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82 მექანიზმები არასრულწლოვნებთან მიმართებით (შედარებით სამართლებრივი
ანალიზი
83

სახელშეკრულებო თავისუფლება და კანონისმიერი ბოჭვის ინსტიტუტი კერძო
სამართლებრივ ურთიერთობებში

84 სანივთო უზრუნველყოფის საშუალებები და მათი აღსრულების
85

პრობლემები. (კანონმდებლობისა
და სასამართლო
პრაქტიკის შედარებითი
ხელშეკრულებიდან
გასვლის წინაპირობები
და მისი სამართლებრივი
შედეგები
(შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი)

86 ინდივიდუალური საწარმოს სამართლებრივი მდგომარეობა
87 კანონიერების პრინციპის დაცვა მოხელის სამსახურიდან განთავისუფლებისას
მხარის უფლების წინასწარი სამართლებრივი დაცვა ადმინისტრაციულ საპროცესო
სამართალში
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის სახელმწიფო
89
ზედამხედველობა საქართველოში
88

90

ფუნდამენტური კორპორაციული ცვლილებები კაპიტალურ საზოგადოებათა
სტრუქტურაში (შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი)

91 საწარმოს (კორპორაციის) გადახდისუნარიანობის დაცვა
გირავნობა, როგორ მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალება (წარმოშობის-შეწყვეტის,
92 მოთხოვნის გადაცემისა და რიგითობის პრობლემატიკა გირავნობის სახეების მიხედვით)
მყიდველის ხელშეკრულებიდან გასვლის, რეალური შესრულებისა და ფასის შემცირების
93 მეორადი მოთხოვნის უფლებები ქართული და უნიფიცირებული კერძო სამართლის
მიხედვით
სააპელაციო სასამართლოს უფლებამოსილება (შედარებით–სამართლებრივი ანალიზი)
94
95 პრეზუმფციები სამოქალაქო და სამოქალაქო საპროცესო სამართალში
96 ვალაუვალი მოვალის რეაბილიტაცია
სამოქალაქო სამართლებრივი პასუხისმგებლობის გამომრიცხავი გარემოებები და ბრალის
გარეშე პასუხისმგებლობის კონკრეტული გამოვლინებანი (ვალდებულებითი სამართლის
97
ზოგადი ნაწილის მიხედვით)
98

მეუღლეთა ქონებრივი ურთიერთობები (შედარებით–სამართლებრივი ანალიზი)

99 მემკვიდრეობის მიღების და მასზე უარის თქმის საფუძვლები
სასჯელის დანიშვნასთან დაკავშირებული ზოგიერთი აქტუალური საკითხი სისხლის
100 სამართლის კანონმდებლობასა და სასამართლო პრაქტიკაში
101

კრედიტორთა დაკმაყოფილებასთან დაკავშირებული რისკები იპოთეკით
დატვირთული ქონების რეალიზაციისას

102 ფული როგორც კერძო სამართლის სპეციფიკური ობიექტი

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები, როგორც ეფექტური
103 მმართველობის განხორციელების შესაძლებლობა(შედარებით სამართლებრივი
კვლევა)
104 ბრალის გარეშე პასუხისმგებლობა და პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების

საფუძვლები დელიქტურ სამართალში. მეცნიერ ხელმძღვანელი - ქეთევან

105 ველდებულების შეწყვეტის საფუძვლების ანალიზი

106 საკონსტიტუციო კონტროლის მოდელები (შედარებითი ანალიზი)
107

მედიაცია საქართველოში ( საკანონმდებლო სიახლეები, განვითარების
პერსპექტივები)

108 სახელშეკრულებო ვალდებულებათა შესრულების შეუძლებლობა.
109

საბანკო გარანტია - სახელშეკრულებო ურთერთობების თანამედროვე
უზრუნველყოფის საშუალება.

ელექტრონული ფორმით დადებული ხელშეკრულებიდან გამომდინარე
110 მომხმარებელთა უფლებების დაცვის პრობლემატიკა ევროკავშირის დირექტივების
ჭრილში
ერთობლივი საქმიანობის (ამხანაგობა) ხელშეკრულება როგორც მშენებლობის
111 სფეროში წარმოშობილ ურთიერთობათა სამართლებრივი რეგულირების
საფუძველი.

112 „სიცოცხლის დაზღვევა,“ სოციალური და სამართლებრივი ასპექტები
113

ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება, როგორც წინასახელშეკრულებო
ვალდებულება სამომხარებლო გარიგებებში.

