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საკონტაქტო ინფორმაცია 

 

დიმიტრი გეგენავა 

სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი 

კ. ქუთათელაძის ქ. 3, თბილისი, საქართველო 

577233847  

d.gegenava@sabauni.edu.ge  
    

 

განათლება 

 
აღწერა თარიღები 

 

სამართლის დოქტორი (Ph.D.)  

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი  

დისერტაცია: „კონსტიტუციური შეთანხმება, როგორც ეკლესია-

სახელმწიფოს ურთიერთობის სამართლებრივი ფორმა და მისი 

აღსრულება საქართველოში“ 
სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფ. გიორგი კვერენჩხილაძე 

 

სამართლის მაგისტრი (M.A.) 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

სამაგისტრო ნაშრომი: „საკონსტიტუციო მართლმსაჯულება 

საქართველოში: ძირითადი სისტემური პრობლემები“ 
სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფ. გიორგი კვერენჩხილაძე 

 

სამართლის ბაკალავრი (B.A) 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

2012-2016 

 

 

 

 

 

 

 

2010-2012 

 

 

 

 

 

 

2006-2010 

 

 

 

 

პედაგოგიური გამოცდილება 

 
აღწერა თარიღები 

 

სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი 

პროფესორი (ასოცირებული პროფესორი, მოწვეული ლექტორი 
 

2013- 

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი 

ასოცირებული პროფესორი (ასისტენტ-პროფესორი, მოწვეული 

ლექტორი) 

 

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი 

2013- 
 
 
 

2019- 
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მოწვეული ლექტორი 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

მოწვეული ლექტორი 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ასისტენტი, მოწვეული ლექტორი 

 

საქართველოს უნივერსიტეტი 

მოწვეული ლექტორი 

 

კავკასიის უნივერსიტეტი 

მოწვეული ლექტორი 

 

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

მოწვეული ლექტორი 

 
 

2018-2020 
 
 

2011-2018 
 
 
 

2016-2017 
 
 

2015-2016 
 
 

2013-2014 
 
 
 
 

  

სამუშაო გამოცდილება 

 
აღწერა თარიღები 

 

სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი 

პრორექტორი 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭო 

თავმჯდომარის მოადგილე, წევრი 

 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 

ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის ექსპერტი 

 

იურიდიული კომპანია „ჯეი ემ ჯი და პარტნიორები“ 

მმართველი პარტნიორი, გენერალური დირექტორი 

 

დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტი 

დირექტორი 

 

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი 

სადისერტაციო საბჭოს მდივანი 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

წარმომადგენლობითი საბჭოს აპარატის უფროსი 

 

2018- 
 

 
2020- 

 
 

2017-2020 
 

 
2017-2019 

 
 
 

2012- 
 

 
2018 

 
 

2010-2018 
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აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი 

იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

იურიდიული ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და 

განვითარების სამსახურის სპეციალისტი 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

რექტორის თანაშემწე 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

იურიდიული ფაკულტეტის იურისტი 
 

2014-2015 
 

2010 
 
 
 
 

2010 
 
 
 
 

2009-2010 
 
 
 

 
კონფერენციები 

 
აღწერა თარიღები 

 

რთული შემთხვევები სასამართლო პრაქტიკაში, IV ეროვნული 

კონფერენცია, თბილისი, საქართველო, მოხსენება: რთული 

შემთხვევები და საქართველოს სასამართლო პრაქტიკა 

 

პრიმატი და სინოდურობა, III ეროვნული კონფერენცია 

თეოლოგიაში, თბილისი, საქართველო, მოხსენება: „ერთი ქალაქი, 

ერთი იმპერატორი, ერთი ღმერთი“: რომის იმპერიიდან 

ქრისტიანობის გლობალურ გამოწვევებამდე 

 

რთული შემთხვევები სასამართლო პრაქტიკაში, III ეროვნული 

კონფერენცია, თბილისი, საქართველო, მოხსენება: რთული 

შემთხვევების სირთულე: სამართლებრივი რეალიზმიდან 

დუორკინამდე 

 

რელიგია და ადამიანის უფლებები, II ეროვნული კონფერენცია, 

თბილისი, საქართველო, მოხსენება: რელიგიური ორგანიზაციების 

დაფინანსების ქართული მოდელი და ადამიანის უფლებათა 

დაცვის გამოწვევები 

 

ეკლესია და სახელმწიფო, II ეროვნული კონფერენცია 

თეოლოგიაში, თბილისი, საქართველო, მოხსენება: ეკლესია-

2020 
 
 
 
 

2020 
 
 
 

 
 

2019 
 
 
 

 
 

2019 
 
 
 
 
 

2019 
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სახელმწიფოს ურთიერთობის სეკულარული მოდელები 

 

ადგილობრივი ეკლესიების ავტოკეფალიის ისტორიული, 

კანონიკური, პოლიტიკური და სახელმწიფოებრივი ასპექტები, I 

ეროვნული კონფერენცია თეოლოგიაში, თბილისი, საქართველო, 

მოხსენება: ავტოკეფალიის პოლიტიკურობის საკითხი ეკლესიისა 

და სახელმწიფოს ურთიერთობის კონტექსტში 

 

ადამიანის უფლებები: მიღწევები და გამოწვევები, თბილისი, 

საქართველო, მოხსენება: Legal Concept of Secularism in the Light 

of Human Rights in Georgia. 

 

რელიგია და ადამიანის უფლებები, თბილისი, საქართველო, 

მოხსენება: სეკულარიზმი, როგორც ადამიანის უფლება. 

