
სტატიების ჩამონათვალი საერთაშორისო საჯარო სამართალის მიმართულებით* 
 

# სტატიის ავტორის სახელი, 

გვარი 

სტატიის სათაური (სრულად) ჟურნალის დასახელება,   

გამოცემის  წელი, ნომერი 

1.   მონტრეს კონვენცია (თურქეთის) 

სრუტეების რეჟიმის შესახებ 

საერთაშორისო სამართლის ჟურნალი, #2-3, 

2002  

2.  ალექსიძე  ლევან აფხაზეთის კონფლიქტი, საქართველო 

და საერთაშორისო ჰუმანიტარული 

სამართლის ზოგიერთი ასპექტი 

საერთაშორისო სამართალი, ტომი 1, #1, 1996 

3.  ალექსიძე ლევან არის თუ არა ადამიანის საყოველთაო 

უფლებები საერთაშორისო 

სამართლისგან დამოუკიდებელი 

დარგი? 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #1,   1998  

4.  ანთელავა თეიმურაზ საქართველო და გაეროს ადამიანის 

უფლებათა საბჭოს უნივერსალური 

პერიოდული განხილვის პროცედურა 

ადამიანის უფლებათა დაცვა: მიღწევები და 

გამოწვევები, 2012 

5.  ანთელავა თეიმურაზ ექსტრატერიტორიული იურისდიქციის 

ტესტი ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლოს პრეცედენტულ 

სამართალში: თანმიმდევრულობის 

დეფიციტი ბანკოვიჩიდან ალ-სქეინიმდე 

ადამიანის უფლებათა დაცვის 

კონსტიტუციური და საერთაშორისო 

მექანიზმები, 2012 

6.  არველაძე  მამუკა აპატრიზმის საერთაშორისო 

სამართლებრივი ასპექტები 

საერთაშორისო სამართლის ჟურნალი, #2-3, 

2002  

7.  აფრასიძე  დავით ომიდან ომამდე საერთაშორისო სამართალი, ტომი 1, #1, 

1996/საერთაშორისო სამართალი, ტ.3, #1-2, 



1998 

8.  ახვლედიანი მირანდა ჯანმრთელობის დაცვის უფლება 

საერთაშორისო სამართალში 

საერთაშორისო სამართლის ჟურნალი, #1, 2011 

9.  ბართაია ირინე ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლოს გადაწყვეტილებები და 

მათ აღსრულებასთან დაკავშირებული 

საკითხები 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #1, 2005  

10.  ბეჟუაშვილი  გელა ,,ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის 

შესახებ” 1995 წლის ევროპული ჩარჩო-

კონვენცია, მისი სამართლებრივი 

სტატუსი და ქვეყნების პრაქტიკა 

სამართალი, #3, 2000 @ 

11.  ბეჟუაშვილი გელა თანამედროვე საერთაშორისო 

სამართლის როლი საქართველოს 

საგარეო პოლიტიკის განხორციელებაში 

სამართალი,  # 6,  2001  

12.  ბერიძე  რეზო ნავიგაციის რეჟიმი თურქეთის 

სრუტეებში: მაღალი პოლიტიკა 

ნავიგაციის უსაფრთხოებისა და გარემოს 

დაცვის წინააღმდეგ 

საერთაშორისო სამართლის ჟურნალი, #2-3, 

2002  

13.  ბერიძე ნანა ბირთვული გაუვრცელებლობის 

საერთაშორისო სამართლებრივი 

რეგულირება 

მართლმსაჯულება და კანონი, #3, 2011 

14.  ბეროშვილი  გიორგი ლტოლვილის დეფინიციის ანალიზი სამართალი, # 3, 2002  

15.  ბითაძე მაია ორჰუსის კონვენციის მოთხოვნების 

გათვალისწინება ქართულ სამართალში 

მართლმსაჯულება, #3, 2007 

16.  ბითაძე მაია საშიში ქიმიური ნივთიერების მართვის 

საერთაშორისო სტანდარტები და მათი 

ქართული სამართლის მიმოხილვა,  2007,  

სპეციალური გამოშვება 



გავლენა საქართველოს 

კანონმდებლობაზე 

17.  ბიძინაშვილი  ნათია, 

სალხინაშვილი  მაკა 

ლტოლვილებისა და დევნილების 

საარსებო მოთხოვნილებათა 

დაკმაყოფილების საერთაშორისო და 

შიდასახელმწიფოებრივი სტანდარტები 

სამართალი, #4, 2002  

18.  ბრეგაძე რატი ევროგაერთიანებიდან ევროკავშირამდე ადამიანი და კონსტიტუცია, #4,  2005 

