
# მაგისტრანტი თემის დასახელება

1 იროდიონ თოდუა
`ინფორმაციული უფლებებისა და თავისუფლებების 

სამართლებრივი პრობლემები~ 

2 ნათია ღონღაძე `დომეინ სახელის სამართლებრივი რეჟიმი~ 

3 ტარიელ ჭინჭარაული

ადმინისტრაციული სახდელები და მათი გამოყენება 

პრაქტიკაში (პრაქტიკაში არსებული ხარვეზები და 

საკანონმდებლო ნოვაციები)

4 დავით ნოზაძე
საერთაშორისო სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვები 

საერთაშორისო სავაჭრო სამართალში

5 ირაკლი საყვარელიძე
სასაქონლო ნიშნების ფარდობითობა ინტელექტუალური 

საკუთების სამართლის სხვა სუბიექტებთან 

6 ზურაბ კაკაბაძე
უცხოური ინვესტიციების სამართლებრივი რეგულირების 

ძირითადი კონცეპტუალური პრობლემები

7 ნინო არველაძე საცილო გარიგების ბათილობის სამართლებრივი საფუძვლები



8 ქეთევან ხუროძე
დოკუმენტალური აკრედიტივის სამართლებრივი 

რეგულირება (შედარებით - სამართლებრივი კვლევა)

9 ეკატერინე შუბითიძე
საერთაშორისო ორმაგი დაბეგვრის წარმოშობის მიზეზები და 

თავიდან აცილების საშუალებები

10 ირაკლი კალანდაძე
საჯარო მოსამსახურეთა უფლებები და მოვალეობები 

საქართველოში

11 ნინო კახიანი

დამატებული ღირებულების გადასახადის გამოანგარიშებისა 

და გადახდის სამართლებრივი ასპექტები” (შედარებით-

სამართლებრივი ანალიზი)

12 ეკატერინე გოგოლაძე
ხელმძღვანელთა ზრუნვის მოვალეობის როლი და 

მნიშვნელობა კორპორაციულ მართვაში

13 ირაკლი ხუნწარიძე
THE FUTURE  ENHANCEMENT OF VICTIMS ROLE  IN 

INTERNATIONAL      CRIMINAL   JUSTICE

14 ნინო შალამბერიძე ინტერესთა კონფლიქტი კორპორაციულ სამართალში

15 მიხეილ უჯმაჯურიძე ,,კომპიუტერული დანაშაული" (კიბერდანაშაული)

16 რევაზ ბაკურიძე
პიროვნების იდენტიფიკაციის პრობლემები და მისი 

განვითარების გზები



17 თამარ გეგელია დაუმთავრებელი დანაშაულის პრობლემატური ასპექტები

18
კონსტანტინე 

ჯანჯღავა

ფოლკლორული ნაწარმოებების დაცვის სამართლებრივი 

ასპექტი

19 ხათუნა კაკაბაძე
ინფორმაციის თავისუფლება და საჯარო ინფორმაციის გაცემის 

უზრუნველყოფის გზები

20 სალომე მესხი
,,ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგი) სისხლისსამართლებრივი 

პასუხისმგებლობის თავისებურებანი“

21 დავით ასლამაძე
აგადასახადო კონტროლი სახელმწიფო კონტროლის სისტემაში 

(შედარებით სამართლებრივი ანალიზი)

22 თინათინ სამხარაძე

საქმეთა განხილვის თავისებურებანი საკასაციო ინსტანციაში 

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მიხედვით 

(შედარებით - სამართლებრივი კვლევა)

23
გიორგი 

მჭედლიშვილი

საკუთრების უფლება და მისი შეზღუდვის საფუძვლები 

(შედარებითი ანალიზი საქართველოსა და საერთაშორისო 

პრაქტიკის მაგალითზე)

24 ქეთევან ჯელაძე 

ფასიანი ქაღალდების ბაზრების რეგულირების საერთაშორისო 

პრინციპები, ქართული რეალობა და განვითარების 

ტენდენციები 

25 ნათია კახეთელიძე
ვალდებულებების დარღვევა და მათი სამართლებრივი 

შედეგები



26 თათია ჩიხლაძე სარჩელის სახეები ადმინისტრაციულ  პროცესში

27 ანა ჭანტურია

ფასიანი ქაღალდების  რეგულირების სტანდარტები 

საქართველოში: გლობალური ფინანსური სიძნელეები და 

ცვლილებების პერსპექტივა საერთაშორისო სტანდარტების 

გათვალისწინებით 

28 ირაკლი კემულარია

ადმინისტრაციული წარმოება როგორც კანონიერი და 

მიზანშეწონილი გადაწყვეტილების მიღების ერთერთი 

წინაპირობა

29 ლერი გულედანი
საშემოსავლო გადასახადი (შედარებით სამართლებრივი 

ანალიზი)

30 ანა სუთიძე

გარიგების მონაწილე მხარეთა მოთხოვნის უფლებები 

ლიზინგის ხელშეკრულებაში (შედარებითი ანალიზი 

საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების 

მაგალითზე)

31 თამარ ნიკოლაძე ლიზინგის ხელშეკრულება

32 დალი გაბელაია
Influence of European Standards on Development of Legal 

Framework of the Freedom of Peaceful Assembly in Georgia

33 მარიამ გიორგობიანი
საერთაშორისო ხელშეკრულება: საერთაშორისო და ეროვნული 

სამართლის თანაფარდობის საგანი

34 ანა კვანტალიანი ინფორმაციის მავნე ზეგავლენისაგან დაცვის ხერხები

35 ნინო სარიშვილი 
მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის ძირითადი სამართლებრივ-

კონცეპტუალური საკითხები

36 ბახვა ბრეგვაძე
არის თუ არა წამების აკრძალვა აბსოლუტური დღევანდელ 

მსოფლიოში



37 ბაჩანა სურმავა
ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო (ქართული და დასავლური 

კანონმდებლობის ჭრილში)

38 თამარ ჯაფარიძე
ადმინისტრაციული ხელშეკრულების სამართლებრივი ბუნება 

(შედარებით-სამართლებრივი კვლევა)

39 თეა კიკუაშვილი
სამისდღეშიო რჩენის ხელშეკრულების სამართლებრივი 

ბუნება

40 ნატო ვარაზანაშვილი
საბანკო საიდუმლოების სამართლებრივი რეგულირება 

(შედარებით სამართლებრივი ანალიზი

41 დიმა მაღრაძე
The Trade Regulations of Genetically Modified Organisms and 

Developing Countries

42 ნინო გეგიძე
უხარისხო პროდუქტით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურების 

