

2010 

380. ტულკენსი ფრანსუაზ სასამართლო კონტროლის სხვადასხვა 

სტანდარტები. ადამიანის უფლებათა 

ევროპული სასამართლოს 

გადაწყვეტილებათა ხასიათი და 

დანიშნულება. 

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, #4, 
 

2011 

381. ტურავა  პაატა ადმინისტრაციული აქტის ცნება 

გერმანულ სამართალში 

სამართალი, # 1-2, 2001 

382. ტურავა პაატა სამშენებლო სამართლის ძირითადი 

ცნებები და ინსტიტუტები 

სამართლის ჟურნალი, #2,2009 



 

 

383. ტურავა პაატა კანონიერი ნდობის პრინციპი 

(შედარებითსამართლებრივი ანალიზი) 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, #2–3, 2007 

384. ტურავა პაატა უფლების დაცვის პრევენციული 

საშუალებები 

პროფესია ადვოკატი, #3, 2007 

385. ტუღუში თემურ საკონსტიტუციო სასამართლოს 

ბოლოდროინდელი პრაქტიკა ადამიანის 

თავისუფლების უფლებასთან 

დაკავშირებით 

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, #2, 
 

2010 

386. ტუღუში თემურ საკონსტიტუციო სასამართლოს 

ბოლოდროინდელი პრაქტიკა ადამიანის 

თავისუფლების უფლებასთან 

დაკავშირებით 

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა II, 
 

2010 

387. ტუშური ალექსანდრე, 

ურჯუმელაშვილი  ტატო 

საქართველოს კანონი მონოპოლური 

საქმიანობის და კონკურენციის შესახებ 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, 1-ლი-მე-2 

კვ., 2000 

388. ურუშაძე თამარ საერთო სასამართლოს კონსტიტუციურ 

წარდგინებასთან დაკავშირებული 

პრობლემური საკითხები 

სტუდენტური სამართლებრივი ჟურნალი, 

2013 

389. ფალიაშვილი  აპოლონ სასამართლო რეფორმისა და საპროცესო 

კანონმდებლობის სრულყოფის 

სამართალი, #5-6, 1993 



 

 

  საკითხები  

390. ფარბმენი მაიკლ კონსტიტუციამ დროის გამოცდას უნდა 

გაუძლოს 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #4, 2000 

391. ფაფიაშვილი ლალი თავისულებაშემზღუდველი საპროცესო 

იძულების ღონისძიებების გამოყენების 

საერთაშორისო-სამართლებრივი 

სტანდარტები 

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, #4, 
 

2011 

392. ფირცხალაშვილი ანა სახელმწიფოს დაცვის ვალდებულება მართლმსაჯულება და კანონი, #1, 2012 

393. ფიფია  გოჩა ადგილობრივი თვითმმართველობისა და 

მმართველობის ორგანოების 

კონსტიტუციურ-სამართლებრიივი 

სტატუსი საქართველოში 

სამართალი, #12, 2001 

394. ფიფია  გოჩა სახელმწიფო და ადგილობრივი 

ორგანოების ურთიერთობები 

საქართველოში 

სამართალი,  #1,2002 

395. ფიფია  გოჩა ადგილობრივი მმართველობისა და 

თვითმმართველობის არსი და ცნება 

სამართალი, #5, 2001 

396. ფიფია  გოჩა სახელმწიფო და ადგილობრივი 

ორგანოების ურთიერთობის 

სამართალი, #11-12, 2002 



 

 

  სამართლებრივი ფორმები 

საქართველოში 

 

397. ფიფია გოჩა სახელმწიფო ადგილობრივი ორგანოების 

ურთირთობის პრინციპები და 

მოდელები 

სამართალი, #9-10, 2001 

398. ფიფია გოჩა ადგილობრივი მმართველობისა და 

თვითმართველობის არსი და ცნება 

სამართალი,  #6, 2001 

399. ფრიდონაშვილი  ქართლოს სახალხო დამცველის დანიშვნის წესი 

საქართველოსა და საზღვარგარეთის 

ქვეყნებში. 

სამართალი, # 4-5, 2000 

400. ფრიდონაშვილი  ქართლოს სახალხო დამცველისადმი მიმართვის 

ფორმა საქართველოსა და 

საზღვარგარეთის ქვეყნებში 

სამართალი, #1-2, 2007 

401. ფრიდონაშვილი  ქართლოს სახალხო დამცველის ინსტიტუტი და 

საქართველოს სახელმწიფო სამართლის 

ისტორიის რეალიები 

სამართალი, #2, 2000 

402. ფრიდონაშვილი  ქართლოს ომბუცმენის როლი და მნიშვნელობა 

საქართველოს პოლიტიკურ რეჟიმში 

სამართალი,@#3, 2000 

403. ფუტკარაძე იაკობ ადგილობრივი თვითმმართველობის სამართალი, #2, 1991 
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  ტერმინოლოგიური საკითხები  

404. ფუტკარაძე იაკობ ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი 

და საქართველოს სახელმწიფო 

წყობილება 

სამართალი, #5, 1991 

405. ფუტკარაძე იაკობ უშუალო დემოკრატიის ადგილი და 

მნიშვნელობა საქართველოს ეროვნულ- 

სახელმწიფოებრივ მოწყობაში 

სამართალი, #12, 1992 

406. ფუტკარაძე იაკობ საქართველოს რესპუბლიკის კანონის 

პროექტი სახელმწიფო სამსახურის 

შესახებ 

სამართალი, #10-11, 1992 

407. ფუტკარაძე იაკობ ხელისუფლების დანაწილების ქართული 

მოდელის სრულყოფისათვის 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #1, 1999 

408. ფუტკარაძე იაკობ საკონსტიტუციო კონტროლის 

პერსპექტივები აფხაზეთში 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #1, 2001, #4, 2002 

409. ფუტკარაძე იაკობ საკონსტუტიციო კონტროლი აჭარის 

ავტონომიურ რესპუბლიკაში 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #1, 2003 

410. ფუტკარაძე იაკობ სასამართლოს ხელისუფლება და 

ძირითადი უფლებები საქართველოს 

კონტიტუციის ახალ რედაქციაში 

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, #1, 
 

2009 



 

 