19.  ბრეგვაძე რატი 

 

ევროპულ კავშირში გაწევრიანების 

სამართლებრივი ასპექტები 

ქართული სამართლის მიმოხილვა , #1,  2008  

20.  ბურდული ნატალია ექსტრადიციის პრობლემები ადამიანის 

უფლებათა ევროპული სასამართლოს 

პრაქტიკის მიხედვით 

სარჩევი #1-2(3-4), 2012 

21.  ბურკაძე ხათუნა გამოხატვის თავისებურების 

საერთაშორისო სამართლებრივი 

რეგულირება 

მართლმსაჯულება,  #1, 2008 

22.  გაბიჩვაძე  შორენა ,,ვარშავის სისტემის” არსი და 

მნიშვნელობა (ვარშავის 1929 წლის 

კონვენცია ცვლილებებით) 

სამართალი, #1-2, 2003  

23.  გაბიჩვაძე შორენა სამართლის არჩევის საკითხი 

საერთაშორისო სავაჭრო 

ურთიერთობებში 

ალმანახი, #15, 2000 

24.  გაბრიჩიძე გაგა ევროპის გაერთიანების სასამართლოს 

გადაწყვეტილებები 

ინსტიტუციონალური წონასწორობის 

პრინციპთან მიმართებაში 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, მეოთხე 

კვარტალი,  1999 

25.  გაბრიჩიძე გაგა პორტუგალიის რესპუბლიკის 

კონსტიტუცია და ევროგაერთიანების 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, 1-ლი-მე-2 



სამართალი კვ., 2000 

26.  გეფერიძე  დავით მოძრავი მოწყობილობების მიმართ 

,,საერთაშორისო გარანტიების შესახებ” 

კონვენციასა და ამ კონვენციის ოქმთან  

,,საავიაციო მოწყობილობების თაობაზე” 

