
 
 
 
 

სტატიების ჩამონათვალი სამართლის ისტორიის მიმართულებით* 
 

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

გამოცემის  წელი, ნომერი 

1.  მიხაკო წერეთლის პოლიტიკური 

მსოფლმხედველობისთვის 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #4, 1999 

2.  საქართველოს დამფუძნებელი კრება: 

გაგრძელება მსჯელობისა მოქალაქეობის 

კანონის შესახებ (სტენოგრაფიული 

ჩანაწერები) 

სახელმწიფო და სამართალი, #3,  1990 

3.  საქართველოს დამფუძნებელი კრება: 

გაგრძელება მსჯელობისა მოქალაქეობის 

კანონის შესახებ (სტენოგრაფიული 

ჩანაწერები) ბიბლიოგრაფია 

სახელმწიფო და სამართალი, #2,  1990 

4. DABROWSKI PRZEMYSLAW THE MODEL OF LEGAL EDUCATION IN 
POLAND 

სამართლის ჟურნალი (სპეციალური გამოცემა), 

სამართლის ისტორიის საკითხები 

5. DANECKI GRZEGORZ L’HISTOIRE DE L’ÉGLISE ORTHODOXE EN 
POLOGNE 

სამართლის ჟურნალი (სპეციალური გამოცემა), 

სამართლის ისტორიის საკითხები 

6. GALEDEK  MICHAL POLISH AUTHORITIES AND THE ORTHODOX 

CHURCH IN THE INTERWAR PERIOD 
სამართლის ჟურნალი (სპეციალური გამოცემა), 

სამართლის ისტორიის საკითხები 

7. GOC  MACIEJ UKRAINIAN MOVEMENT TOWARDS THE 

NATIONAL CHARACTER OF THE 

ORTHODOX CHURCH IN THE YEARS 1918- 

1939 

სამართლის ჟურნალი (სპეციალური გამოცემა), 

სამართლის ისტორიის საკითხები 

8. KHOPERIA MARIAM THE SUBJECTS OF THE FAMILY სამართლის ჟურნალი (სპეციალური გამოცემა), 



 

 

  SEPARATION IN OLD GEORGIAN LAW სამართლის ისტორიის საკითხები 

9. MICHALAK  MARCIN THE POLITICAL FACTORS OF THE 

ORTHODOX CHURCH AUTOCEPHALY 

DEVELOPMENT IN POLAND BETWEEN 1918 

AND 1925 

სამართლის ჟურნალი (სპეციალური გამოცემა), 

სამართლის ისტორიის საკითხები 

10. ГАРИШВИЛИ МАРИНА ПРЕПОДАВАНИЕ РИМСКОГО ПРАВА В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
სამართლის ჟურნალი (სპეციალური გამოცემა), 

სამართლის ისტორიის საკითხები 

11. СКИБИЦКИ  ОСКАР СВЯТЫЕ МЕСТА ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

В ПОЛЬШЕ 
სამართლის ჟურნალი (სპეციალური გამოცემა), 

სამართლის ისტორიის საკითხები 

12. ШПОПЕР  ДАРИУШ,  СКУРА 

АГНЕШКА 

СИСТЕМА ПОЛЬСКОГО ПРАВА НА 

ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЕГО ИСТОРИИ 
სამართლის ჟურნალი (სპეციალური გამოცემა), 