411. ქალდანი თამარ საერთო სასამართლოს წარდგინება 

საკონსტიტუციო სასამართლოში – 

პრაქტიკა და საკანონმდებლო დილემა 

ალმანახი, #16, 2001 

412. ქალდანი თამარ;  ჩხეიძე 

გიორგი 

საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლი– რეალობა და 

განვითარების პერსპექტივები 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #4, 2000 

413. ქანთარია  ბექა სახელმწიფო მმართველობის ფორმის 

საკითხი საქართველოს პირველ 

კონსტიტუციაში 

საერთაშორისო სამართლის ჟურნალი, #1, 
 

2011 

414. ქარდავა  ეკატერინე ადმინისტრაციული გარიგების სახეები 

გერმანული სამართლის მიხედვით 

სამართალი, #3-4, 2004 

415. ქარდავა ეკატერინე საჯარო სამსახურის რეფორმა 

საქართველოში და მოხელის 

სამართლებრივი სტატუსი 

ადმინისტრაციული სამართალის ჟურნალი, 

1/2013 

416. ქარუმიმიძე  ვახტანგ, ქარუმიძე 

მამუკა 

საბაჟო ორგანოების ადგილი 

სახელმწიფო მმართველობის სისტემაში 

სამართალი, #4, 2001 

417. ქარუმიძე მამუკა პასუხისმგებლობა საბაჟო 

კანონმდებლობის ადმინისტრაციულ- 

სამართლებრივი დარღვევისათვის 

სამართალი,  #1-2, 2004 



 

 

418. ქიარიმოვი გაზანფარ ბაბახარ 

ოღლი 

სასამართლო ხელისუფლების 

მაკონტროლებელი ფუნქცია 

ქართული სამართლის მიმოხილვა  5 #4 2002 

419. ქინერი რეგინა ადვოკატი თუ მოსამართლე? – 

ადვოკატების სამოსამართლო 

საქმიანობის საკონსტიტუციო- 

სამათლებრივი ხედვა 

პროფესია ადვოკატი, #3, 2007 

420. ქინქლაძე თათია ინდივიდუალური საკონსტიტუციო 

სარჩელი, როგორც ადამიანის 

უფლებების დაცვის მექანიზმი 

სტუდენტური სამართლებრივი ჟურნალი, 

2013 

421. ქოიავა ირაკლი 2005 წლის მეორე ნახევარში 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 

სამართალშემოქმედების 

დეპარტამენტების მიერ მომზადებული 

კანონპროექტების მიმოხილვა 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, #3-4,  2005 

422. ღონღაძე ვახტანგ ევროპული გაერთიანების სასამართლო ქართული სამართლის მიმოხილვა  5 #4 2002 

423. ღუჭაშვილი ზურაბ სახელმწიფოსა და ხალხის 

სუვერენიტეტის იდეები საქართველოს 

კონსტიტუციაში 

სამართალი, # 7–8, 1997 

424. ყალიჩავა კობა საქართველოს გარემოს დაცვის სამართლის ჟურნალი, #2, 2012 



 

 

  კანონმდებლობის სრულყოფის 

სტრატეგიული ასპექტები 

 

425. ყურაშვილი კახი ეროვნული ფაქტორი რუსეთის 

ფედერაციულ სისტემაში და ერთა 

თვითგამორკვევის უფლების 

რეალიზაცია 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #4, 1999 

426. შაიო ანდრაშ კონსტიტუციონალიზმი და 

სეკულარიზმი: საზოგადოებრივი საღი 

აზრის საჭიროება 

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, #3, 
 

2010 

427. შაიო ანდრაშ თავდაცვისუნარიანი დემოკრატიიდან 

პრევენციულ სახელმწიფომდე? 

შაკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, #1, 
 

2009 

428. შაიო ანდრაშ კონსტიტუციონალიზმი და 

სეკულარიზმი: საზოგადოებრივი საღი 

აზრის საჭიროება 

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა III, 
 

2010 

429. შაიშმელაშვილი ლალი პრეზიდენტის უფლებამოსილებები 

საპრეზიდენტო რესპუბლიკის 

პირობებში 

სამართალი,  #5, 2001 

430. შაიშმელაშვილი ლალი ,,სუპერსაპრეზიდენტო” რესპუბლიკები 

თავისებურებები (ლათინური ამერიკის 

სამართალი, #11-12, 2002 



 

 

  ქვეყნების მაგალითზე)  

431. შაიშმელაშვილი ლალი საპარლამენტო და საპრეზიდენტო 

რესპუბლიკების თავისებურებანი 

სამართალი, ნომ: 2,  1999 

432. შალუტაშვილი  ლაშა პრეზიდენტის ინსტიტუტის 

თავისებურებანი საქართველოში 

სამართალი, #6-7, 2000 

433. შალუტაშვილი  ლაშა მმართველობის თავისებურება 

საპრეზიდენტო რესპუბლიკაში 

(შედარებითი ანალიზი) 

სამართალი, #8-9, 2000 

434. შარაშენიძე  ვიქტორ საქართველოს დემოკრატიული 

რესპუბლიკის კანონმდებლობა 

მოქალაქეობისა და ეროვნული 

პრობლემების შესახებ 

სამართალი, #9-10, 1991 

435. შარაშენიძე მიხეილ დაცვის უფლების გარანტირებულობა 

როგორც სამართლიანი სასამართლო 

განხილვის ერთ–ერთი კომპონენტი 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #3,  2005 

436. შარაშიძე  მიხეილ პრეზიდენტობის სამართლებრივი 

ინსტიტუტის ზოგიერთი თავისებურება 

საქართველოში 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #2, 2004 

437. შარაშიძე მიხეილ ავსტრიის საკონსტიტუციო 

სასამართლოს საქმიანობის 

თავისებურებანი ნორმათა კონტროლის 

ადამიანი და კონსტიტუცია , #3, 2003 



 

 

  კომპეტენციის განხორციელების 

სფეროში 

 

438. შარაშიძე მიხეილ საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლოსთვის,, რეალური” 

კონსტიტუციური სარჩელების 

განხილვის უფლებამოსილების 

მინიჭების პერსპექტივები 

ადამიანის უფლებათა დაცვის 

კონსტიტუციური და საერთაშორისო 

მექანიზმები, 2012 

439. შაფალერუ ელენა საკონსტიტუციო სასამართლოს 

მოსამართლის განსაკუთრებული  აზრი- 

მისი დამოუკიდებლობის ერთ_ერთი 

გარანტია 

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, #4, 
 

2011 

440. შაყულაშვილი თეა საქართველოს მოქალაქეთა პირადი 

ცხოვრება გლობალურ ელექტრონულ 

სივრცეში 

მართლმსაჯულება და კანონი, #1, 2013 

441. შვარცი ჰერმან მემორანდუმი საქართველოს 

კონსტიტუციის 76–ე მუხლის თაობაზე 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #4, 2000 