სამოქალაქო-სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძვლები

43 ირაკლი ჯიშკარიანი
გაურკვეველ ვითარებაში მომხდარ მკვლელობათა გამოძიების 

თავისებურებები

44 ირაკლი ხოშტარია
აქციონერთა უფლებები და განხორციელებასთან 

დაკავშირებული პრობლემები საქართველოში



45 ლევან პაპავა

ძალადობრივ დანაშაულთან დაკავშირებით 

არასრულწლოვნებიდან გამოძიებისათვის საჭირო 

ინფორმაციის მიღება, დაკითხვის ტაქტიკური ხერხების 

გამოყენებით

46 თებეა გოგისვანიძე

მოძრავ ნივთზე საკუთრების უფლების წარმოშობის 

სამართლებრივი წესრიგი სამართლებრივი სისტემების 

თვალსაზრისით

47 სოფო მეშველიშვილი

ახალი საკანონმდებლო ცვლილებები ქართულ 

სახელშეკრულებო სამართალში (შედარებით სამართლებრივი 

ანალიზი ლიზინგის ხელშეკრულების მაგალითზე)

48 ნატო რაზმაძე
korporaciuli marTvis problemebi saqarTveloSi moqmed saaqcio 

sazogadoebebSi da maTi aRmofxvris meqanizmebi~

49 პაატა სალია

,,ფასიანი ქაღალდების საჯარო შეთავაზება შედარებითი 

ანალიზი:  საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა და ფასიანი 

ქაღალდების კანონმდებლობა საქართველოში”

50 ზოია კაკულაშვილი
დაზღვევის ხელშეკრულების არსებითი პირობები 

(შედარებითი ანალიზი)

51 ეკა რაზმაძე
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ქართულ-

ამერიკულ სამართალში

52 ნინო საჯაია
Lex Mercatoria საერთაშორისო სავაჭრო ურთიერთობების 

სამართლებრივი რეგულატორი

53 სოფო ჯანიაშვილი
სამართლის არჩევა საერთაშორისო სახელშეკრულებო 

სამართალში

54 სალომე კახნიაშვილი
კორპორაციული მართვა და ხელმძრვანელთა 

პასუხისმგებლობა სააქციო საზოგადოებაში

55 თამარ მერკვილაძე
სადაზღვევო ხელშეკრულებების თავისებურებები სამოქალაქო 

სამართალში



56 ეკა კიკაძე

სახელშეკრულებო ზიანის სახეები საქართველოს 

კანონმდებლობის, კონტინენტური ევროპის და ანგლო-

ამერიკული ქვეყნების მაგალითზე (შედარებით 

სამართლებრივი კვლევა

57 თამარ ცომაია
საბაჟო შეღავათების (პრეფერეციაბის) შედარებით 

სამართლებრივი ანალიზი

58 ნინო ლორთქიფანიძე

საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში საერთაშორისო 

კონფლიქტების მშვიდობიანი დარეგულირების 

სამართლებრივი პრობლემები

59 გვანცა წულუკიძე
სახელმწიფოს მიერ ძალის გამოყენების ლეგიტიმურობა 

ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ

60 nino svaniZe
მესამე პირის მიერ მოვალის ნაცვლად ვალდებულების 

შესრულების სამართლებივი შედეგები

62 მარიამ ნანეიშვილი 
თავდებობა როგორც მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალება 

საბანკო სამართალში

63 ლაშა ბერიძე დაუსწრებელი გადაწყვეტილება სამოქალაქო პროცესში

64 თეა კვირიკაშვილი ლტოლვილთა სამართლებრივი დაცვა

65 ნინო კობაძე

საქართველოს კონკურენციის სამართლის აპროქსიმაცია 

ევროპის კანონმდებლობასთან. სახელმწიფო დახმარებების 

კონტროლი.

66 მაია კუკავა რისკების სამართლებრივი კონტროლი კომერციულ ბანკებში

67 ანა ჯანაშვილი
საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება. საარბიტრაჟო 

გადაწყვეტილების ცნობა და აღსრულება. 



68 სოფო გარდავა საბლანკო კრედიტის სამართლებრივი რისკები. 

69
ალექსანდრე 

ჭეიშვილი

რეგისტრირებული გირავნობა როგორც საბანკო კრედიტის 

უზრუნველყოფის საშუალება

70 ანრი ხონელიძე
კორპორაციული მართვის ორგანოები  კორპორაციული 

მართვის სხვადასხვა სისტემაში

71 ნინო ჯიშკარიანი კორპორაციული მართვის კოდექსის ანალიზი. 

72 ვახტანგ გორგანელი საჯარო მოსამსახურის პასუხისმგებლობა

73 თემურ გომართელი

სააქციო საზოგადოების მართვის ორგანოების სამართლებრივი 

ანალიზი (შედარებით–სამართლებრივი კვლევა ა.შ.შ.–ს 

გერმანიისა და საქართველოს მაგალითზე)

74 მაკა ლაფაჩიშვილი
აქციონერთა უფლებრივი მდგომარეობა სააქციო 

საზოგადოებაში

75 ფიქრია ყალიჩავა
ფრენშაიზინგის ხელშეკრულება (შედარებით–სამართლებრივი 

კვლევა)

76 სოფო გოგოლაური
კორპორაციის ხელმძღვანელთა კეთილსინდისიერებისა და 

ერთგულების მოვალეობა

77 ოთარ გზირიშვილი

შეცვლილი გარემოებები (შესრულების გართულება და 

ფორს–მაჟორი) ეროვნულ კანონმდებლობასადა საერთაშორისო 

უნიფიცირებულ აქტებში

78 ნინო მეგენეიშვილი
ადმინისტრაციული ორგანოს პასუხისმგებლობა საჯარო 

მოსამსახურის მიერ მიყენებული ზიანისთვის



79 პაატა ლოხიშვილი

თავისუფალი ეკონომიკური ზონების საგადასახადო 

სამართლებრივი რეჟიმი (შედარებით-სამართლებრივი 

ანალიზი)

80 განა გოგიტიძე ინტერესთა შეუთავსებლობა საჯარო სამსახურში

81
როდამი 

ასლამაზაშვილი

არასრულწლოვანთა სისხლისსამართლებრივი 

პასუხისმგებლობა, აქტუალური პრობლემები და პრობლემების 

გადაჭრის გზები.