სამართლის ისტორიის საკითხები 

13. აბაშმაძე ვახტანგ კოლხეთის აკადემიის სწავლული 

იურისტების სამართალგაგება 

სახელმწიფო და სამართალი, #7, 1990 

14. აბაშმაძე ვახტანგ ქართული რენესანსი და შუა სუკუნეების 

საქართველოს ჰუმანისტური 

იურისპრუდეცია 

სამართალი, # 3-4, 1994 

15. აბაშმაძე ვახტანგ ივანე ჯავახიშვილი – საქართველოს 

სახელმწიფოსა და სამართლის ისტორიის 

მეცნიერების ფუძემდებელი 

სახელმწიფო და სამართალი, #12, 1990 

16. აბრამიშვილი ლალი ქრთამის საკითხი სომხური სამართლის 

წიგნის 1265 წლის „სჯულდების მიხედვით 

სამართალი, #10-12, 2004 

17. აბრამიშვილი ლალი მექრთამეობისთვის გათვალისწინებული 

სასჯელები ძველი ქართული სამართლის 

წიგნების მიხედვით 

სამართლის ჟურნალი, #1, 2011 

18. ადეიშვილი ლია ნ. ხიზანიშვილის ბრძოლა სოციალ- 

დემოკრატთა მარქსისტული შეხედულებების 

წინააღმდეგ 

სამართალი, #11-12, 2002 



 

 

19. არონია  ნაზი სასჯელთა სახეეები ძველ ქართულ 

სამართალში 

სამართალი, #5-6, 1993 

20. ბარნევიი ალექსანდრე, კერესელიძე 

დავით 

საქართველოს სამართლებრივი სისტემების 

განვითარება 1997 წლიდან 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, 1-ლი-მე-2 კვ., 

2000 

21. ბეგიაშვილი მალხაზ სამართლებრივი ნორმის შინაარსის 

საკითხისათვის 

სამართალი, # 4-5, 2000 

22. ბერეკაშვილი  მინდია ადგილობრივი მმართველობის რუსული 

სისტემა (XIX საუკუნის უკანასკნელი 

მესამედი) 

სამართალი, #6-7, 2000 

23. ბერეკაშვილი მინდია ქუთაისის სამხედრო გუბერნატორი, მიხეილ 

იაკობის ძე შალიკოვი 

ალმანახი, #16, 2001 

24. ბერეკაშვილი მინდია ადგილობრივი თვითმმართველობა რუსეთში 

( ისტორიული მიმოხილვა) 

ადამიანი და კონსტიტუცია , #4, 2005 

25. ბერეკაშვილი მინდია საერობო თვითმმართველობის 

აღმასრულებელი ორგანოები რუსეთის 

იმპერიაში ( მე-19 ს-ის მე-2 ნახევარი) 

სამართალი, #11-12, 2002 

26. ბოსტოღანაშვილი დავით ოჯახის გაყრის წესები აღმოსავლეთ 

საქართველოში 

სამართალი, #1-2, 1998 

27. ბოსტოღანაშვილი დავით დატაცებითი მიწათმფლობელობა ქიზიყის 

ჩვეულებითი სამართლის მაგალითზე 

პროფესორ აკაკი ლაბარტყავას საიუბილეო 

კრებული, 2013 

28. ბოსტოღანაშვილი დავით სასოფლო თვითმმართველობისა და 

მმართველობის საკითხისათვის აღმოსავლეთ 

საქართველოში მე-19 საუკუნის მეორე 

ნახევარში (სიღნაღის მაზრის მაგალითზე) 

სამართალი, #5, 2001 

29. ბოსტოღანაშვილი დავით ორიოდე კრიტიკული შენიშნვნა დავით 

ჩიკვაიძის სადისერტაციო ნაშრომში – 

,,საეკლესიო სამართლის პროცესი” – 

გამოთქმულ ზოგიერთ მოსაზრებაზე 

სამართლის ჟურნალი, #1, 2012 



 

 

30. გაბისონია ლალი ქურდობა ძველქართულ სამართალში სამართალი, # 3-4, 2006 

31. გაბისონია ლალი სახალხო თვითმმართველობა და 

სიმბოლური სასჯელები საქართველოში 

სამეგრელოს მაგალითზე 

სამართალი, # 1-2, 2007 

32. გაბისონია ლალი დავის მიმდინარეობის თავისებურება 

მეგრული ჩვეულებითი სამართლის 

მიხედვით 

სამართალი, #11-12, 2002 

33. გაბისონია სიმონ ქართული სისხლის სამართლის 

ისტორიისათვის 

სამართალი, #2-3, 1998 

34. გამყრელიძე ოთარ ბრძოლა სამართლებრივი სახელმწიფოსთვის სახელმწიფო და სამართალი, #8, 1990 