442. შვარცი ჰერმან კონსტიტუციის მშენებლობის 

საფეხურები 

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, #1, 
 

2009 

443. შვარცი ჰერმან ცილისწამება და დემოკრატია ალმანახი, #16, 2001 



 

 

444. შვარცი ჰერმან რით შეიძლება დაეხმაროს თავისუფალი 

პრესა მართლმსაჯულებას 

ალმანახი, #16, 2001 

445. შინდელიშვილი მადონა ადმინისტრაციული ორგანოს ცნება 

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 

მიხედვით 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #4, 2005 

446. შპრინგორუმი ულრიხ/ 
 

კერესელიძე დავით 

გერმანიისა და საქართველოს 

ადგილობრივი თვითმმართველობების 

მოკლე შედარებითი მიმოხილვა 

ქართული სამართლის მიმოხილვა 5 #2-3 2002 

447. შტაინგერი  ჰაინჰარდ გერმანია – სამართალი და კონტიტუცია სამართალი, #6, 1991 

448. შულავა ნათია კონსტიტუაცია და დემოკრატია სამართალი, # 1-2, 2001 

449. შუშანაშვილი ალექსანდრე სასამართლო რეფორმის პრობლემები სამართალი, #9-10, 1998 

450. ჩავლეიშვილი თინათინ კლასიკური თეორიები სახელმწიფო 

ხელისუფლების ლეგიტიმაციის შესახებ, 

მისი სახეები, სტრუქტურა, ხარისხი და 

კრიტერიუმები 

სამართალი, #1-2, 2004 

451. ჩარხოშვილი ნანა სუსპენზიური ეფექტი, როგორც მხარის 

უფლების წინასწარი დაცვის 

განსაკუთრებული მექანიზმი 

ადმინისტრაციულ სამართალში 

მართლმსაჯულება და კანონი, #4, 2013 



 

 

452. ჩაჩავა ნინო შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა 

და ამერიკის შეერთებული შტატების 

მთავრობას შორის თავდაცვის სფეროში 

თანამშრომლობის შესახებ 
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514. წკეპლაძე ნათია იეღოვას მოწმეთა საქმე ქართული სამართლის მიმოხილვა, #2–3, 2007 

515. წკლეპლაძე ნათია ფულადი ვალდებულების გადახდა 

ფულადი ერთეულის კურსის შეცვლისას 

ქართული სამართლის მიმოხილვა  5 #4 2002 

516. წოწორია ნონა ეკონომიკური და სოციალური ადამიანი და კონსტიტუცია, #1, 1999 



 

 

  უფლებები საქართველოში  

517. ჭანტურია  ლადო ადამიანის ძირითადი უფლებები და 

საქართველოს კონსტიტუცია 

სამართალი, #5-6, 1993 

518. ჭაჭუა ვანო სასამართლო ხელისუფლების 

ზოგიერთი ინსტიტუციური ხარვეზის 

შესახებ 

ქართული სამართლის მიმოხილვა 6 #1 2003 

519. ჭედია ბექა ქართული მასმედიის 

თვითრეგულირების მექანიზმები და 

ეთიკური ნორმების სტანდარტები 

პროფესია ადვოკატი,  #3, 2007 

520. ჭელიძე ლაშა ეროვნული უშიშროების სისტემის როლი 

აშშ–ში 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #1, 1999 

521. ჭელიძე სერგო მართლმსაჯულების ცნება და მისი 

განხორციელების დემოკრატიული 

პრინციპები 

პროფესორ რომან შენგელიას საიუბილეო 

კრებული, 2012 

522. ჭიღლაძე  ნანა პარლამენტის რეგლამენტის 
 

მოცულობასა და ნორმატიულ ხასიათთან 

დაკავშირებული საკითხები 

სამართალი, #4, 1999 

523. ჭიღლაძე ნანა ადგილობრივი თვითმმართველობის 

გარანტიები 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, #4, 2007 

524. ჭიღლაძე ნანა საკანონმდებლო ორგანოების არჩევისას 

ხალხის ნება–სურვილის თავისუფალი 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, #1,  2008 



 

 

  გამოხატვა (ადამიანის უფლებათა 

ევროპული სასამართლოს 2006 წლის 30 

იავნრის გადაწყვეტილება საქმეზე– 

„იუმაკი და სადაკი თურქეთის 
წინააღმდეგ) 

 

525. ჭუმბურიძე თამთა საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან 

ინტეგრაციის კომიტეტის მიერ 2005 

წელს ინიცირებული კანონპროექტების 

მიმოხილვა 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, #3-4,  2005 

526. ჭყონია ზურაბ სააღსრულებო წარმოების სუბიექტები მართლმსაჯულება და კანონი, #1, 2012 

527. ჭყონია ზურაბ სასამართლო ხელისუფლების ფუნქცია 

აღსრულების პროცესში 

მართლმსაჯულება და კანონი, #3, 2013 

528. ხაბურძანია ვალერი სუვერენეტიტის ცნების საკითხისათვის ადამიანი და კონსტიტუცია, #1, 2003 

529. ხაბურძანია ვალერიან სუვერენიტეტის პრობლემის ზოგიერთი 

საკითხისათვის 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, 1-ლი-მე-2 

კვ., 1999 

530. ხაზალია  ავთანდილ ადმინისტრაციულ-საპროცესო 

საქმიანობა 

სამართალი, #3-4, 2004 

531. ხანთაძე დავით კანონის მოქმედების სავარაუდო 

შედეგების წინასწარი შეფასება – 

სამართლის ოპტიმიზაციის საშუალება 

საქართველოსთვის ? 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, 2004 

სპეციალური გამოცემა 



 

 