82 გიორგი გეთიაშვილი

არასაპატიმრო სასჯელები, ალტერნატიული ზომები და მათი 

აღსრულების მექანიზმები არასრულწლოვნებთან მიმართებით 

(შედარებით სამართლებრივი ანალიზი

83 გვანცა ნასყიდაშვილი
სახელშეკრულებო თავისუფლება და კანონისმიერი ბოჭვის 

ინსტიტუტი კერძო სამართლებრივ ურთიერთობებში

84 ნინო ქევხიშვილი

სანივთო უზრუნველყოფის საშუალებები და მათი 

აღსრულების პრობლემები. (კანონმდებლობისა და 

სასამართლო პრაქტიკის შედარებითი ანალიზი)

85 ნინო ნიკოლაიშვილი

ხელშეკრულებიდან გასვლის წინაპირობები და მისი 

სამართლებრივი შედეგები (შედარებით-სამართლებრივი 

ანალიზი)

86 ნინო განჯელაშვილი ინდივიდუალური საწარმოს სამართლებრივი მდგომარეობა

87 თამარ ნუცუბიძე
კანონიერების პრინციპის დაცვა მოხელის სამსახურიდან 

განთავისუფლებისას

88 ნანა ჩარხოშვილი
მხარის უფლების წინასწარი სამართლებრივი დაცვა 

ადმინისტრაციულ საპროცესო სამართალში



89 თამარ მეგრელიშვილი
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის 

სახელმწიფო ზედამხედველობა საქართველოში

90 მარიტა სამხარაული

ფუნდამენტური კორპორაციული ცვლილებები კაპიტალურ 

საზოგადოებათა სტრუქტურაში (შედარებით-სამართლებრივი 

ანალიზი)

91 ნინო სამხარაული საწარმოს (კორპორაციის) გადახდისუნარიანობის დაცვა

92 თეონა ხოსროშვილი

გირავნობა, როგორ მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალება 

(წარმოშობის-შეწყვეტის, მოთხოვნის გადაცემისა და 

რიგითობის პრობლემატიკა გირავნობის სახეების მიხედვით)

93 გიორგი სურმავა

მყიდველის ხელშეკრულებიდან გასვლის, რეალური 

შესრულებისა და ფასის შემცირების მეორადი მოთხოვნის 

უფლებები ქართული და უნიფიცირებული კერძო სამართლის 

მიხედვით

94 მარიამ გობეჯიშვილი
სააპელაციო სასამართლოს უფლებამოსილება 

(შედარებით–სამართლებრივი ანალიზი)

95 რუსუდან გელაშვილი
პრეზუმფციები სამოქალაქო და სამოქალაქო საპროცესო 

სამართალში

96 დავით არაბული ვალაუვალი მოვალის რეაბილიტაცია

97 ლანა პაიჭაძე

სამოქალაქო სამართლებრივი პასუხისმგებლობის 

გამომრიცხავი გარემოებები და ბრალის გარეშე 

პასუხისმგებლობის კონკრეტული გამოვლინებანი 

(ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილის მიხედვით)

98 თამარ ბიბილური
მეუღლეთა ქონებრივი ურთიერთობები 

(შედარებით–სამართლებრივი ანალიზი)

99 ია ნემსაძე მემკვიდრეობის მიღების და მასზე უარის თქმის საფუძვლები



100 მიხეილ ჯინჯოლია

სასჯელის დანიშვნასთან დაკავშირებული ზოგიერთი 

აქტუალური საკითხი სისხლის სამართლის კანონმდებლობასა 

და სასამართლო პრაქტიკაში

101 ნინო ფანჯაკიძე
კრედიტორთა დაკმაყოფილებასთან დაკავშირებული რისკები 

იპოთეკით დატვირთული ქონების  რეალიზაციისას

102 თინათინ ქვაცბაია ფული როგორც კერძო სამართლის სპეციფიკური ობიექტი

103 ხატია ნადიბაიძე

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები, როგორც 

ეფექტური მმართველობის განხორციელების 

შესაძლებლობა(შედარებით სამართლებრივი კვლევა)

104 მიხეილ ქირია

ბრალის გარეშე პასუხისმგებლობა და პასუხისმგებლობისაგან 

გათავისუფლების საფუძვლები დელიქტურ სამართალში. 

მეცნიერ ხელმძღვანელი - ქეთევან ქოჩაშვილი)

105 ანა თევდორაძე ველდებულების შეწყვეტის საფუძვლების ანალიზი

106 მაკო მამადაშვილი
საკონსტიტუციო კონტროლის მოდელები (შედარებითი 

ანალიზი) 

107 ელენე ტუსკია
მედიაცია საქართველოში ( საკანონმდებლო სიახლეები, 

განვითარების პერსპექტივები)

108 ნინო კიკნაძე
სახელშეკრულებო ვალდებულებათა შესრულების 

შეუძლებლობა. 

109 ლილია იასეშვილი
საბანკო გარანტია - სახელშეკრულებო ურთერთობების 

თანამედროვე უზრუნველყოფის საშუალება. 



110 ანა ქამხაძე

ელექტრონული ფორმით დადებული ხელშეკრულებიდან 

გამომდინარე მომხმარებელთა უფლებების დაცვის 

პრობლემატიკა ევროკავშირის დირექტივების ჭრილში

111 თამარ ველთაური

ერთობლივი საქმიანობის (ამხანაგობა) ხელშეკრულება 

როგორც მშენებლობის სფეროში წარმოშობილ ურთიერთობათა 

სამართლებრივი რეგულირების საფუძველი.

112 ნინო სოზიაშვილი
„სიცოცხლის დაზღვევა,“ სოციალური და სამართლებრივი 

ასპექტები

113 თეა ბუაძე

ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება, როგორც 

წინასახელშეკრულებო ვალდებულება სამომხარებლო 

გარიგებებში. 

114 თამარ ბაკურიძე

საზოგადოებაში შენატანის განუხორციელებლობა და 

პარტნიორის გარიცხვის სხვა სამართლებრივი საფუძვლები 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების და სააქციო 

სახოგადოების მაგალითზე. 

115 ნინო აბაკელია - საკუთრების დაცვა სანივთო სამართლებრივი საშუალებებით. 

116 ანა ბოცვაძე
ფასიანი ქაღალდების ბაზრის რეგულირება და ინვესტორთა 

დაცვა. 

117 ნინო მხეიძე

მორალური ზიანის ანაზღაურების წინაპირობები და 

ფარგლები (ქართული კანონმდებლობისა და საერთო 

სამართლის სისტემების შედარებით-სამართლებრივი კვლევა). 

118 თამარ გვასალია
ოპერატიულ-სამძებრო მონაცემების როლი სისხლის 

სამართლის პროცესში

119 ანა მჭედლიშვილი
სქესობრივი დანაშაულის შედეგად დაზარალებული 

არასრულწლოვნები სისხლის სამართლის პროცესში. 



120 ანა საბახტარიშვილი საგადასახადო სამართალდარღვევა და პასუხისმგებლობა

121 ყოჩიაშვილი ჯული  
საავტორო უფლებების დაცვა ქართული სამართლითა და 

საერთაშორისო კონვენციების საფუძველზე. 

122 გავარდაშვილი თამარ
უცხო ქვეყნის სასამართლო გადაწყვეტილების ცნობა და 

აღსრულება

123 თამაზაშვილი ნათია
მცდარი სამედიცინო ქმედება, როგორც  სამოქალაქო    

სამართლებრივი  პასუხისმგებლობის საფუძველი

124 ლურსმანაშვილი ანა
 სამოქალაქო პასუხისმგებლობა სახელშეკრულებო 

ვალდებულების დარღვევისთვის

125 ჩალაძე მარიამი
ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები  (მომხმარებელთა 

უფლებების დაცვის მექანიზმი) 

126 მებონია გიორგი საწარმოთა მართვა და ხელმძღვანელთა პასუხისმგებლობა.