35. გამყრელიძე ოთარ ხევისბერი გოჩას ტრაგედია ადამიანი და კონსტიტუცია, #2, 1999 

36. გამყრელიძე ოთარ ილია ჭავჭავაძის სამართლებრივი 

ნიჰილიზმის წინააღმდეგ 

სამართალი, #1, 1992 

37. გარიშვილი მარინა ძველი რომის სისხლის სამართლის პროცესის 

თავისებურებანი 

სამართლის ჟურნალი, #1, 2012 

38. გარიშვილი მარინა დავით ბატონიშვილი – ევროპელი იურისტი სარჩევი #1-2(3-4), 2012 

39. გარიშვილი მარინა დავით ბაგრატიონის (ბატონიშვილის) 

შეხედულებები ქართული საოჯახო 

სამართლის ზოგიერთ პრობლემებზე 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #1,  2001 

40. გარიშვილი მარინა, მეტრეველი 

ვალერიან 

დავით, იოანე და თეიმურაზ ბაგრატიონების 

სამართალშემოქმედება 

სამართალი, #3, 2001 

41. გაჩეჩილაძე ირაკლი საქართველოს დემოკრატიული 

რესპუბლიკის ბრძოლა ქვეყნის 

საერთაშორისო სამართლებრივი სტატუსის 

განმტკიცებისათვის (1918-1921) 

სამართალი, #3-4, 2004 

42. გაჩეჩილაძე ირაკლი საქართველოს დემოკრატიული 

რესპუბლიკის ბრძოლა ქვეყნის 

საერთაშორისო სამართლებრივი სტატუსის 

განმტკიცებისთვის 

სამართალი, #1-2,  2004 

43. გახოკიძე ჯემალ საქართველო და განდგომილი რეგიონები პროფესორ რომან შენგელიას საიუბილეო კრებული, 



 

 

  (სამართლებრივი და პოლიტიკური 

ასპექტები) 

2012 

44. გერსამია რუსუდან, ლომიძე 

ვლადიმერ 

ხანდაზმულობა (ტერმინის საკითხისათვის) სამართალი, #3-4, 2004 

45. გვარამია ვეფხია საკონსულო სასამართლოების როლი 

დამნაშავეთა როლი დამნაშავეთა დასჯისა და 

ექსტრადიციის საქმეში XIX საუკუნეში 

სამართალი, #4, 2001 

46. გვარამია ვეფხია ექსტრადიციის პრობლემები საქართველოში 

მე-20 საუკუნის დამდეგს 

სამართალი,#8, 2001 

47. გიგიტაშვილი ნაირა ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ 

მიმართული სისხლის კანონმდებლობის 

განვითარების ისტორია 

სამართალი, # 7–8, 1998 

48. გურგენიძე ვაჟა პოლიტიკური სისტემის ადაპტაციის 

მექანიზმი პოსტკომუნისტურ საქართველოში 

სამართალი, #8-9, 2000 

49. დავითაშვილი გიორგი თანამონაწილეობის საკითხი ქართულ 

ჩვეულებით სამართალში 

სამართლის ჟურნალი, #1, 2009 

50. დავითაშვილი გიორგი დანაშაულის ინსტიტუთან დაკავშირებული 

ზოგიერთი ასპექტი ქართულ ჩვეულებით 

სამართალში 

ქართული სამართლის მიმოხილვა , #4, 2007 

51. დავითაშვილი გიორგი “მიცვალებულისადმი შეწირვა”, როგორც 

სასამართლო მტკიცებულების ელემენტი 

ქართულ ჩვეულებით სამართალში 

სამართალი, #5, 1999 

52. დავითაშვილი გიორგი დასავლეთ საქართველოში “ცივი წყლით” 