532. ხარაზი  ია საბაჟო რეჟიმის ცნება და არსი სამართალი, #1-2, 2003 

533. ხარაზი  ია, ცინცაძე  გელა, 

ირემაშვილი  გიორგი 

საბაჟო რეჟიმების სტრუქტურა და 

შინაარსი 

სამართალი, # 1-2, 2007 

534. ხარაზი  ია, ხარაზი ქეთინო გადამუშავების საბაჟო რეჟიმების 

ნორმატიულ სამართლებრივი ბაზა 

სამართალი, # 3-4, 2006 

535. ხარაზი ია საგადასახადო სამართლის 

კონსტიტუციურ-სამართლებრივი 

საფუძველი საგადასახადო 

კანონმდებლობის მიღება: პრობლემები 

და თავისებურებანი 

მართლმსაჯულება და კანონი, #1, 2011 

536. ხარაზი ია, გარდაფხაძე თამარ საერთაშორისო საინვესტიციო 

სამართლის ზოგიერთი სამართლებრივი 

ასპექტის შესახებ 

მართლმსაჯულება და კანონი, #1, 2013 

537. ხარაზი ია, უერთაშვილი ნატო საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე 

საქონლის გადამუშავების 

სამართლებრივი ასპექტები 

მართლმსაჯულება და კანონი, #4(23), 2009 

538. ხარაზი ია/ ხარაზი ქეთევან ადმინისტრაციული სახდელები 

გადამუშავების საბაჟო წესების 

დარღვევისთვის 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #1, 2006 

539. ხარშილაძე  ირმა ადმინისტრაციული საჩივარი, როგორც პროფესორ რომან შენგელიას საიუბილეო 



 

 

  სარჩელის დასაშვებობის წინაპირობა კრებული, 2012 

540. ხარშილაძე  ირმა ადმინისტრაციული გასაჩივრების 

ინსტიტუტი თანამედროვე საქართველოს 

კანონმდებლობით. 

სამართალი, # 4-5, 2000 

541. ხარშილაძე ირმა საქართველოს მთავრობის შექმნის 

თავისებურებანი 

სამართალი, # 3-4, 1994 

542. ხარშილაძე ირმა ადმინისტრაციული საჩივარი, როგორც 

სარჩელის წარდგენის წინაპირობები 

სამართლის ჟურნალი, #1, 2011 

543. ხეცურიანი  ჯონი სიკვდილით დასჯა ქართულ 

სამართალში 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, 1-ლი-მე-2 

კვ., 1999წ 

544. ხეცურიანი ჯონი საკონსტიტუციო სასამართლოსადმი 

მიმართვის უფლებამოსილი სუბიექტები 

ადამიანი და კონსტიტუცია,  #4, 2002 

545. ხეცურიანი ჯონი სიცოცხლის უფლება ადამიანი და კონსტიტუცია, #1, 2003 

546. ხეცურიანი ჯონი საკონსტიტუციო სასამართლოსადმი 

მიმართვის უფლებამოსილი სუბიექტები 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #4, 2002 

547. ხეცურიანი ჯონი საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლოს უფლებამოსილება 

ადამიანი და კონსტიტუცია, # 3, 2006 

548. ხეცურიანი ჯონი საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლოს უფლებამოსილება 

ადამიანის ძირითადი უფლებების 

შაკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, #4, 
 

2011 



 

 

  დაცვის სფეროში.  

549. ხეცურიანი ჯონი საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლოს უფლებამოსილება 

რეფერენდუმისა და არჩევნების 

კონსტიტუციურობის საკითხებზე 

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, #1, 
 

2009 

550. ხეცურიანი ჯონი საქართველოს სახელმწიფო ენა მართლმსაჯულება და კანონი, #1, 2011 

551. ხეცურიანი ჯონი საქართველოს საერთაშორისო 

ხელშეკრულებების საკონსტიტუციო 

სასამართლო კონტროლი 

მართლმსაჯულება და კანონი, #4, 2012 

552. ხეცურიანი ჯონი საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლოს უფლებამოსილება 

რეფერენდუმისა და არჩევნების 

კონსტიტუციურობის საკითხებზე 

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა I, 
 

2009 

553. ხეცურიანი ჯონი საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლოს უფლებამოსილება 

ადამიანის ძირითადი უფლებების 

დაცვის სფეროში 

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა IV, 
 

2011 

554. ხეცურიანი ჯონი სახელმწიფო და ეკლესია ადამიანი და კონსტიტუცია, #1, 2001 

555. ხეცურიანი ჯონი ქართული ეკლესიის კონსტიტუციური ადამიანი და კონსტიტუცია, #3, 2002 



 

 

  საფუძვლები  

556. ხვედელიძე მანანა საქართველოს მენშევიკური მთავრობის 

მიერ საქართველოს სახელმწიფო 

საზღვრის დადგენის სამართლებრივი 

ასპექტები 

სამართალი, #4, 2001 

557. ხვედელიძე მანანა საქართველოს თანამედროვე სასაზღვრო 

პოლიტიკის ზოგიერთი საკითხი 

სამართალი, #5, 1999 

558. ხმალაძე ვახტანგ ხელისუფლების ჰორიზონტალური 

დანაწილების კონსტიტუციური 

მოდელის პრობლემები და მისი 

დახვეწის პერსპექტივები 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #4, 2000 

559. ხმალაძე ვახტანგ საკონსტიტუციო სასამართლოს როლი 

და მისი საქმიანობის ეფექტურობის 

ზრდის პერსპექტივა 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #4 2000 

560. ხოფერია მარიამ დემოკრატიული მმართველობის 

ძირითადი პრინციპები და საქართველს 

1995 წლის კონსტიტუცია 

ალმანახი, #16, 2001 

561. ხოფერია რევაზ ,,გაერთიანებების სარჩელი” გარემოს 

დაცვის სამართალში 

სტუდენტური სამართლებრივი ჟურნალი, 

2013 

562. ხოფერია რევაზ ადმინისტრაციული ორგანოს ადამიანის უფლებათა დაცვის 



 

 