საზოგადოებაში შენატანის განუხორციელებლობა და პარტნიორის გარიცხვის სხვა
114 სამართლებრივი საფუძვლები შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების და
სააქციო სახოგადოების მაგალითზე.
115 - საკუთრების დაცვა სანივთო სამართლებრივი საშუალებებით.
116 ფასიანი ქაღალდების ბაზრის რეგულირება და ინვესტორთა დაცვა.
მორალური ზიანის ანაზღაურების წინაპირობები და ფარგლები (ქართული
117 კანონმდებლობისა და საერთო სამართლის სისტემების შედარებით-სამართლებრივი
კვლევა).
118 ოპერატიულ-სამძებრო მონაცემების როლი სისხლის სამართლის პროცესში
119

სქესობრივი დანაშაულის შედეგად დაზარალებული არასრულწლოვნები სისხლის
სამართლის პროცესში.

120 საგადასახადო სამართალდარღვევა და პასუხისმგებლობა
საავტორო უფლებების დაცვა ქართული სამართლითა და საერთაშორისო კონვენციების
121
საფუძველზე.
122 უცხო ქვეყნის სასამართლო გადაწყვეტილების ცნობა და აღსრულება
123
124

მცდარი სამედიცინო ქმედება, როგორც სამოქალაქო სამართლებრივი
პასუხისმგებლობის საფუძველი
სამოქალაქო პასუხისმგებლობა სახელშეკრულებო ვალდებულების დარღვევისთვის

ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები (მომხმარებელთა უფლებების დაცვის
მექანიზმი)
126 საწარმოთა მართვა და ხელმძღვანელთა პასუხისმგებლობა.
127 არბიტრაჟის თავისებურებანი.
125

128

მტკიცებულებების მოპოვების და გამოყენების პრობლემა საქართველოს სისხლის
სამართლის პროცესში

ინვესტიციების ხელშეწყობისა და ორმხრივი დაცვის შესახებ საერთაშორისო
129 ხელშეკრულებებში არსებული „ინვესტიციის“ დეფინიციის მნიშვნელობა
საერთაშორისო საინვესტიციო ტრიბუნალების იურისდიქციისათვის
ბრალის გარეშე სამოქალაქოსამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძვლები
130 ქართული სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით. მეცნიერ ხელმძრვანელი
საკასაციო წარმოების დაწყების საფუძვლები და საკასაციო საჩივრის დასაშვებობის
131 პირობები სამოქალაქო სამართალწარმოებაში (შედარებითი ანალიზი)
132

კორპორაციული მართვა ქართულ კომერციულ ბანკებში, არსებული პრობლემები და მათი
გადაჭრის სამართლებრივი მექანიზმები.

133 საკრედიტო ხელშეკრულება საბანკო სამართალში (შედარებითი ანალიზი)
134 აქცია როგორც ფასინაი ქაღალდი და მისი სამართლებრივი რეგულირება
პარტნიორთა პირადი პასუხისმგებლობა კორპორაციის ვალდებულებებისათვის
135
(კორპორაციული საფარველის დარღვევა-piercing)
136 მოთხოვნის დათმობა და ვალის გადაკისრება
სააღზრულებლო წარმოებათა საკანონმდებლო მექანიზმები (სასამართლო/საარბიტრაჟო
137 გადაწყვეტილებ(ებ)ისა და ნოტარიუსის მიერ გაცემული სააღსრულებლო ფურცლის
თავისებურებანი)
138 აპელაციის დასაშვებობა (შედარებით სამართლებრივი ანალიზი)
უდავო და გამარტივებული წარმოების სახეები საქართველოს კანონმდებლობის,
139 რუსეთისა და გერმანიის სამოქალაქო საპროცესო ქვეყნების მაგალითზე

140
ცალმხრივი გარიგებისა და ცალმხრივი ხელშეკრულების სამართლებრივი ბუნება 142 შედარებით სამართლებრივი ანალიზი
143

სახელშეკრულებო და დელიქტური პასუხისმგებლობის კონკურენციის პრობლემა
სამოქალაქო სამართალში

144 დერივაციულ სარჩელთან დაკავშირებული სამართლებრივი პრობლემები
145 საბანკო ანგარიშების მონიტორინგი როგორც საგამოძიებო მოქმედება
კეთილსინდისირეი მფლობელობა - ტიტულოვანი თუ უტიტულო მფლობელობის
146
გამოვლინება
ქონებით სარგებლობასა და მართვასთან დაკავშიორებული საკითხები ბინთმესაკუტრეთა
ამხანაგობებში
148 რიგითობის პრობლემა სანივთო სმაართალში
147

მფლობელის პასუხისმგებლობა ავტოსატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციის დროს
149 ზიანის მიყენებისას
150