127 ჭულუხაძე დავით არბიტრაჟის თავისებურებანი.

128 ლონდარიძე გიორგი
მტკიცებულებების მოპოვების და გამოყენების პრობლემა 

საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესში

129 ჩანქსელიანი ირინა

ინვესტიციების ხელშეწყობისა და ორმხრივი დაცვის შესახებ 

საერთაშორისო ხელშეკრულებებში არსებული „ინვესტიციის“ 

დეფინიციის მნიშვნელობა საერთაშორისო საინვესტიციო 

ტრიბუნალების იურისდიქციისათვის



130 ქათამაძე თამარ

ბრალის გარეშე სამოქალაქოსამართლებრივი 

პასუხისმგებლობის საფუძვლები ქართული სამოქალაქო 

კოდექსის მიხედვით. მეცნიერ ხელმძრვანელი

131 უბერი თათია

საკასაციო წარმოების დაწყების საფუძვლები და საკასაციო 

საჩივრის დასაშვებობის პირობები სამოქალაქო 

სამართალწარმოებაში (შედარებითი ანალიზი)

132 ლაფაჩიშვილი ილია

კორპორაციული მართვა ქართულ კომერციულ ბანკებში, 

არსებული პრობლემები და მათი გადაჭრის სამართლებრივი 

მექანიზმები. 

133 გოგაძე ოთარ
საკრედიტო ხელშეკრულება საბანკო სამართალში 

(შედარებითი ანალიზი)

134 კიკალიშვილი ნიკა
აქცია როგორც ფასინაი ქაღალდი და მისი სამართლებრივი 

რეგულირება

135 ბერიძე არჩილი

პარტნიორთა პირადი  პასუხისმგებლობა  კორპორაციის 

ვალდებულებებისათვის (კორპორაციული საფარველის 

დარღვევა-piercing)

136 ყოლბაია თინათინი მოთხოვნის დათმობა და ვალის გადაკისრება

137 შამათავა ირაკლი

სააღზრულებლო წარმოებათა საკანონმდებლო მექანიზმები 

(სასამართლო/საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებ(ებ)ისა და 

ნოტარიუსის მიერ გაცემული სააღსრულებლო ფურცლის 

თავისებურებანი)

138 ცაგარეიშვილი გივი
აპელაციის დასაშვებობა (შედარებით სამართლებრივი 

ანალიზი) 

139 ტაბატაძე ნანა

უდავო და გამარტივებული წარმოების სახეები საქართველოს 

კანონმდებლობის, რუსეთისა და გერმანიის სამოქალაქო 

საპროცესო ქვეყნების მაგალითზე 



140

142 გოგაშვილი მანანა

ცალმხრივი გარიგებისა და ცალმხრივი ხელშეკრულების 

სამართლებრივი ბუნება - შედარებით სამართლებრივი 

ანალიზი

143 მაჭარაშვილი მარიამი
სახელშეკრულებო და დელიქტური პასუხისმგებლობის 

კონკურენციის პრობლემა სამოქალაქო სამართალში

144 ბექურიძე თეონა
დერივაციულ სარჩელთან დაკავშირებული სამართლ;ებრივი 

პრობლემები

145 ავალიშვილი ქეთევანი
საბანკო ანგარიშების მონიტორინგი როგორც საგამოძიებო 

მოქმედება

146 ღუდუშაური ელენე
კეთილსინდისირეი მფლობელობა - ტიტულოვანი თუ 

უტიტულო მფლობელობის გამოვლინება

147 ზარანდია სალომე
ქონებით სარგებლობასა და მართვასთან დაკავშიორებული 

საკიტხები ბინთმესაკუტრეთა ამხანაგობებში

148 ფრუიძე თინათინი რიგითობის პრობლემა სანივთო სმაართალში

149 სხირტლაძე აკაკი
მფლობელის პასუხისმგებლობა ავტოსატრანსპორტო 

საშუალების ექსპლუატაციის დროს ზიანის მიყენებისას

150 პეტრიაშვილი ქეთი

კრედიტორთა და პარტნიორთა დაცვის მექანიზმები შპს-ს 

გადახდისუუნარობის საქმისწარმოებისას  (უპირატესად 

გარიგებათა საცილობის მაგალითზე)



151 გოცაძე გიორგი
მფლობელისა და მესაკუთრის სამართლებრივ ინტერესთა 

კონფლიქტი

152 ზიბზიბაძე ლიკა მესამე პირები ადმინისტრაციულ პროცესში

153 გაგუა ანა
ადმინისტრაციული საჩივარი, როგორც უფლების დაცვის 

საშუალება 

154 გოგოლაძე მაია
დელიქტური ვალდებულების თავისებურებანი ქართულ 

მართლმსაჯულებაში

155 დიაკონიძე მელიტა
სამხედრო სარეზერვო სამსახურის საკანონმდბლო 

მოწესრიგება საქართველოში

156 თაყაიშვილი გიორგი
ადგილობრივი თვითმმართველობის უფლებამოსილებები 

საქართველოში

157 შენგელია ანა
ზარალის დარეგულირების საკითხები დაზღვევის 

სამართალში (შედარებით სამართლებრივი კვლევა)

158 ბურჯანაძე ეთერი

არარულწლოვანთა განრიდება და მედიაცია (აღდგენითი 

მართლმსაჯულების ეფექტურობა არასრულწლოვანთა 

სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობასთან შედარებით) 

159 სახამბერიძე ლელა
სატრანსპორტო სამართალდარღვევები და ადმინისტრაციული 

პასუხისმგებლობა

160 სისვაძე გიგი პასუხისმგებლობა სალიცენზიო პირობების დარღვევისათვის

161 ასლანიშვილი ლაშა
ნარკოტიკული დანაშაული (აქტუალური პრობლემები და მათი 

გადაჭრის გზები)



162 ცირეკიძე ირაკლი საპროცესო შეთანხმება საქართველოში

163 ტყებუჩავა თამარი
ოჯახური ძალადობის სამართლებრივი რეგულირება 

საქართველოში

164 მურცხვალაძე ნატო
გავლენიან აქციონერთა ვალდებულებები საკორპორაციო 

სამართალში

165 ახპატელი თამაზ
ნების განმარტების მნიშვნელობა სახელშეკრულებო ნორმათა 

ინტერპრეტაციისას

166 ფერაძე ალექსანდრე

საკუთრების ჩამორთმევა აუცილებელი საზოგადოებრივი 

საჭიროებისთვის და მესაკუთრის ინტერესების 

დაცვასაკუთრების უფლებაში ჩარევის დროს

167
ფოცხვერაშვილი 

გიორგი
სამართლის არჩევა საერთაშორისო კომერციულ გარიგებებში

168 ძიძიგური მარიამი

საექიმო შეცდომით გამოწვეული სამართლებრივი 

პასუხისმგებლობა და სამედიცინო მუშაკსა და პაციენტს შორის 

ვალდებუებით-სამართლებრივი ურთიერთობა 

(ინფორმირებული თანხმობა)