  დისკრეციული უფლებამოსილება და 

უფლების დაცვის ეფექტიანი საპროცესო 

მექანიზმი 

კონსტიტუციური და საერთაშორისო 

მექანიზმები, 2012 

563. ხოფერია რევაზ Reformatio in Peius-ის პრინციპის 

დასაშვებობის საკითხი გერმანიისა და 

საქართველოს საგამოცდო სამართალში 

ადმინისტრაციული სამართალის ჟურნალი, 

1/2013 

564. ხუბუა გიორგი უმცირესობის უფლებების დაცვის 

კონსტიტუციურ–სამართლებრვი 

გარანტიები 

ადამიანი და კონსტიტუცია , #1, 2005 

565. ხუროშვილი  გიორგი საქართველოს მთავრობის მიერ გაწეული 

კანონშემოქმედებითი საქმიანობის 

ზოგადი მიმოხილვა (სტატისტიკა და 

ტენდენციები) 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, #1-2,  2006 

566. ხუცურაული ირაკლი ქრისტიანული რელიგიისა და 

სამართლის ურთიერდამოკიდებულება 

სახელმწიფოში 

სამართალი, #9-10, 2001 

567. ჯანაშვილი  ლელა ესპანეთის რეგიონალიზმის 

ტენდენციები 

სამართალი, #1, 1999 

568. ჯანაშვილი ლელა ბასკეთის ავტონომიური გაერთიანების ადამიანი და კონსტიტუცია, #1, 2001 



 

 

  სამართლებრივი საფუძვლები  

569. ჯანაშვილი ლელა ესპანური რეგიონალიზმის ევოლუცია 

კონსტიტუციურ კანონმდებლობაში 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #1, 2001/ #4, 2002 

570. ჯანაშვილი ლელა ,,ავტონომიათა სახელმწიფო” და 
 

,,ეროვნებათა  ერი” 

სამართლის ჟურნალი, #2, 2012 

571. ჯანიაშვილი მარიამ ადმინისტრაციული ორგანოს 

პასუხისმგებლობა 

სტუდენტური სამართლებრივი ჟურნალი, 
 

2011 

572. ჯანიაშვილი მარიამ ადმინისტრაციული ორგანოს 

პასუხისმგებლობა 

სტუდენტური სამართლებრივი ჟურნალი, 

2011 

573. ჯანჯღავა  მანონი საქართველოს პრეზიდენტის არჩევის 

წესი და მისი იმპიჩმენტი აშშ-ის 

კონსტიტუციასთან შედარებით 

სამართალი, #2, 2000 

574. ჯაოშვილი  ვაჟა სასამართლო ორგანოები თუ 

სასამართლო ხელისუფლება? 

სამართალი, #9-10, 1991 

575. ჯაოშვილი  ვაჟა რამდენი ხელისუფლება გვჭირდება? შახელმწიფო და სამართალი, #11, 1990 

576. ჯიბღაშვილი  ზურაბ პიროვნებისა და სახელმწიფოს 

სამართლებრივი კავშირი საქართველოს 

1995 წლის კონსტიტუციაში 

საერთაშორისო სამართალი, ტომი 1, #1, 1996 

577. ჯიბღაშვილი  ზურაბ ,,ახალი დემოკრატიის’’ – საერთაშორისო სამართლის ჟურნალი, #2-3, 



 

 

  პოსტსოციალისტური სივრცის 

ევროპული ქვეყნების პრეზიდენტების 

კონსტიტუციურ-სამართლებრივი 

სტატუსის სტრუქტურა (ზოგადი 

დახასიათება) 

2002 

578. ჯიბღაშვილი ზურაბ საქართველოს პრეზიდენტის როლი 

ხელისუფლების დანაწილების 

პრინციპის კონსტიტუციურ 

განხორციელებაში 

ადამიანი და კონსტიტუცია,  #2, 1997 

579. ჯიბღაშვილი ზურაბ საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნების 

კონსტიტუციურ–სამართლებრივი 

საფუძვლები 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #1, 2000 

580. ჯიბღაშვილი ზურაბ საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნების 

კონსტიტუციურ სამართლკებრივი 

საფუძვლები 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #1, 2000 

581. ჯინჯოლავა  ზაურ საქართველოს პრეზიდენტის 

კომპეტენცია 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #2, 2004 

582. ჯინჯოლავა  ზაურ საქართველოს რესპუბლიკის 

პარლამენტის სამართლებრივი 

მდგომარეობა ახალ კონსტიტუციაში 

სამართალი, #3-4, 1993 

583. ჯინჯოლავა ზაურ ფედერაციის სუბიექტების ადამიანი და კონსტიტუცია, #1, 2000 



 

 

  სამართლებრივი სტატუსი  

584. ჯინჯოლავა ზაურ ზოგი რამ აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის შესახებ 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #3, 2001 

585. ჯინჯოლავა ზაურ ფედერაციის სუბიექტების 

სამართლებრივი სტატუსი 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #1, 2000 

586. ჯინჯოლავა ზაურ საქართველოს ორგანული კანონი 
 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის 

შესახებ’’ 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #1, 2006 

587. ჯიქია მარიამ სამედიცინო პერსონალის დაცვა ჟენევის 

კონვენციის მიხედვით 

მართლმსაჯულება და კანონი, #2(21), 2009 

588. ჯიქია მარიამ ადამიანის უფლებათა დაცვის 

აფრიკული სისტემა 

მართლმსაჯულება და კანონი, #1, 2013 

589. ჯომარჯიძე ლევან მშენებლობის დარგში ახალი 

კანონმდებლობის შემუშავებისათვის 

სამართალი, # 7-8,    1993 

590. ჯომიდავა რამინ ჩინეთის საკონსტიტუციო გარანტიები სამართალი, #3-4, 1994 

591. ჯორბენაძე სერგი საჯარო ინფორმაციის გაცემა 

საქართველოში 

სამართლის ჟურნალი, #1, 2012 

592. ჯორბენაძე სერგი საქართველოს პრეზიდენტის 

განკარგულება, როგორც პირადი 

საიდუმლოების შემცველი მონაცემი 

სამართლის ჟურნალი, #2, 2012 



 

 

593. ჯორბენაძე სერგო გაფიცვა (პირველი საბჭოთა კანონი 

გაფიცვის შესახებ) 

სახელმწიფო და სამართალი, #2, 1990 

594. ჯოხაძე  ზაზა ადამიანის ბუნებრივი უფლებების 

ნიშნები, წყაროები და ცნება 

სამართალი, #4, 2001 

595. ჰაეკი ივს როგორ განვმარტოთ ადამიანის 

უფლებათა ევროპული კონვენცია? 

შაკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, #4, 
 

2011 

596. ჰანტიგტონი სამუილ პ დემოკრატიის მესამე ტალღა სამართალი, # 7-8, 1993 

597. ჰებერლე პეტერ საქართველოს 1995 წლის კონსტიტუციის 
 

,,საკუთარი სახე” 

სარჩევი #1-2(3-4), 2012 

598. ჰერბეგერი  მაქსიმილიან იურისტის (და შესაძლოა არა იურისტის) 

მიერ კომპიუტერთან მოპყრობის 

ტექნიკასთან გონივრული მოპყრობის 

ათი რჩევა 

საერთაშორისო სამართლის ჟურნალი, #2-3, 

2002 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

599. ლანა ცანავა მთავრობის პასუხისმგებლობა, როგორც 

ძალაუფლების დაბალანსების მექანიზმი 

ხელისუფლების დანაწილების სისტემაში 

სამართლის ჟურნალი, №1, 2014 

600. ლაშა ფანჩულიძე ადმინისტრაციული და 

სისხლისსამართლებრივი 

პასუხისმგებლობის გამიჯვნის საკითხი 

საბაჟო სამართალდარღვევისათვის 

სამართლის ჟურნალი, №1, 2014 

601. ეკა კაველიძე უნდობლობის ვოტუმი, როგორც მთავრობის 

პოლიტიკური პასუხისმგებლობის ფორმა 

სამართლის ჟურნალი, №2, 2014 

602. თამარ ავალიანი ex ante საფინანსო კონტროლის 

ეფექტურობის მნიშვნელობა საბიუჯეტო 

პროცესში 

სამართლის ჟურნალი, №1, 2015 

603. მურმან გორგოშაძე პაციენტის რელიგიური უფლებები და მისი 

შეზღუდვის საფუძვლები 

მართლმსაჯულება და კანონი №1, 2014 

604. ლევან დარბაიძე ქართული პარლამენტარიზმის ისტორიის 

დასაწყისი, თუ სახელმწიფო ხელისუფლების 

შეზღუდვის ცდა? 

მართლმსაჯულება და კანონი №1, 2014 

605. გიორგი თორდია ბუნდესრათის მონაწილეობა 

საკანონმდებლო პროცესში გერმანიის 

ძირითადი კანონის 76-ე მუხლის მიხედვით 

მართლმსაჯულება და კანონი №1, 2014 

606. ზურაბ სეფიაშვილი საჯარო სამსახურში სამსახურის გავლის 

წესის ზოგიერთი სამართლებრივი ასპექტები 

მართლმსაჯულება და კანონი №1, 2014 

607. მაია სულხანიშვილი პრეიუდიცია და მასთან დაკავშირებული 

საკანონმდებლო რეგულირებანი 

მართლმსაჯულება და კანონი №2, 2014 



608. მარიამ ჯიქია საარჩევნო სისტემების შედარებითი 

ანალიზი 

მართლმსაჯულება და კანონი №2, 2014 

609. რალფ პოშერი ადამიანის ღირსება, როგორც ტაბუ მართლმსაჯულება და კანონი №2, 2014 

610. ანა ფირცხალაშვილი ადამიანის უფლებათა უნივერსალურობის 

თეორია 

მართლმსაჯულება და კანონი №2, 2014 

611. თათია ჩიხლაძე უფლება, როგორც სამართლებრივი 

ურთიერთობის შემადგენელი ელემენტი 

მართლმსაჯულება და კანონი №2, 2014 

612. ტატიანა ლეონენკო რელიგიური სიძულვილის ან ქიშპობის, 

როგორც დანაშაულებრივი ქმედებების 

პიროვნული მოტივაციის არსი, შინაარსი და 

მისი სისხლისსამართლებრივი მნიშვნელობა 

მართლმსაჯულება და კანონი №2, 2014 

613. ნატა ცომაია ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლოს გადაწყვეტილებების გავლენა 

ეროვნულ სასამართლო პრაქტიკაზე, 

გერმანული სასამართლო სუვერენიტეტი თუ 

სასამართლოთაშორისი კოლიზია 

მართლმსაჯულება და კანონი №2, 2014 

614. ჯონი ხეცურიანი საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლოს უფლებამოსილება 

პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების 

ცნობის ან ვადამდე შეწყვეტის 

კონსტიტუციურობის საკითხებზე 

მართლმსაჯულება და კანონი №3, 2014 

615. ია ხარაზი საგადასახადო დავალიანების 

გადახდევინების უზრუნველყოფა 

მართლმსაჯულება და კანონი №3, 2014 



616. ევა გოცირიძე ადამიანის უფლებათა დაცვის 

განმტკიცებისათვის 

მართლმსაჯულება და კანონი №4, 2014 

617. მიხეილ ბიჭია ღირსების საჯაროსამართლებრივი ცნების 

მოცულობა 

მართლმსაჯულება და კანონი №4, 2014 

618. მარინა მარინაშვილი ადმინისტრაციულ დავებში 

სახელშეკრულებო მოთხოვნათა 

ხანდაზმულობის ვადების გამოყენება 

მართლმსაჯულება და კანონი №4, 2014 

619. ნატა ცომაია სასამართლო პრაქტიკის ტენდენციები 

საკუთარი პიროვნების თვისუფალი 

განვითარებისა და პირადი და ოჯახური 

ცხოვრების პატივისცემის უფლებასთან 

დაკავშირებით 

მართლმსაჯულება და კანონი №4, 2014 

620. ევა გოცირიძე იმპიჩმენტის პოლიტიკური ბუნებისათვის მართლმსაჯულება და კანონი №1, 2015 

621. ნატალია კოვალი უკრაინის პრეზიდენტთა არსებული 

საკოორდინაციო, საკონსულტაციო, 

სათათბირო ან სხვა დამხმარე ორგანოებისა 

და სამსახურების 

ორგანიზაციულსამართლებრივი ფორმები 

მართლმსაჯულება და კანონი №1, 2015 

622. ქეთევან ჩეჩელაშვილი მოქალაქეთა მონაწილეობა 

თვითმმართველობის განხორციელებაში 

მართლმსაჯულება და კანონი №1, 2015 

623. ჯონი ხეცურიანი საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლოს უფლებამოსილება 