კრედიტორთა და პარტნიორთა დაცვის მექანიზმები შპს-ს გადახდისუუნარობის
საქმისწარმოებისას (უპირატესად გარიგებათა საცილობის მაგალითზე)

151 მფლობელისა და მესაკუთრის სამართლებრივ ინტერესთა კონფლიქტი
152 მესამე პირები ადმინისტრაციულ პროცესში
153 ადმინისტრაციული საჩივარი, როგორც უფლების დაცვის საშუალება
154
155

დელიქტური ვალდებულების თავისებურებანი ქართულ მართლმსაჯულებაში
სამხედრო სარეზერვო სამსახურის საკანონმდბლო მოწესრიგება საქართველოში

156 ადგილობრივი თვითმმართველობის უფლებამოსილებები საქართველოში
ზარალის დარეგულირების საკითხები დაზღვევის სამართალში (შედარებით
157
სამართლებრივი კვლევა)

არარულწლოვანთა განრიდება და მედიაცია (აღდგენითი მართლმსაჯულების
158 ეფექტურობა არასრულწლოვანთა სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობასთან
შედარებით)

159 სატრანსპორტო სამართალდარღვევები და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა
160 პასუხისმგებლობა სალიცენზიო პირობების დარღვევისათვის
161 ნარკოტიკული დანაშაული (აქტუალური პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები)
162 საპროცესო შეთანხმება საქართველოში
163 ოჯახური ძალადობის სამართლებრივი რეგულირება საქართველოში
164 გავლენიან აქციონერთა ვალდებულებები საკორპორაციო სამართალში
165 ნების განმარტების მნიშვნელობა სახელშეკრულებო ნორმათა ინტერპრეტაციისას
166

საკუთრების ჩამორთმევა აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისთვის და
მესაკუთრის ინტერესების დაცვასაკუთრების უფლებაში ჩარევის დროს

167 სამართლის არჩევა საერთაშორისო კომერციულ გარიგებებში
საექიმო შეცდომით გამოწვეული სამართლებრივი პასუხისმგებლობა და სამედიცინო
168 მუშაკსა და პაციენტს შორის ვალდებუებით-სამართლებრივი ურთიერთობა
(ინფორმირებული თანხმობა)
დავალების გარეშე სხვისი საქმეების შესრულებისა და უსაფუძვლო გამდიდრების
169 შედარება კონტინენტური ევროპის და ანგლო-ამერიკული ქვეყნების მაგალითზე
საქორწინო კონტრაქტი და მისი გამოუყენებლობის მიზეზები (სამართლებრივ და
საზოგადოებრივ ჭრილში)
171 ფინანსური გირაო ქართულ სამართლებრივ სივრცეში (შედარებითი ანალიზი)
მინორიტარ აქციონერთა უფლებების დაცვის პრობლემატიკა აქციათა სავალდებულო
172 მიყიდვის ინსტიტუტთან მიმართებით. (შედარებით სამართლებრივი ანალიზი)
170

ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარების წინაპირობები გარდამავალი ეკონომიკის
ქვეყნებში
დათქმა საჯარო წესრიგის შესახებ, როგორც სასამართლო და საარბიტრაჟო
174 გადაწყვეტილების ცნობა-აღსრულებაზე უარის თქმის საფუძველი
173

175

სისხლისსამართლებრივი დევნა საქართველოს საპროცესო კანონმდებლობის მიხედვით

176 ჩანასახის სამართლებრივი მდგომარეობა
სესხის ხელშეკრულების იურიდიული ბუნება - შედარებით/სამართლებრივი ანალიზი
177 (ქართულ-ევროპული კანონმდებლობის მიხედვით)
ტვირთის საზღვაო გადაზიდვების სახელშეკრულებო დოკუმენტის „კონოსამენტის“
სამართლებრივი ბუნება
უდავო წარმოების დაწყების საფუძვლები და მისი თავისებურებანი სამოქალაქო
179
სამართალწარმოებაში
ფედერაციული სახელმწიფო და რეგიონული სახელმწიფო: ორი განსხვავებული სისტემა ?
180

178

181 ნატურალიზაცია საქართველოში
ფრენშაიზინგის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ცალკეული პრობლემების
182 სამართლებრივი ანალიზი (ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება
წინასახელშეკრულებო ეტაპზე)
183

მტკიცების პროცესის თავისებურებანი წუნდებული პროდუქტით მიყენებული ზიანის
დროს

184 პასუხისმგებლობა მომეტებული საფრთხით გამოწვეული ზიანისათვის
185
186
187
188
189