169 გორგოძე ანა

დავალების გარეშე სხვისი საქმეების შესრულებისა და 

უსაფუძვლო გამდიდრების შედარება კონტინენტური ევროპის 

და ანგლო-ამერიკული ქვეყნების მაგალითზე

170 ჯახველაძე ოთარ
საქორწინო კონტრაქტი და მისი გამოუყენებლობის მიზეზები 

(სამართლებრივ და საზოგადოებრივ ჭრილში)

171 ძიგუაშვილი გიორგი
ფინანსური გირაო ქართულ სამართლებრივ სივრცეში 

(შედარებითი ანალიზი)

172 დავით ბუღაძე

მინორიტარ აქციონერთა უფლებების დაცვის პრობლემატიკა 

აქციათა სავალდებულო მიყიდვის ინსტიტუტთან 

მიმართებით.  (შედარებით სამართლებრივი ანალიზი) 



173 სალომე ბეჟაშვილი
ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარების წინაპირობები 

გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებში

174 ყურაშვილი ნინო

დათქმა საჯარო წესრიგის შესახებ, როგორც სასამართლო და 

საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ცნობა-აღსრულებაზე უარის 

თქმის საფუძველი

175 დობაძიშვილი ნინო
სისხლისსამართლებრივი დევნა საქართველოს საპროცესო 

კანონმდებლობის მიხედვით

176 თოლორდავა ბაია ჩანასახის სამართლებრივი მდგომარეობა

177 ჯღარკავა ზაზა

სესხის ხელშეკრულების იურიდიული ბუნება - 

შედარებით/სამართლებრივი ანალიზი (ქართულ-ევროპული 

კანონმდებლობის მიხედვით)

178 მაჩიტიძე მარიამი
ტვირთის საზღვაო გადაზიდვების სახელშეკრულებო 

დოკუმენტის „კონოსამენტის“ სამართლებრივი ბუნება

179 მკერვალიძე თამარი
უდავო წარმოების დაწყების საფუძვლები და მისი 

თავისებურებანი სამოქალაქო სამართალწარმოებაში

180 პეტრიაშვილი ანი
ფედერაციული სახელმწიფო და რეგიონული სახელმწიფო: 

ორი განსხვავებული სისტემა ?

181 რეხვიაშვილი ნინო ნატურალიზაცია საქართველოში

182 ჩორგოლაშვილი ნინო

ფრენშაიზინგის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული 

ცალკეული პრობლემების სამართლებრივი ანალიზი 

(ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება 

წინასახელშეკრულებო ეტაპზე)

183 ხუციშვილი თეონა
მტკიცების პროცესის თავისებურებანი წუნდებული 

პროდუქტით მიყენებული ზიანის დროს 



184 წყალობაძე თამარ
პასუხისმგებლობა მომეტებული საფრთხით გამოწვეული 

ზიანისათვის

185 ბასოშვილი გიორგი
უცხოელების მიერ სასოფლო-სამეურნეო მიწაზე საკუთრების 

უფლების შეძენა და მისი განკარგვა

186 შელია გიორგი
არასრულწლოვანთა მიმართ განხორციელებული ძალადობა 

(შედარებით/სამართლებრივი კვლევა)

187 ჟორჟოლიანი თამარ
სარჩელისა და გადაწყვეტილების აღსრულების 

უზრუნველყოფა სამოქალაქო საპროცესო სამართალში

188 გიორგი ლაცაბიძე
წინასასამართლო სხდომა, როგორც სისხლის სამართლის 

პროცესის დამოუკიდებელი სტადია

189 გიორგი თინიკაშვილი

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის ზიანის ანაზღაურების 

სისტემა ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილის 

მიხედვით

190 თათია ცეცხლაძე
ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებული 

პერსონალური მონაცემის დაცვა სადაზღვევო სფეროში

191 მარიამ დუმბაძე

კონფიდენციალურობის პრინციპი და მისი დარღვევის 

შედეგები სუროგატი დედობის ხელშეკრულების დადებისას 

(შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი

192 იზა ბერიშვილი

პარტნიორის  გარიცხვასთან  და  გასვლასთან დაკავშირებული  

პრობლემები  შეზღუდულ  პასუხისმგებლობის 

საზოგადოებაში (შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი)

193 თინათინ გელაშვილი
აკრედიტივის არსი, მნიშვნელობა და რეგულაციასთან  

დაკავშირებული სამართლებრივი პრობლემები

194 ნინო თუხარელი
დიპლომატიური იმუნიტეტის მოხსნის სამართლებრივი 

საფუძვლები (შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი)



195 მიხეილ ადუაშვილი გენოციდი

196 თამუნა კახნიაური 
იპოთეკით დატვირთული ქონების ელექტრონულ აუქციონზე 

რეალიზაციის თავისებურებანი

197 ნიკა ურუშაძე პირგასამტეხლო - ვალდებულების შესრულების გარანტია

198 მიხა ჩემია

კონცენტრაციის რეგულირების ხარვეზები საქართველოს 

კონკურენციის კანონმდებლობის მიხედვით (საქარტელოსა და 

ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების 204-ე 

მუხლის შინაარსიდან გამომდინარე)

199 ლიკა ბოკერია
მოსამართლეთა თანამდებობაზე გამწესება ქვედა ინსტანციის 

სასამართლოებშ

200
სალომე 

ლაკლაკიშვილი

ხელშეკრულების მისადაგება შეცვლილი გარემოებებისადმი 

(სასამართლო პრაქტიკა და შედარებით სამართლებრივი 

ანალიზი)

201
სალომე 

მამულაიშვილი

კომერციული ბანკების მიერ ინფორმაციის გაცემის 

ვალდებულება სამომხარებლო სესხის ხელშეკრულების 

დადების დროს

202 რუსუდან დოლიძე ანგარიშსწორებაში დოკუმენტალური აკრედიტივის როლი 

203 გიორგი ახვლედიანი
საკუთრების უფლების დადგენის პრობლება იძულებითი 

აღსრულებისას

204 თინათინ ბაღათურია

საქართველოს შრომის კოდექსით გათვალისწინებული 

ანაზღაურებადი შვებულების სახე, მისი გამოყენების 

შესაძლებლობა და სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი. 