გამოცდის შესახებ გასული საუკუნის 

ცნობები 

სამართალი, #6-7, 1999 

53. დავითაშვილი გიორგი დანაშაულის ბუნებისათვის ქართულ 

ჩვეულებით სამართალში 

სამართალი, #1-2, 2004 

54. დავითაშვილი გიორგი დანაშაულის სუბიექტი ქართულ ჩვეულებით 

სამართალში 

სამართლის ჟურნალი, #1–2,  2010 

55. დავითაშვილი გიორგი ბრალის საკითხი ქართულ ჩვეულებით 

სამართალში 

სამართლის ჟურნალი, #2,  2009 



 

 

56. დავითაშვილი გიორგი ჩვეულებით სამართალთან დაკავშირებული 

ზოგიერთი საკითხები 
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181. ცნობილაძე ნინო ფშავ-ხევსურეთში გავრცელებული რუსული 

სამართლის კრიტიკა ვაჟა-ფშაველას 

ნააზრევში 

სამართალი,@#3, 2000 

182. ცომაია ნატო საეკლესიო სასამართლო სამართალი, #6-7, 2000 

183. ცომაია ნატო სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის 

ურთიერთობის სამართლებრივი ფორმების 

მოკლე დახასიეთება 

სამართალი, #7, 2011 

184. წერეთელი  მიხაკო ქართველი ერის უფლებანი სახელმწიფო და სამართალი, #1,1 1990 

185. წიგნაძე ანა ნივთები რომაულ და ისლამურ სამართალში სამართალი, # 1-2, 2006 

186. წულუკიანი ავთანდილ სვანური ბჭე მედიატორული სასამართლო სახელმწიფო და სამართალი, #9, 1990 

187. ხაბურძანია ვალერი სუვერენიტეტის თეორიის ორი გენერალური 

ხაზის ჩამოყალიბება მე–16–18 საუკუნეებში 

და მათი წინა ისტორია 

სამართალი, #6, 2001 

188. ხოფერია  მარიამ პიროვნების სამართლებრივი სტატუსი ძველ 

რომში 

სამართალი, # 4-5, 2000 

189. ხოფერია მარიამ მედიატორის როლი ოჯახის გაყრაში 

ქართული ჩვეულებითი სამართლის 

მიხედვით 

სამართლის ჟურნალი, #1,  2010 

190. ხოფერია მარიამ ბრალის უფლებაუნრიანობა ქართულ და 

რომაული სამართლებრივი აზროვნების 

ჭრილში 

სამართლის ჟურნალი, #2,  2009 

191. ხოფერია მარიამ მზითევი, როგორც ქალის ქონების ძირითადი 

შემადგენელი ნაწილი, რომაულ და ძველ 

ქართულ სამართალში 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, #1,  2007 

192. ხოფერია მარიამ პიროვნების სტატუსი ძველ რომში 

(დიგესტების ორმოცდამეათე წიგნის 

მიხედვით) 

სამართალი, #8-9, 2000 
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193. ხოფერია მარიამ მედიატორის როლი ოჯახის გაყრაში 

ქართული ჩვეულებითი სამართლის 

მიხედვით 

სამართლის ჟურნალი, #1, 2011 

194. ხუცურაული  ირაკლი შარიათი: მუსლიმანური რელიგიის 

სამართლებრივი საკითხები 

სამართალი, #11, 2001 

195. ჯავახიშვილი ნიკო სამართლებრივი წარწერები ქართულ 

ბონისტიკურ ძეგლებზე 

სამართალი, # 4-5, 2000 

196. ჯავახიშვილი ნიკო ფულის გაყალბების ისტორიიდან 

საქართველოში/1918-1924წწ 

სამართალი, #8-9, 2000 

197. ჯავახიშვილი ნიკო 1919 წლის ფულადი რეფორმა 

საქართველოში 

სამართალი, # 1, 2000 

198. ჯავახიშვილი ნიკო ქართლ-კახეთის სამეფოს სატახტო ქალაქის 

დასახელება ქართულ სამართლის ძეგლებში 

(XVIII საუკუნის მიწურული) 

სამართლის ჟურნალი (სპეციალური გამოცემა), 

სამართლის ისტორიის საკითხები 

199. ჯალაბაძე  დავით შურისძიების ზოგიერთი სამართლებრივი 

ასპექტი ფშავის ხალხურ (ჩვეულებით) 