საქართველოს მიერთებასთან 

დაკავშირებით 

სამართალი, # 3-4, 2006  

27.  გეფერიძე  დავით რამდენიმე თეზისი საერთაშორისო 

საჰაერო გადაყვანა გადაზიდვების 

რეგულირების ფართო გაგების შესახებ 

სამართალი,  # 1-2, 2006  

28.  გეფერიძე  დავით საერთაშორისო საჰაერო სამართლის 

წყაროები 

სამართალი, #3-4, 2004  

29.  გეფერიძე  დავით პასუხისმგებლობა საერთაშორისო 

საჰაერო სამართალში 

მართლმსაჯულება და კანონი, #1(20), 2009 

30.  გეფერიძე  დავით, 

გრძელიშვილი  მაია 

საერთაშორისო შრომის სამართლის 

შესახებ 

მართლმსაჯულება და კანონი, #3(22),  2009  

31.  გეფერიძე  დავით, ტყებუჩავა  

კახა 

საერთაშორისო ხელშეკრულება როგორც 

საერთაშორისო საჰაერო სამართლის 

ძირითადი წყარო 

სამართალი, # 1-2, 2007  

32.  გეფერიძე დავით ტურიზმისა და ტურისტული 

მომსახურების საერთაშორისო 

სამართლებრივი რეგულირება 

სამართალი, # 1-2, 2007  

33.  გეფერიძე დავით საერთაშორისო ავიაგადაყვანა–

გადაზიდვებისას საერთაშორისო 

აეროპორტის ცნება და მნიშვნელობა 

საერთაშორისო საჰაერო სამართლის 

მიხედვით 

სამართალი, #10-12, 2004  



34.  გეფერიძე დავით სამოქალაქო ავიაციაში სათბური 

გაზების ემისიის კვოტებით ვაჭრობის 

შესახებ ევროპარლამენტის დირექტივის 

თაობაზე 

მართლმსაჯულება და კანონი, #4, 2011 

35.  გეფერიძე დავით სახელმწიფოს სასაზღვრო პოლიტიკის 

საერთაშორისო სამართლებრივი 

საფუძვლები 

მართლმსაჯულება და კანონი, #3, 2012 

36.  გეფერიძე დავით საერთაშორისო სამართალი 

სახელმწიფოს ტერიტორიის შესახებ 

მართლმსაჯულება და კანონი, #2, 2013 

37.  გვინდაძე  დიმიტრი იუნესკო, საქართველო და ნორმატიული 

საქმიანობა 

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

38.  გიგიაძე  გიგი ურთიერთობა აშშ-სა და გფრ-ის შორის საერთაშორისო სამართალი, ტ.3, #1-2, 1998 

39.  გიულაი  ანდრეა / ცვეტკოვი  

ოლაფ 

უნგრეთის კანონი ,,სარეკლამო 

საქმიანობის შესახებ’’ 

ევროგაერთიანების სამართალთან 

ჰარმონიზაციის თვალსაზრისით 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, 1998, 

მეოთხე კვარტალი 

40.  გიქოშვილი  ნათია დიპლომატიური იმუნიტეტის 

მოქმედება მესამე სახელმწიფოს 

ტერიტორიაზე 

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

41.  გლენონი მაიკლ ჯ. აგრესიის პროზაული დანაშაული საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა III, 

2010 

42.  გრომოვსი იურის გამარტივებული სავიზო რეჟიმი 

ევროპულ კავშირთან–სამართლებრივი 

საფუძველი და პირობები 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, #1,  2008 

43.  დევდარიანი  ზვიად გაერო-ს რეფორმირების საკითხები საერთაშორისო სამართალი, ტ.3, #1-2, 1998 

44.  დეკანოზიშვილი  რეჯინალდ საქართველოს საერთაშორისო 

სამართალსუბიექტი 

სახელმწიფო და სამართალი, #7, 1990  

45.  დეკანოზიშვილი  რეჯინალდ საქართველოს საზღვაო სამართალი, #5, 1991  



სამართალსუბიექტობა: პრობლემები, 

ამოცანები 

46.  დეკანოზოვი  რეჯინა ეთნიკური წმენდის შესახებ კონვეციის 

შემუშავების აუცილებლობა და ამ 

კონვენციის პროექტი 

საერთაშორისო სამართალი, ტ.3, # 3-4, 1998 

47.  ევანსი ქეროლაინ ,,ისლამური თავსაბურავი” ადამიანის 

უფლებათა ევროპულ სასამართლოში 

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა II, 

2010 

48.  ვეგელაინი ფლორიან ჰ.თ ზღვის დაცული ტერიტორიები 

განსაკუთრებულ ეკონომიკურ ზონებში: 

აღმოჩნდა თუ არა ევროპული კავშირი 

დილემის წინაშე?  

 

ქართული სამართლის მიმოხილვა 5 #2-3 2002 

49.  ვეგალაინი ფლორიან ჰ.თ. ზღვით დაცული ტერიტორიები 
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წლის იუბილესადმი მიძღვნილი ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია, გამარჯებულ 

სტუდენტთა სამეცნიერო შრომები, 2015 წელი 

193. საბა ფიფია საერთაშორისო გარემოს დაცვის 

ვალდებულების Erga Omnes ხასიათი 

საერთაშორისო სამართალში 

საერთაშორისო სამართლის ჟურნალი №2, 2013 

194. გიგა გიგაშვილი ეკო-მიგრაციის სამართლებრივი რეგულირება საერთაშორისო სამართლის ჟურნალი №2, 2013 

195. ხათუნა ჭითანავა სტიქიური მოვლენების შედეგად იძულებით 

გადაადგილებული პირები ეროვნულ და 

საერთაშორისო სამართალსა და პრაქტიკაში 

საერთაშორისო სამართლის ჟურნალი №2, 2013 

196. მარიამ მაისურაძე ევროკავშირის მიგრაციული პოლიტიკა და 

მიგრაციის მართვის მნიშვნელობა 

საერთაშორისო სამართლის ჟურნალი №2, 2013 

197. ირინა აღაპიშვილი მსოფლიო კატაკლიზმები (კატასტროფები) და 

საერთაშორისო სამართალი 

საერთაშორისო სამართლის ჟურნალი №2, 2013 

198. არჩილ ლორია უკანონო იმიგრაციის სახეები და მათი 

გამომწვევი მიზეზები საქართველოში 

საერთაშორისო სამართლის ჟურნალი №2, 2013 

199. ნინო ნაგინაშვილი სამხრეთის ცისფერი თინუსის საქმე საერთაშორისო სამართლის ჟურნალი №2, 2013 