(ქართულ-ევროპული კანონმდებლობის მიხედვით)

205 თამარ ზვერიაშვილი

კეთილსინდისიერი შემძენი უძრავ და მოძრავ ქონებასთან 

დაკავშირებით- საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 185-ე და 

187-ე მუხლების საფუძველზე



206 ნათია ჯანელიძე
შეჯიბრებითობის პრინციპი ჩხრეკა-ამოღებისა და ნიმუშის 

აღების დროს

207 თამარ დევდარიანი
სარჩელის დასაშვებობის თავისებურებანი ადმინისტრაციულ 

სამართალწარმოებაში

208 თეონა ჩივაძე
მოწმის, როგორც სისხლის სამართლის პროცესის მონაწილის 

თავისებურებანი

209 ნინო ლუკაშვილი
უფლებამონაცვლეობის პრობლემა საწარმოთა 

რეორგანიზაციისას

210 ერეკლე მარიკაშვილი
კაპიტალის დაცვა საკუთარი აქციების შეძენით (შედარებით-

სამართლებრივი კვლევა)

211 ანა ლორია

თავისუფლების უფლების შეზღუდვის თაობაზე სასამართლო 

განჩინების დასაბუთების ქართული და ევროპული 

სტანდარტი (შედარებით-სამართლებრივი კვლევა)

212 ცირა სუქნიძე
ცილისწამება -  სამართლებრივი პასუხისმგებლობა და 

სასამართლო პრაქტიკა

213 გიორგი დარჩიაშვილი
მშენებლობის კონტროლის სამართლებრივი პრობლემები 

საქართველოში

214 ანა ჩალაძე
საქართველოს კონსტიტუცია - ისტორიული ტრადიციებიდან 

თანამედროვე გამოწვევებამდე

215 ირინა კვაჭანტირაძე
წარდგენილია სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის 

მოსაპოვებლად

216 ნინო სამხარაული
კორპორაციული მართვის მონისტურ სისტემაში საკუთრებისა 

და კონტროლის  გამიჯვნის პრობლემა



217 ქეთევან იმესაშვილი სუბროგაცია სადაზღვევო ურთიერთობებში

218 ნინო ჯინჭარაძე

ტენდერებში შეთანხმებული მონაწილეობის რეგულირების 

ხარვეზები საქართველოს კონკურენციის კანონმდებლობის 

მიხედვით (შედარებით სამართლებრივი ანალიზი)

219 გვანცა მიქიაშვილი
ნოტარიუსის ფუნქციათა ორმაგი ბუნება (საჯარო და 

სამეწარმეო ფუნქციათა გამიჯვნა)

220 წულაია ლიკა

შრომითი სამართლებრივი ურთიერთობის რეგულირების 

ინსტიტუციური პრობლემები და თანამედროვე ტენდენციები 

საქართველოში

221 რუხაძე მარი

მოსამართლეთა ანგარიშვალდებულების საკითხი: 

ისტორიული გამოცდილება თანამედროვე საქართველოს 

გამოწვევებისათვის 

222 ბურჭულაძე ირაკლი
კონფიდენციალურობის ვალდებულება წინასახელშეკრულებო 

ეტაპზე

223 შავგულიძე ნინო
ღირებულებათა კონფლიქტი გამოხატვისა და რელიგიის 

თვისუფლების რეალიზაციის პროცესში

224 ღონღაძე სალი
სასაქაონლო ნიშნის საყოველთოდ ცნობილად აღიარება და 

მისი დაცვის ფარგლები

225 წიტაიშვილი იაგო

საწარმოს ხელმძღვანელების და წილის მფლობელების 

კეთილსინდისიერების მოვალეობა სააქციო საზოგადოებაში 

(შედარებით სამართლებრივი კვლევა)

226 მაისურაძე ანუკი

სააქციო საზოგადოების მიერ დივიდენდის განაწილება 

კანონმდებლობის პრობლემური საკითხები (შედარებით 

სამართლებრივი კვლევა)

227 თვალავაძე თამთა

სამედიცინო დაწესებულების მიერ ზიანის მიყენების 

მიზეზობრიობის დადგენა საქართველოს კანონმდებლობისა 

და სასამართლო პრაქტიკის საფუძველზე (შედარებით-

სამართლებრივი კვლევა)



228 ჩახვაძე გიორგი
დისკრეციული უფლებამოსილების განხორციელებაზე 

სასამართლო კონტროლის სტანდარტები

229 რუხაძე სალომე უცხო ქვეყნის სამართლის ნორმის განმარტება

230 ბუბაშვილი თამარი

მამობის დადგენის სამართლებრივი საფუძვლები 

საქართველოს კანონმდებლობით (შედარებითი ანალიზი 

საზღვარგარეთის კანონმდებლობასთან)

231 ფხალაძე გიორგი

სამედიცინო ჩანაწერების და მათში დაცული პერსონალური 

მონაცემების სამართლებრივი რეგულირება საქართველოსა და 

ესტონეთში

232 ახვლედიანი თამარ

სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციაზე უარის თქმის 

აბსოლიტური საფუძვლები: არაგანმასხვავებელუნარიანობა, 

აღწერილობითა და მცდარი წარმოდგენის შექმნის 

შესაძლებლობა  

233
მჭედლიშვილი 

გულიკო

პერსონალურ მონაცემთა დაცვა როგორც პირადი ცხოვრების 

ხელშეუხებლობის გარანტი

234 კობახიძე ინგა

ადამიანის ძირითად უფლებათა მიმართება ხელშეკრულების 

თავისუფლების პრინციპთან (შედარებით-სამართლებრივი 

კვლევა)

235 მიქაუტაძე სალომე
დაზარალებულის პროცესუალურ უფლებებთან 

დაკავშირებული პრობლემები ქართულ სისხლის სამართალში

236 ფოფხაძე გრიგოლი

გამოუთხოვადი დოკუმენტური აკრედიტივის სამართლებრივი 

ბუნება და მისი მნიშვნელობა თანამედროვე საერთაშორისო 

ვაჭრობაში 

237 ჩანგელია სანათა
დისტანციური ხელშეკრულების დადების პროცედურა 

ქართული და ევროპული კავშირის სამართლის მიხედვით    

238 გაბელია ნათია

გერმანული სამართლის გავლენა უძრავ ნივთზე საკუთრების 

შეძენის დროს მესაკუთრესა და კეთილსინდისიერი შემძენის 

ინტერესთ კონკურენციისას



239 ჩუბინიძე ანა

მემკვიდრეობის უფლების ჩამორთმევის საფუძვლები და 

სამართლებრივი შედეგები (ქართული და გერმანული 

კანონმდებლობის მიხეედვით) 

