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წინამდებარე დოკუმენტი აერთიანებს როგორც ქართულენოვანი, ისევე უცხოენოვანი იურიდიული 

სამეცნიერო ბაზების ჩამონათვალს და მათზე წვდომის შესახებ ინფორმაციას. 
 

1. წვდომა თსუ-ის ელექტრონულ ბაზებზე 
 

თსუ-ის ელექტრონულ ბაზებზე წვდომა უზრუნველყოფილია უნივერსიტეტის ინტერნეტ ქსელის 

გამოყენებით. თუმცა წვდომა უნივერსიტეტის მიღმა შესაძლებელია უნივერსიტეტის ელ. ფოსტის 

მქონე მკითხველებისთვის. თსუ-ის ელ. ფოსტა ასახულია სტუდენტის  lms.tsu.ge-ის ბაზაში, ანკეტის 

სექციაში. ელექტრონული მისამართის არქონის შემთხვევაში, მიმართეთ თსუ-ის საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების   უზრუნველყოფისა   და   ოპერაციების   მართვის   დეპარტამენტს    lms.tsu.ge-ის 

ბაზიდან, კერძოდ, IT Support-ის კატეგორიიდან. 
 

თსუ-ის   ელექტრონულ   ბაზებზე   წვდომისათვის,   გთხოვთ,   გადადით   თსუ-ის    ბიბლიოთეკის 

ვებგვერდზე და იხელმძღვანელეთ დართული ინსტრუქციით: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
გთხოვთ,   გაიაროთ   ავტორიზაცია   თსუ-ის   ელ.   ფოსტით.   საამისოდ,   შესაძლოა   დაგჭირდეთ 
შესაბამისი პარამეტრების ცვლილება. გთხოვთ, გაეცანით ავტორიზაციის ინსტრუქციას:

https://www.tsu.ge/ge/government/administration/departments/library/zuzzv1vvedy6z0dmj/
https://www.tsu.ge/ge/government/administration/departments/library/zuzzv1vvedy6z0dmj/
https://www.tsu.ge/data/file_db/library/OutsideTSU.pdf
https://tsu.ge/data/file_db/PR/instruqcia_last2.pdf
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წარმატებული ავტორიზაციის შემთხვევაში, სრული  წვდომა გექნებათ სამეცნიერო ბაზებზე, მათ 

შორის, Hein Online-ის, LexisNexis-ის, Jstor-ის ბაზებზე (მათი მოხმარების ზოგადი ინსტრუქცია იხ. 

იურიდიული ფაკულტეტის ვებგვერდზე). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

იმ  შემთხვევაში,  თუკი  ბაზაზე  წვდომა  მაინც შეზღუდულია,  დააჭირეთ  ღილაკს  “Advanced”  და 

დააჭირეთ მითითებულ ბმულს “Proceed to”:

https://www.tsu.ge/data/file_db/faculty_law/Bazebi-wes.pdf
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2. თსუ-ის ციფრული ბიბლიოთეკა 
 

eBooks თსუ-ის     ელექტრონული     დოკუმენტების     საცავია,     რომელშიც     დაცულია     თსუ-ის 

ბიბლიოთეკის  ფონდის  ყველაზე  მოთხოვნადი  გამოცემებისა და  დოკუმენტების  ელექტრონული 

ვერსიები. ვებგვერდზე რეგისტრაცია შესაძლებელია თსუ-ის ელ. ფოსტის მქონე მკითხველთათვის. 
 

წვდომის  უზრუნველსაყოფად,  გთხოვთ,  გაიარეთ  რეგისტრაცია  და  ავტორიზაცია  მისამართზე: 

ebooks.tsu.ge. ვერიფიკაციის მიზნით, გამოგეგზავნებათ ბმული თსუ-ის ელ. ფოსტაზე: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ავტორიზაციისთვის, გთხოვთ, მიუთითეთ „მომხმარებლი“ და შეიყვანეთ პაროლი. წარმატებული 

ავტორიზაციის  შემთხვევაში,  შეგიძლიათ  მოიძიოთ  ლიტერატურა  სასურველ  ენაზე  ანბანური 