იმპიჩმენტის პროცესში 

მართლმსაჯულება და კანონი №2/3, 2015 



624. ია ხარაზი, დავით ხობელია საგადასახადო-საბაჟო წესების 

დარღვევებისათვის ადმინისტრაციული 

პასუხისმგებლობა, როგორც იურიდიული 

პასუხისმგებლობის ერთ-ერთი სახე 

მართლმსაჯულება და კანონი №2/3, 2015 

625. ევა გოცირიძე საკონსტიტუციო კონტროლი გონივრულად 

უნდა გაფარდოვდეს 

მართლმსაჯულება და კანონი №4, 2015 

626. მარიკა არევაძე პაციენტის უფლებები საქართველოში სამეცნიერო ჟურნალი ახალგაზრდა ადვოკატები 

№1 მარტი, 2014 

627. თამარ პაპაშვილი საკონსტიტუციო სასამართლოს 

დამოუკიდებლობის გარანტიები 

(შედარებითსამართლებრივი ანალიზი) 

თანამედროვე სამართლის მიმოხილვა №1(2), 

2014 

628. პაატა ჯავახიშვილი განსხვავებული და თანმხვედრი აზრის 

უფლების არსი და მის ფორმირებასთან 

დაკავშირებული პრობლემები საქართველოს 

საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკაში 

თანამედროვე სამართლის მიმოხილვა №1(2), 

2014 

629. მაია ნასრაშვილი ActioPopularis, როგორც უფლების დაცვის 

საშუალება საქართველოში 

თანამედროვე სამართლის მიმოხილვა №1(2), 

2014 

630. თორნიკე ნემსწვერიძე თანაბარი ზომის საარჩევნო ოლქები, 

როგორც ხმის მიცემის 

თანასწორუფლებიანობის ერთ-ერთი 

საფუძველი 

ივანე ჯავახიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი 

სტუდენტთა სამეცნიერო ფორუმი, მოხსენებათა 

კრებული, 2014 წელი 

631.  რუსუდან სულამანიძე ევთანაზია - ღირსეული სიკვდილის 

უფლება?! 

აკადემიკოს პეტრე მელიქიშვილის დაბადებიდან 

165 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა 

სამეცნიერო კონფერენცია, გამარჯებულ 



სტუდენტთა სამეცნიერო შრომები, 2015 წელი 

632. გოგა ხატიაშვილი კანონიერი ნდობის პრინციპის მოქმედება 

არარა ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ 

აქტებთან მიმართებით 

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 მისამართზე: 
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# სტატიის ავტორის სახელი, 

გვარი 

სტატიის სათაური (სრულად) ჟურნალის დასახელება, 

გამოცემის  წელი, ნომერი 

633 მაკა სალხინაშვილი საქართველოს ენერგეტიკისა და 

წყალმომარაგების მარეგულირებელი 

ეროვნული კომისიის ექსკლუზიური 

უფლებამოსილება ადმინისტრაციული 

დავების განხილვისას 

მართლმსაჯულება და კანონი,№3, 2016 

634 ნოდარ თოფურიძე     ადამიანის ღირსების პატივისცემის 

პრინციპი 

მართლმსაჯულება და კანონი,№3, 2016 

635 თემურ სალაყაია 2010 წლის საკონსტიტუციო რეფორმის 

მემკვიდრეობა 

მართლმსაჯულება და კანონი,№3, 2016 

636 ეკატერინე ბაკარაძე     სიკვდილით დასჯის კონსტიტუციურობა 

აშშ - ის კონსტიტუციის მეხუთე, მერვე, მეცხრე 

და მეთოთხმეტე შესწორებებთან მიმართებაში 

მართლმსაჯულება და კანონი,№3, 2016 

637 ვინსენტ ბერგერი ადვოკატთა გამოხატვის თავისუფლება 

მოსამართლეებთა და ექსპერტებთან 

მიმართებით 

ადვოკატი, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 

ჟურნალი, №1-2, 2016 

638 იენს დეპე ძირითადი უფლებები: სამართალშედარება, 

როგორც სამართლებრივი ნორმის განმარტების 

საშუალება 

ადვოკატი, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 

ჟურნალი, №1-2, 2016 

639 ილამაზ მიწიშვილი „მეწაღის“ დაგვიანებული გამოძახილი ადვოკატი, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 

ჟურნალი, №1-2, 2016 

640 მარინე მარინაშვილი საქართველოს პრეზიდენტის მიერ 

თანამდებობის დაკავებისა და გადადგომის 

წესი 

მართლმსაჯულება და კანონი,№1, 2016 

641 ია ხარაზი საზღვარგარეთის ქვეყნების საგადასახადო 

საქმისა და საგადასახადო სამართლის 

კონსტიტუციურსამართლებრივი საფუძვლები 

მართლმსაჯულება და კანონი,№1, 2016 

642 პაატა კუბლაშვილი ადმინისტრაციული სამართალწარმოება 

საგადასახადო ორგანოს შუამდგომლობის 

საფუძველზე და სამართალწარმოებისას 

გასათვალისწინებელი სხვა რეგულაციები 

მართლმსაჯულება და კანონი,№1, 2016 



643 ნათია გიგაური   ინფორმაციული უფლებები საქართველოში 

და მათი შეზღუდვის საფუძვლები 

მართლმსაჯულება და კანონი,№1, 2016 

644 სოლომონ მენაბდიშვილი შენიშვნების კონკურენციის სააგენტოს მიერ 

მიღებულ „ჯარიმის ოდენობის დადგენის 

სახელმძღვანელო პრინციპებზე“ 

მართლმსაჯულება და კანონი,№4, 2016 

645 ია ხარაზი საქართველოში საგადასახადო 

ლიბერალიზაციის ესტონური მოდელის 

საგადასახადო-სამართლებრივი ასპექტები 

მართლმსაჯულება და კანონი,№1, 2017 

646 მედეა ბაბუხადია კონტროლი საჯარო ადმინისტრაციის 

საქმიანობაზე-ომბუდსმენი 

სამეცნიერო ჟურნალი ახალგაზრდა ადვოკატები 

№6 დეკემბერი, 2016 

647 მალხაზ ბეგიაშვილი      ფედერაციული სახელმწიფო და 

რეგიონული სახელმწიფო: ორი განსხვავებული 

სისტემა? 