240
ფეკლისტაშვილი 

ვიქტორია

სამკვიდროს ფლობით მიღების სირთულეების საქართველოს 

კანონმდებლობასა და სასამართლო პრაქტიკაში

241 ლაშხი მარიამი
ნივთის მიწოდების ვალდებულება და რისკის გადასვლა 

ეროვნული მოწესრიგებისა და "ინკოტერმსის" მიხედვით

242 ხორავა შოთა

დოკუმენტის ან ინფორმაციის გამოთხოვის, როგორც 

საგამოძიებო მოქმედების თავისებურებანი სისხლის 

სამართლის პროცესში

243 შათირიშვილი ნინო

მოძრავ ნივთზე საკუთრების შეძენა - დოგამტური და 

პრაქტიკული პრობლემების შედარებით-სამართლებრივი 

კვლევა

244
მამამთავრიშვილი 

ქეთი

მსჯავრდებულთა აქტიური საარჩევნო უფლების შეზღუდვა 

თანაზომიერების პრინციპთან მიმართებით

245 სულხანიშვილი ლაშა
ნარდობის ხელშეკრულების შრომის ხელშეკრულებისაგან 

გამიჯვნის სამართლებრივი ასპექტები

246 გელაშვილი ლორენა

საცხოვრებელი სადგომის ქირავნობისა და მისი შეწყვეტისას, 

დამქირავებლის უფლებების დაცვის გაუმჯობესების 

აუცილებლობა

247 უგრეხელიძე მარიამი
ჰიბრიდული ფასიანი ქაღალდების პორენციური გამოყენების 

საშუალებები კაპიტალის გაზრდის მიზნებისათვის

248 მესხიშვილი სალომე

ინსტიტუციური ინვესტორის სტატუსი გადახდისუუნარობის 

პროცესში  (სასამართლო პრაქტიკისა და გადახდისუუნარობის 

კანონმდებლობის რეფორმის ანალიზი)

249 გერგაია თამარი

ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვასთან დაკავშირებული 

სირთულეები საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრასთან 

მიმართებით



250 მაჩაიძე ანი
მოთხოვნათ საფუძვლების კონკურენცია სამედიცინო 

დაწესებულების მიერ მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისას

251 გიგუაშვილი თეონა
არასრულწლოვანთა შრომითი უფლებები საქართველოს 

კანონმდებლობაში

252 ივანოვა ლანა

საოჯახო ქონებრივი ურთიერთობების კოლიზიური 

საკითხების რეგულირების თავისებურებანი ქართულ და 

უცხოურ სამართალში

253 ბეთანელი ელენე

კეთილსინდისიერების პრინციპის მოქმედება ხელშეკრულების 

სტანდარტული პირობების ფორმულირებისას როგორც სუსტი 

მხარის დაცვის მექანიზმი

254 ჯავახიშვილი ანა გაფიცვის უფლება

255 სირაძე სალომე
დამსაქმებლის ვალდებულება დანერგოს შრომის 

უსაფრთხოების პრევენციული სისტემა

256
კატო ლოლუა 

(ცანკაშვილი)

თავისუფლების შეზღუდვის ადმინისტრაციულ - 

სამართლებრივი რეგულირება საქართველოში

257 ქეთი თოშხუა

საინვესტიციო დავების განხილვის საერთაშორისო ცენტრის 

(ICSID) იურისდიქციის გავრცელება სახელმწიფოსა და 

უცხოელ ინვესტორს შორის დადებული საინვესტიციო 

ხელშეკრულებიდან გამომდინარე სამართლებრივ დავებზე

258 მაისურაძე გიორგი

საკუთრების უფლების შეზღუდვის ეროვნული მექანიზმების 

შესაბამისობა უცხოური ინვესტიციების დაცვის 

საერთაშორისო სტანდარტებთან

259 ყაველაშვილი მარიამი

კორპორაციული მართვის ორგანოთა წინაშე არსებული 

საკანონმდებლო ხარვეზები სააქციო საზოგადოებაში 

(შედარებით სამართლებრივი ანალიზი 

260 მარდალეიშვილი ინა
დაზარალებულის უფლებრივი მდგომარეობა სისხლის 

სამართლის საქმის სასამართლო განხილვის სტადიებზე



261
ბოჭორიშვილი 

ნატალია

ზეგანაკვეთური სამუშაო საქართველოში და საერთაშორისო 

სტანდარტების დანერგვის აუცილებლობა საქართველოს 

შრომის სფეროში

262 კალანდაძე თეონა
,,მედიატორთა ეთიკის კოდექსი -  მედიატორთა  

თვითრეგულირების მექანიზმი“

263 სტურუა ია

მეწარმე სუბიექტის დირექტორის პასუხისმგებლობის 

საფუძვლებისა და ფარგლების კანონით მოწესრიგების 

აუცილებლობა ქართულ საკორპორაციო სამართალში

264 ზარნაძე ანა

ზეგანაკვეთური სამუშაოს არსებული საკანონმდებლო 

მოწესრიგების შესაძლო წინააღმდეგობა კონსტიტუციურ 

პრინციპებთან

265 ბაკურიძე მეგი

 შრომით ურთიერთობაში ანგარიშწორების ვადაგადაცილების  

ნორმატიული მოწესრიგება და  სასამართლო პრაქტიკის 

არათანმიმდევრულობა

266 ბერიძე მარიამ

ხარვეზები მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის 

ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების 

მარეგულირებელ სამართლებრივ აქტებში

267 მარგიშვილი თამარ

მოქმედი კანონმდებლობა და აუდიტორთა პასუხისმგებლობა, 

როგორც საქართველოში აუდიტის რეფორმის შემაფერხებელი 

გარემოება

268 ჯავახიშვილი ხატია

მომხმარებლისთვის ინფორმაციის მიუწოდებლობის 

სამართლებრივი შედეგების სპეციალური მოწესრიგების 

მიზანშეწონილობა

269 დავითაძე თამთა
დომინანტი პოზიციის ბოროტად გამოყენება წარმოებისა და 

ტექნოლოგიური განვითარების შეზღუდვის ნაწილში

270 კოზმანაშვილი საბა
ამომრჩეველთა პერსონალური მონაცემების გამოყენება 

საარჩევნო სუბიექტების მიერ

271 კახნიაშვილი ლაშა
ქორწინება და ფაქტობრივი უერთიერთობები - საქართველოსა 

და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკა



272 ზავრაშვილი გიორგი

„საკუთრების უფლება და მისი შეზღუდვა საკრედიტო 

მოთხოვნების უძრავი ქონების იპოთეკითა და მექანიკური 

სატრანსპორტო საშუალების გირავნობით უზრუნველყოფისას“

273 კრიხელი სოფო

სახელშეკრულებო თავისუფლება და მისი შეზღუდვა 

უზრუნველყოფილ საკრედიტო ურთიერთობებში მოვალი 

პასუხისმგებლობის განსაზღვრისას

274 მთვარაძე მარიამი
ახალი კორონავირუსის (Covid 19) გავლენა შრომით 

ურთიერთობებზე

275 ნადაშვილი ზურა ქმედების წამებად კვალიფიკაციის პრობლემები

276 ლეჟავა ნინო
ორმხრივი საივესტიციო შეთანხმებების და საერთაშორისო 

სტანდარტების გავლენა ინვესტორის უფლებების დაცვაზე

277 ბასიაშვილი მარიამი
რესოციალიზაციის შესაძლებლობა უვადო თავისუფლების 

აღკვეთისას

278 იორამაშვილი დაჩი

დირექტორის ზრუნვის მოვალეობა საწარმოს მართვის 

პროცესში (შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი დელავერის 

შტატის კანონმდებლობის და სასამართლო პტაქტიკის 

მიხედვით)