თანმიმდევრობით:

http://ebooks.tsu.ge/
http://ebooks.tsu.ge/
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თუკი წვდომა შეზღუდულია, დააჭირეთ “Adobe Flash Player”-ს, რათა მოახდინოთ პროგრამის 

ინსტალაცია, მობილური ვერსიის სანახავად კი დააჭირეთ “Mobile Version”-ს: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ასევე იხილეთ სხვა ელექტრონული კატალოგები: 

 

1. DSpace რესურსი (რეპოზიტორი) «https://dspace.tsu.ge/» 

2. ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ელ. კატალოგი «http://www.sciencelib.ge/» 

3.  საქართველოს  პარლამენტის  ეროვნული  ბიბლიოთეკა  |  მამარდაშვილის  ციფრული 

ბიბლიოთეკა, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა ტიპის იურიდიულ ლიტერატურას 

«http://www.nplg.gov.ge/greenstone3/library/collection/samartal/page/about» 

4. ქართული სამეცნიერო ნაშრომების ელექტრონული არქივი «https://openscience.ge/» 
 
 
 

3. თსუ-ის იურიდიული ფაკულტეტის ვებგვერდზე ხელმისაწვდომი პუბლიკაციები 
 

ფაკულტეტის ვებგვერდზე ხელმისაწვდომია ფაკულტეტთან არსებული დამოუკიდებელი 

სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების პუბლიკაციები, ასევე, ფაკულტეტზე დაცული 

სადისერტაციო    ნაშრომები    და    სასწავლო    სილაბუსებით    გათვალისწინებული,    ხშირად 

მოთხოვნადი ნაშრომები: «https://www.tsu.ge/ge/faculties/law/go8knyzegtrnhgfke/». 
 

ფაკულტეტის  ვებგვერდზე  განთავსებულია  სამეცნიერო  პერიოდული  პუბლიკაციების  შემდეგი 

გამოცემები: 
 

1. სამართლის ჟურნალი 

2. საერთაშორისო სამართლის ჟურნალი 

3.  დავის ალტერნატიულ გადაწყვეტილებათა ეროვნული ცენტრის პუბლიკაციები 

4.  თსუ სამართლის მიმოხილვა 

5. სისხლის სამართლის აქტუალური საკითხები 

6. სისხლის სამართლის ჟურნალი 

7. ადამიანის უფლებათა ყოველწლიური კრებული 
 
 
 

დაცული       დისერტაციები       ხელმისაწვდომია       თსუ-ის       გამომცემლობის       ვებგვერდზე: 

«http://press.tsu.ge/»

https://dspace.tsu.ge/
http://www.sciencelib.ge/
http://www.nplg.gov.ge/greenstone3/library/collection/samartal/page/about
https://openscience.ge/
https://www.tsu.ge/ge/faculties/law/go8knyzegtrnhgfke/
https://www.tsu.ge/ge/faculties/law/go8knyzegtrnhgfke/grmdy0f2x6gf_8xqy/p3bgumlsktjm_jgtf/
https://www.tsu.ge/ge/faculties/law/go8knyzegtrnhgfke/grmdy0f2x6gf_8xqy/-qhc-rckk3chjyigg/
http://ncadr.tsu.ge/geo/4/resursebi/publikaciebi
https://www.tsu.ge/ge/faculties/law/go8knyzegtrnhgfke/grmdy0f2x6gf_8xqy/tsusammimox/
https://www.tsu.ge/ge/faculties/law/go8knyzegtrnhgfke/grmdy0f2x6gf_8xqy/_od_orp0dwvj1wtmr/
https://www.tsu.ge/ge/faculties/law/go8knyzegtrnhgfke/grmdy0f2x6gf_8xqy/mmf22i8ftspnjdfxj/
https://www.tsu.ge/ge/faculties/law/go8knyzegtrnhgfke/grmdy0f2x6gf_8xqy/q21ve8zst56wd3tac/
http://press.tsu.ge/
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4. სხვა ელექტრონულ ბიბლიოთეკათა და პერიოდულ გამოცემათა ბმულები 
 

           ზოგიერთი ელექტრონული პუბლიკაციები: 