 

 

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

 

 



 

# სტატიის ავტორის სახელი, 

გვარი 

სტატიის სათაური (სრულად) ჟურნალის დასახელება, 

გამოცემის წელი, ნომერი 

200. მამუკა შენგელია კომბატანტების საერთაშორისო - 

სამართლებრივი სტატუსი და 

დოქტრინალური ინტერპრეტაციები 

მართლმსაჯულება და კანონი,№3, 2016 

201. ლელა მეტრეველი საერთაშორისო დოკუმენტების მიმოხილვა 

ოჯახში ძალადობასთან ბრძოლის 

თვალსაზრისით 

მართლმსაჯულება და კანონი,№3, 2016 

202. გიორგი ხატიძე ტრანსნაციონალური კორპორაციები და 

ადამიანის უფლებები 

სამართალი და მსოფლიო, №4, 05/2016 

 

203. 

ლევან კოკაია ნავთობისა და გაზის ტრანსსასარზღვრო 

გადაზიდვის პროექტის ხელშეკრულებათა 

სამართლებრივი რეგულირების მექანიზმები 

მართლმსაჯულება და კანონი,№1, 2016 

 

204. 

მამუკა შენგელია ნეიტრალური და არამეომარი 

სახელმწიფოების სტატუსის 

დაზუსტებისთვის საერთაშორისო 

ჰუმანიტარულ სამართალში 

მართლმსაჯულება და კანონი,№4, 2016 

205. გუნთერ ტოიბნერი გლობალური კერძო რეჟიმები:  

ნეოსპონტანური სამართალი და ავტონომიურ 

სექტორთა დუალისტური კონსტიტუცია? 

სამართლის ჟურნალი №1 2016 

206. გივი ლობჟანიძე საერთასშორისო კოსმოსური სამართლის 

ევოლუცია 

საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო-

პრაქტიკული ჟურნალი 

იურისტი №1 2016 

207. ვეფხვია გვარამია აგრესიის საერთაშორისო 

სამართალდარღვევების და დანაშაულების 

გამიჯვნა და მათი ინპლემენტაცია 

კანონმდებლობაში 

საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო-

პრაქტიკული ჟურნალი 

იურისტი №1 2016 



208. დავით გეფერიძე ხედვა საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის 

უფლებამოსილი ორგანოს თაობაზე 

საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო-

პრაქტიკული ჟურნალი 

იურისტი №1 2016 

209. ჯემალ გახოკიძე, სოფო 

მიდელაშვილი 

     კონფლიქტების გადაწყვეტის 

პრეცედენტები მსოფლიოში (ჰონკონგის 

მაგალითზე) 

საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო-

პრაქტიკული ჟურნალი 

იურისტი №2 2017 

210. იოსებ გოგაშვილი საქართველოს საერთაშორისო 

ურთიერთობათა სისტემაში 

საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო-

პრაქტიკული ჟურნალი 

იურისტი №2 2017 

211. ნენო გაბელია სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები და მათი 

უსაფრთხოების საკითხები 

საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო-

პრაქტიკული ჟურნალი 

იურისტი №2 2017 

212. ნიკლას ლუმანი  მსოფლიო საზოგადოება როგორც 

სოციალური სისტემა 

სამართლის ჟურნალი №1 2017 

213. ნანა ხაზარაძე, ნანა ბახსოლიანი ხეთური კანონების ერთი ასპექტისთვის საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო-

პრაქტიკული ჟურნალი 

იურისტი №2 2017 

214. ალექსანდრე ტალიაშვილი მუსლიმანური სამართალი საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო-

პრაქტიკული ჟურნალი 

იურისტი №2 2017 

 


	ნაწილი 4.pdf
	4.pdf