სამეცნიერო ჟურნალი ახალგაზრდა ადვოკატები 

№5 ივნისი, 2016 

648 ბექა ქანთარია   კონსტიტუცია-ცნება, სტრუქტურა, 

ფუნქციები და კლასიფიკაცია 

სამეცნიერო ჟურნალი ახალგაზრდა ადვოკატები 

№5 ივნისი, 2016 

649 სალომე ფრუიძე   გამოხატვის უფლების მიმართება პატივისა 

და რეპუტაციის პიროვნულ უფლებებთან 

სამართლის ჟურნალი №1 2016 

650 დიმიტრი გეგენავა კონსტიტუციური შეთანხმების ზოგიერთი 

ტექნიკური და სამართლებრივი პრობლემა 

სამართლის ჟურნალი №1 2016 

651 ეკა კაველიძე უნდობლობის ვოტუმის, როგორც 

პოლიტიკურსამართლებრივი მექანიზმის, 

გააზრება 

სამართლის ჟურნალი №1 2016 

652 ლაშა მარგიშვილი სახელმწიფოს ტერიტორიული ორგანიზაცია-

კონფლიქტების დაძლევის გზა თუ ეროვნული 

თვითგამორკვევის ფორმა 

სამართლის ჟურნალი №1 2016 

653 ლანა ცანავა ძალაუფლების დაბალანსების საკითხი 

ნახევრად საპრეზიდენტო რესპუბლიკაში 

სამართლის ჟურნალი №1 2016 

654 ბექა ძამაშვილი დისკრიმინაციასთან ეფექტური ბრძოლის 

მიზნით სახელმწიფოს მიერ 

განსახორციელებელი ღონისძიებები 

სამართლის ჟურნალი №1 2016 

655 პაატა ჯავახიშვილი საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებათა 

საკონსტიტუციო კონტროლი: სამხრეთ 

კავკასიის სახელმწიფოების გამოცდილება და 

პერსპექტივები 

სამართლის ჟურნალი №1 2016 



656 თამარ ღვამიჩავა კასაციის მიზანი და ფარგლები 

ადმინისტრაციულ პროცესში 

სამართლის ჟურნალი №1 2016 

657 ლიანა გიორგაძე მიწის სამშენებლოსამართლებრივი სტატუსი სამართლის ჟურნალი №1 2016 

658 დავით მაკარიძე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტის სამართლებრივი 

ბუნება 

სამართლის ჟურნალი №1 2016 

659 ილია წიკლაური საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 

სისტემაში საგადასახადო დავის განხილვის 

მოდელის შედარებითი ანალიზი 

სამართლის ჟურნალი №1 2016 

660 ნიკლას ლუმანი ხელისუფლების ციკლი და სამართალი 

დემოკრატიებში 

სამართლის ჟურნალი №1 2016 

661 ლელა ჯანაშვილი, გიორგი 

გოგიაშვილი 

სახელმწიფოს ტერიტორიული ორგანიზაციის 

თანამედროვე პრობლემატიკა 

სამართლის ჟურნალი №1 2016 

662 მაია კოპალეიშვილი სამართლებრივი აქტის ძალადაკარგულად 

ცნობის საკითხისთვის 

სამართლის ჟურნალი №1 2016 

663 ლაშა მარგიშვილი ფედერალიზმი, როგორც საქართველოში 

ისტორიულად არსებული ტერიტორიული 

ორგანიზაციის ფორმა 

სამართლის ჟურნალი №1 2016 

664 ზურაბ ჯიბღაშვილი საქართველოს პრეზიდენტის საარბიტრაჟო 

როლის განსაზღვრება და მისი ზოგიერთი 

თავისებურება 

სამართლის ჟურნალი №1 2016 

665 რევაზ ხოფერია ადმინისტრაციული ორგანოს დისკრეციული 

უფლებამოსილების განხორციელების წესი 

სამართლის ჟურნალი №1 2016 

666 სალომე კალაიჯიშვილი უწყებრივი ქვემდებარეობისა და განსჯადობის 

პრობლემა ადმინისტრაციულ 

სამართალწარმოებაში (სასამართლო 

პრაქტიკის მიმოხილვა) 

თსუ სამართლის მიმოხილვა 

სტუდენტური სამეცნიერო ჟურნალი №1 2016 

სპეციალური გამოცემა 

667 შოთა ფაფიაშვილი კიდევ ერთხელ ადამიანის პატივისა და 

ღირსების დაცვის პრობლემის შესახებ 

საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო-

პრაქტიკული ჟურნალი 

იურისტი №1 2016 



668 ირაკლი გაბისონია გადამხდელის უფლებების დაცვის 

პრობლემატური საკითხები, საგადასახადო 

სამართალდარღვევათა საქმეებზე 

საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო-

პრაქტიკული ჟურნალი 

იურისტი №1 2016 

669 ზაურ ჯინჯოლავა კიდევ ერთხელ საქართველოს პარლამენტის 

საკანონმდებლო საქმიანობის ერთი საკითხის 

თაობაზე 

საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო-

პრაქტიკული ჟურნალი 

იურისტი №2 2017 

670 ირაკლი გაბისონია შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლების 

სამართლებრივი ასპექტების თანაზომიერების 

პირციპი 

საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო-

პრაქტიკული ჟურნალი 

იურისტი №2 2017 

671 ირაკლი გაბისონია, იგორ კვესელავა დამოუკიდებელი საქართველოს საგადასახადო 

სისტემისა და კანონმდებლობის შექმნა 

საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო-

პრაქტიკული ჟურნალი 

იურისტი №2 2017 

672 პაატა ჯავახიშვილი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 

და ფაქტობრივი რეალური კონტროლი 

სამართლის ჟურნალი №1 2017 

673 ნინო რუხაძე ადამიანის უფლებების დარღვევები და 

საზოგადოებრივი მორალი GATT-ის XX (ა) 

მუხლისა და GATS-ის XIV (ა) მუხლის 

მიხედვით 

სამართლის ჟურნალი №1 2017 

674 ნათია ლაპიაშვილი გამოხმაურება სამართლის დოქტორ ნინო 

რუხაძის სტატიაზე „ადამიანის უფლებების 

დარღვევები და საზოგადოებრივი მორალი 

GATT-ის XX (ა) მუხლისა და GATS-ის XIV (ა) 

მუხლის მიხედვით“ 

სამართლის ჟურნალი №1 2017 

675 ფრანც ფონ ლისტი საქართველოს რესპუბლიკის 

საერთაშორისოსამართლებრივი სტატუსი 

სამართლის ჟურნალი №1 2017 
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