სამართალში 

სამართალი, , #10-11-12, 2000 

200. ჯალაბაძე დავით ქალ-ვაჟის მეგობრობის ჩვეულების 

(წაწლობის, ნადობ-ნაძმობის წესის) 

დარღვევა, როგორც დანაშაული ფშავის 

ჩვეულებით (ხალხურ) სამართალში 

სამართალი, #11-12, 2002 

201. ჯალაბაძე დავით უცხოელ ავტორთა ცნობები  ფეოდალური 

პერიოდის მეგრულ ჩვეულებით სამართალზე 

სამართალი, #6-7, 1999 

202. ჯალაბაძე დავით შურისძიების ზოგიერთი სამართლებრივი 

ასპექტი ფშავის (ხალხურ) ჩვეულებით 

სამართალში 

ალმანახი, #14, 2000 

203. ჯინჭარაძე  ქეთევან საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის 

მდგომარეობა საბჭოთა კავშირის დაშლის 

შემდეგ. 

სამართალი, #12, 2001 



 
 

204. გიორგი დავითაშვილი პასუხისმგებლობა თავისა და სახის არეში 

მიყენებული ჭრილობებისათვის ქართულ 

ჩვეულებით სამართალში 

სამართლის ჟურნალი, №1, 2014 

205. სულხან ონიანი ტერმინ „განჩინების“ მნიშვნელობისათვის 

ძველ ქართულ სამართალში 

სამართლის ჟურნალი, №1, 2014 

206. სულხან ონიანი ბრალი „მცირე სჯულისკანონში“ სამართლის ჟურნალი, №1, 2015 

207. მარიამ ხოფერია სახელმწიფოს დამოკიდებულება ოჯახის 

გაყრისადმი 

სამართლის ჟურნალი, №1, 2015 

208. მედეა მათიაშვილი შვილის მკვლელობა ძველ ქართულ 

სამართალში 

სამართლის ჟურნალი, №2, 2015 

209. ზურაბ ჭყონია სასამართლო ორგანიზაციისა და სამოქალაქო 

პროცესის განვითარება საქართველოში 

მართლმსაჯულება და კანონი  №3, 2014 

210. თორნიკე ნემსწვერიძე მოურავის სამოსამართლო კომპეტენცია 

გვიანფეოდალური საქართველოს სამართლის 

მიხედვით 

მართლმსაჯულება და კანონი  №1, 2015 

 211. თორნიკე ნემსწვერიძე ხვამლის ადგილი ფეოდალური საქართველოს 

მმართველობით სისტემაში 

ივანე ჯავახიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი 

სტუდენტთა სამეცნიერო ფორუმი, მოხსენებათა 

კრებული, 2014 წელი 

212. თორნიკე ნემსწვერიძე პატიმრობა ადრეფეოდალური პერიოდის (V-

VIII საუკუნეების) ჰაგიოგრაფიული ძეგლების 

მიხედვით საქართველოში 

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: 
 

 
 

law@tsu.ge 
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# სტატიის ავტორის სახელი, გვარი სტატიის სათაური (სრულად) ჟურნალის დასახელება, 

გამოცემის  წელი, ნომერი 

213. დავით ანანიძე წმინდა გიორგი საქართველოს სახელმწიფო 

სიმბოლიკასა და რელიგიაში 

           სამეცნიერო ჟურნალი ახალგაზრდა 

ადვოკატები №3 ივლისი, 2015 

214. მარინა გარიშვილი გამოხმაურება პროფ. ი.ა. ისაევის 

მონოგრაფიაზე - „კანონის მითოლოგემები. 

სამართალი და ლიტერატურა“ 

სამართლის ჟურნალი №1 2016 

215. დავით სოლომნიშვილი   გამოჩენილი ქართველი იურისტების 

ცხოვრება და მოღვაწეობა, ლუარსაბ 

ანდრონიკაშვილი 

საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო-

პრაქტიკული ჟურნალი 

იურისტი №2 2017 
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