279 ნანიტაშვილი თამარ

საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილება 

სახელმწიფო ორგანოებს შორის კომპეტენციის თაობაზე 

დავებში და მიღბული გადაწყვეტილების აღსრულების 

პრობლემები

280 ხმიადაშვილი ქეთა
შემხვედრ შესრულებათა ექვივალენტურობის პრინციპის 

რეალისზაციის აუცილებლობა შრომით ხელშეკრულებაში

281 ჩიჩუა კონსტანტინე

ქურდული სამყაროს ზეგავლენა თანამედროვე ქართული 

საზოგადოების განვითარებაზე და მისი სამართლებრივი 

ასპექტები

282 ხომასურიძე თამარ
მეუღლეთა თანასაკუთრების ფარგლების დადგენა 

კანონისმიერი სამართლებრივი რეჟიმის მიხედვით



283 ნაჭყებია გიორგი
დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება შებოჭვა-

კომპლექტაციის ნაწილში

284
ბერძენიშვილი 

ქრისტინა

არსრულწლოვანთათვის თვისუფლების აღკვეთის 

ღონისძიებები და სასჯელის მოხდის შემდგომი 

რესოციალიზაცია-რეაბილიტაცია

285 დარჩიაშვილი ელენე
საწარმოს დირექტორის პასუხისმგებლობის საკანონმდებლო 

რეგულირების ანალიზი ქართულ და ამერიკულ სამართალში

286 მიქელაძე ლუკა
მორალური ზიანისათვის ფულადი კომპენსაციის განსაზღვრის 

არაერთგვაროვნება ქართულ სასამართლო პრაქტიკაში

287 ლოლუა ლაშა 
რეგულაციური დისბალანსი საგამოძიებო მოქმედებათა 

განხორციელებისას

288 მაკრაშვილი მარიამ
კორპორაციული საფარველის გაჭოლვა როგორც პარტნიორის 

პასუხიმგებლობის სახე

289 ჯანხოთელი ლელა
მეორადი მოთხოვნების წინაპირობები და შემთხვევები 

საქონლის საერთაშორისო ნასყიდობის ხელშეკრულებაში

290 ხიტირი ანუკი
საინვესტიციო დავის მიმართ გამოსაყენებელი სამართლის 

განსაზღვრა საერთაშორისო არბიტრაჟში

291 ჭიჭინაძე ირაკლი

დასაქმებულის პასუხისმგებლობა დამსაქმებლის წინაშე, 

პასუხიმგებლობის მასშტაბის შეზღუდვის ფარგლები და 

დასაბუთება

292 სამუკაშვილი ნინო
მოსამართლე როგორც სამართლიანი სასამართლოს გარანტი 

სისხლის სამართლის საქმის არსებითი განხილვის დროს

293 კუთხაშვილი თამთა

ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო, როგორც ბრალდებულისათვის 

სამართლიანი სასამრთლოს უზრუნველყოფის 

მართლმსაჯულების ფორმა



294 ხაბალაშვილი ლილე

ტრეფიკინგი ქალთა სექსუალური ექსპლუატაციის მიზნით და 

მის წინააღმდეგ ბრძოლა ადამიანის უფლებათა დაცვის 

პერსპექტივიდან

295 ახვლედიანი რატი
ადამიანიტ ვაჭრობა (ტრეფიკინგი) საქართველოში და მასთან 

ბრძოლის გზები

296 ლორია ზურა
მეწარმე იურიდიული პირის პარტნიორისა და დირექტორის 

პასუხისმგებლობის სამართლებრივი საფუძვლები

297 ვაჭარაძე ნატა
საბანკო გარანტიის ხელშეკრულების მხარეთა უფლება-

მოვალეობათა

298 ღვაბერიძე ნატო

გადახდისუუნარობის გამო საწარმოს გადაცემის დროს 

დასაქმებულთა უფლებები და დაცვის გარანტიები (ქართული 

რეალობა და ევროპული სტანდარტები)

300 დავლაშერიძე გალინა
სასამართლოს თანხმობა, როგორც პირადი და ოჯახური 

ცხოვრების უფლების დაცვის კონსტიტუციური გარანტი

301 ჩოკოშვილი ქეთევანი

2021 გაზაფხულისაგანგებო და საომარი მდგომარეობის დროს 

ძირითად უფლებათა და თავისუფლებათა შეზღუდვის 

კონსტიტუციური საფუძვლები

302 კობახიძე ნინო
შინაგანი რწმენის თავისუფლება, როგორც კონსტიტუციით 

დაცული აბსოლუტური უფლება

303 გელაშვილი ნაზი

ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ ზიანის ანაზღაურების 

დროს ზიანის ოდენობის და პასუხისმგებელი სუბიერქტის 

განსაზღვრა

304 დავლაშელიძე გალინა
სასამართლოს თანხმობა, როგორც პირადი და ოჯახური 

ცხოვრების უფლების დაცვის კონსტიტუციური გარანტი

305 ჩოკოშვილი ქეთევან

2021 გაზაფხულისაგანგებო და საომარი მდგომარეობის დროს 

ძირითად უფლებათა და თავისუფლებათა შეზღუდვის 

კონსტიტუციური საფუძვლები



306 კობახიძე ნინო
შინაგანი რწმენის თავისუფლება, როგორც კონსტიტუციით 

დაცული აბსოლუტური უფლება

307 ბერაძე გაბრიელ
დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება 

დისკრიმინაციის ნაწილში

308 კირთაძე ვიკა

„მოულოდნელობის ეფექტით დადებული გარიგებისაგან 

თავის დაღწევისა და თამხლების სამართლებრივი შედეგების 

ქართული მოდელის შეუსაბამობა თანამედროვე ევროპულ 

სტანდარტებთან“

309 ნადირაძე ანა
სიძულვილის მოტივის იდენტიფიცირების მნიშვნელობა 

სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისათვის

310 ჯაფარიძე ელენე

დამსაქმებლის მიერ, გამოსაცდელი ვადით დადებული 

შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის სამოსამართლეო 

პრაქტიკის გამოწვევები

311 გუგეშაშვილი თეონა
შრომითი ხელშეკრულების შწყვეტის პრაქტიკა ორსულობისა 

და დეკრეტყლი შვებულების პერიოდში