უცხოელების მიერ სასოფლო-სამეურნეო მიწაზე საკუთრების უფლების შეძენა და მისი
განკარგვა
არასრულწლოვანთა მიმართ განხორციელებული ძალადობა (შედარებით/სამართლებრივი
კვლევა)
სარჩელისა და გადაწყვეტილების აღსრულების უზრუნველყოფა სამოქალაქო საპროცესო
სამართალში
წინასასამართლო სხდომა, როგორც სისხლის სამართლის პროცესის დამოუკიდებელი
სტადია
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის ზიანის ანაზღაურების სისტემა ვალდებულებითი
სამართლის ზოგადი ნაწილის მიხედვით

ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებული პერსონალური მონაცემის დაცვა
190 სადაზღვევო სფეროში
კონფიდენციალურობის პრინციპი და მისი დარღვევის შედეგები სუროგატი დედობის
191 ხელშეკრულების დადებისას (შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი
პარტნიორის გარიცხვასთან და გასვლასთან დაკავშირებული პრობლემები შეზღუდულ
192 პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში (შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი)
აკრედიტივის არსი, მნიშვნელობა და რეგულაციასთან დაკავშირებული სამართლებრივი
პრობლემები
დიპლომატიური იმუნიტეტის მოხსნის სამართლებრივი საფუძვლები (შედარებით194
სამართლებრივი ანალიზი)
195 გენოციდი
იპოთეკით დატვირთული ქონების ელექტრონულ აუქციონზე რეალიზაციის
196
თავისებურებანი
197 პირგასამტეხლო - ვალდებულების შესრულების გარანტია
კონცენტრაციის რეგულირების ხარვეზები საქართველოს კონკურენციის
კანონმდებლობის მიხედვით (საქარტელოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ
198
შეთანხმების 204-ე მუხლის შინაარსიდან გამომდინარე)
193

199 მოსამართლეთა თანამდებობაზე გამწესება ქვედა ინსტანციის სასამართლოებშ

ხელშეკრულების მისადაგება შეცვლილი გარემოებებისადმი (სასამართლო

200 პრაქტიკა და შედარებით სამართლებრივი ანალიზი)
201

კომერციული ბანკების მიერ ინფორმაციის გაცემის ვალდებულება სამომხარებლო
სესხის ხელშეკრულების დადების დროს

202 ანგარიშსწორებაში დოკუმენტალური აკრედიტივის როლი
203 საკუთრების უფლების დადგენის პრობლება იძულებითი აღსრულებისას

საქართველოს შრომის კოდექსით გათვალისწინებული ანაზღაურებადი
204 შვებულების სახე, მისი გამოყენების შესაძლებლობა და სასამართლო პრაქტიკის
ანალიზი. (ქართულ-ევროპული კანონმდებლობის მიხედვით)

კეთილსინდისიერი შემძენი უძრავ და მოძრავ ქონებასთან დაკავშირებით-

205 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 185-ე და 187-ე მუხლების საფუძველზე
206 შეჯიბრებითობის პრინციპი ჩხრეკა-ამოღებისა და ნიმუშის აღების დროს
207
208
209
210

სარჩელის დასაშვებობის თავისებურებანი ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებაში
მოწმის, როგორც სისხლის სამართლის პროცესის მონაწილის თავისებურებანი
უფლებამონაცვლეობის პრობლემა საწარმოთა რეორგანიზაციისას
კაპიტალის დაცვა საკუთარი აქციების შეძენით (შედარებით-სამართლებრივი
კვლევა)

თავისუფლების უფლების შეზღუდვის თაობაზე სასამართლო განჩინების
211 დასაბუთების ქართული და ევროპული სტანდარტი (შედარებით-სამართლებრივი
კვლევა)
212

ცილისწამება - სამართლებრივი პასუხისმგებლობა და სასამართლო პრაქტიკა

213 მშენებლობის კონტროლის სამართლებრივი პრობლემები საქართველოში
საქართველოს კონსტიტუცია - ისტორიული ტრადიციებიდან თანამედროვე
214 გამოწვევებამდე
215

წარდგენილია სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად

კორპორაციული მართვის მონისტურ სისტემაში საკუთრებისა და კონტროლის გამიჯვნის
პრობლემა
217 სუბროგაცია სადაზღვევო ურთიერთობებში
ტენდერებში შეთანხმებული მონაწილეობის რეგულირების ხარვეზები საქართველოს
218 კონკურენციის კანონმდებლობის მიხედვით (შედარებით სამართლებრივი ანალიზი)
216

219

ნოტარიუსის ფუნქციათა ორმაგი ბუნება (საჯარო და სამეწარმეო ფუნქციათა გამიჯვნა)