1. საქართველოს პარლამენტის კვლევითი ცენტრი 

2. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გამოცემები 

3. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გამოცემები 

4. სამართლის ელექტრონული ბიბლიოთეკა 

5. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის გამოცემები 

6. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამოცემები 

7. GIZ-ის პუბლიკაციები | იურიდიული ლიტერატურა 

8.  კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში 
 

 

           ზოგიერთი პერიოდული სამეცნიერო გამოცემები: 

1.   შედარებითი სამართლის მიმოხილვა 

2.  შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი 

3. სამხრეთ კავკასიის სამართლის ჟურნალი 

4.  გერმანულ-ქართული სისხლის სამართლის ჟურნალი 

5.  ჟურნალი „მართლმსაჯულება და კანონი“ 
 

 

    ზოგიერთი უცხოენოვანი სამეცნიერო ბაზები : 

1.           Beck-Online  * 

2.           Brill Online Books and Journals * 

3.           Cambridge Core * 

4.           De Gruyter * 

5.           Directory of Open Access Journals (DOAJ) 

6.           Digital Commons Network 

7.           European Sources Online 

8.           German Law Archive 

9.           Google Scholar 

10.         Hathi Trust Digital Library 

11.         HeinOnline 

12.         Jstor 

13.         Juris | Rechtsportal * 

14.         Jurion Recht * 

15.         Kuselit Online * 

16.         LexisNexis Uni 

17.         Nomos eLibrary * 
 
 
 

* უფასოდ უზრუნველყოფს ზოგიერთი მასალის წვდომას. შესაძლებლობის შემთხვევაში, მონიშნეთ Open/Free Access.

http://parliament.ge/ge/kvleviti-centri/kvlevebi
https://www.constcourt.ge/ka/publications
http://www.supremecourt.ge/publications/
http://library.court.ge/index.php
https://gba.ge/ka/%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://gyla.ge/ge/mod/publications
http://lawlibrary.info/ge/
http://ewmi-prolog.org/ka/publications/
https://www.tsu.ge/ge/faculties/law/go8knyzegtrnhgfke/grmdy0f2x6gf_8xqy/u9u7pgzxtwg0jxgik/
http://lawlibrary.info/ge/
http://lawlibrary.info/ge/
http://www.dgstz.de/
http://www.supremecourt.ge/publications/
https://beck-online.beck.de/Home
https://brill.com/
https://brill.com/
https://www.cambridge.org/core/
https://www.cambridge.org/core/
https://www.degruyter.com/
https://www.degruyter.com/
https://www.doaj.org/
http://network.bepress.com/
https://www.europeansources.info/
https://germanlawarchive.iuscomp.org/?page_id=7
https://scholar.google.com/
https://www.hathitrust.org/
https://home.heinonline.org/
https://www.jstor.org/
https://www.juris.de/jportal/index.jsp
https://www.juris.de/jportal/index.jsp
https://www.recht.jurion.de/
https://www.recht.jurion.de/
http://www.kuselit.de/7/
http://www.kuselit.de/7/
https://www.lexisnexis.com/en-us/gateway.page
https://www.nomos-elibrary.de/
https://www.nomos-elibrary.de/
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18.         OECD iLibrary 

19.         Open Access Theses and Dissertations 

20.         Research Gate 

21.         SienceDirect * 

22.        Sciendo (Subject Area: Law) 

23.         Social Science Research Network (SSRN) 

24.         SpringerLink * 

25.         TalTech Online Library (OA) 

26.        TalTech Journal of European Studies 

27.         Viadrina International Law Project 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

იურიდიული ფაკულტეტი გისურვებთ წარმატებას! 

https://www.oecd-ilibrary.org/
https://oatd.org/
https://www.researchgate.net/
https://www.sciencedirect.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://content.sciendo.com/browse?pageSize=10&sort=datedescending&t=LA&type_5=journal&type_6=book
https://www.ssrn.com/index.cfm/en/
https://link.springer.com/
https://link.springer.com/
https://ttu.ee/institutes/library-3/resources/open-access-2/
https://content.sciendo.com/view/journals/bjes/bjes-overview.xml
https://www.vilp.de/start?lid=en