 

პირველი მსოფლიო ომი: ისტორიული, პოლიტიკური და 

სამართლებრივი ასპექტები, თბილისი, საქართველო, მოხსენება: 

პირველი მსოფლიო ომი, ანტიგერმანული განწყობა აშშ-ში და 

კონსტიტუციის შესწორებები 

 

ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები და სახელმწიფოს 

უსაფრთხოება, ლუბლინი, პოლონეთი, მოხსენება: Protection of 

Freedom of Conscience and Religion in Georgia. 

 

ვიშეგრადის ქვეყნების სამართლის სკოლათა პირველი 

კონფერენცია (პანელი: საკონსტიტუციო იდენტობა), ბუდაპეშტი, 

უნგრეთი, მოხსენება: Changing Constitutional Identity: 

Constitutional Reform and and New Concept of Human Rights in 
Georgia.  

 

სამართალი და გლობალური უსაფრთხოება, თბილისი, 

საქართველო, მოხსენება: Law and Global Security in the XXI 

century and Legal Challenges. 

 

დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებათა თანამედროვე 

გამოწვევები რეგიონალური პოლიტიკისა და უსაფრთხოების 

ჭრილში, თბილისი, საქართველო, მოხსენება: ქართული 

კონსტიტუციონალიზმის იდეაფიქსები. 

 

 
2019 

 
 
 
 
 
 

2018 
 
 
 
 

2018 
 
 

 
2018 

 
 
 
 
 

2018 
 
 
 
 

2018 
 
 
 
 
 
 

2018 
 
 
 

 
2017 

 
 
 
 
 

2016 
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კონსტიტუციონალიზმი – 800 და საქართველოს კონსტიტუცია – 

20, თბილისი, საქართველო, მოხსენება: Magna Carta Libertatum: 

კონსტიტუციონალიზმის სათავეებთან. 

 

განათლების რეფორმის გამოწვევები, ლვოვი, კრაინა, მოხსენება: 

მმართველობის ფორმები: საქართველო და უკრაინა. 

 

სამართლიანობა - მშვიდობისა და განვითარების წინაპირობა, 

თბილისი, საქართველო, მოხსენება: Unconstitutional Constitutional 

Amendments and Georgian Reality. 

 

სახელმწიფო მმართველობის ფორმა: საქართველოს 

საკონსტიტუციო სინამდვილე და პერსპექტივა, თბილისი, 

საქართველო, მოხსენება: ძალაუფლების გამიჯვნის ქართული 

მოდელის პრობლემა. 

 

ევროპული ღირებულებები და იდენტობა, თბილისი, 

საქართველო, მოხსენება: ქართული კონსტიტუციონალიზმის 

ევროპული საფუძვლები: ბრძოლა სამართლებრივი 

სახელმწიფოსთვის 

 

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა და 1921 წლის 

კონსტიტუცია, თბილისი, საქართველო, მოხსენება: ეკლესიისა და 

სახელმწიფოს ურთიერთობის ძირითადი სამართლებრივი 

ასპექტები (1917–1921) და საქართველოს პირველი კონსტიტუცია 

 

 
 

2015 
 
 
 

2015 
 
 
 
 

2014 
 
 
 
 
 

2014 
 
 

 
 

2013 
 
 
 
 
 

 
სემინარები და ტრენინგები 

 
აღწერა თარიღები 

 

ლიდერობის აღმასრულებელი პროგრამა, ნოტრ-დამის 

უნივერსიტეტის მენდოზას ბიზნესის კოლეჯი, ინდიანა, აშშ 

 

ევროკავშირის სამართალი და ჰარმონიზაციის პრობლემები - 

სამართლის სკოლა, თბილისი, საქართველო 

 

Learner Centred Teaching – a course for innovative teachers – 

STAR, ERASMUS +, თბილისი, საქართველო, 2018 

 

სწავლების მეთოდები, მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა 

2019 
 

 
2018 

 

 
2018 

 

 
2014 
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და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი საქართველოში 

(JIlEP), გუდაური, საქართველო 

  

 
გრანტები და სტიპენდიები 

 
აღწერა თარიღები 

 

Human Rights Chair, USAID/PROLoG 

პროექტის მენეჯერი 

 

კვლევითი სტიპენდია, ნოტრ-დამის უნივერსიტეტი (ინდიანა, აშშ)  

 

ფასილიტატორის სტიპენდია, ღია მსოფლიოს პროგრამა (აშშ) 

 

სამეცნიერო გრანტი, სახელმძღვანელოს ავტორი, ტრენერი - 

საქართველოს ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად 

დასახლებულ რეგიონებში სახელმწიფო 

ენისა დაკონსტიტუციის საფუძვლების დაჩქარებული მეთოდით 

ინტეგრირებული სწავლების ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროგრამა „ვისწავლოთ 

ქართული“, საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი, 

საქართველოს პრეზიდენტის 2016 წლის 8 თებერვლის 

განკარგულება (№ 08/02/01) 

 

სამეცნიერო გრანტი, ექსპერტი - საქართველოს პარლამენტის 

საკანონმდებლო მონაცემების ნორმალიზაციისა და 

საკანონმდებლო ინფორმაციის მართვის სისტემის განვითარება, 

მსოფლიო ბანკი, IDF TF099612 

 

სამეცნიერო გრანტი, ასისტენტი - ნაფიც მსაჯულთა დანერგვის 

შესწავლისა და ანალიზისათვის, ფონდი ღია საზოგადოება 

საქართველო, LL/07/10/-17529 

2020- 
 
 

2019 

 
2017, 2018, 2019 

 
2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 
 
 
 
 
 

2011-2013 

 
პროფესიული საზოგადოების წევრობა 

 

ადვოკატი, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია 

წევრი, სამართლისა და რელიგიის კვლევების საერთაშორისო კონსორციუმი (ICLARS) 

წევრი, საკონსტიტუციო სამართლის საერთაშორისო ასოციაცია (IACL) 

წევრი, საჯარო სამართლის საერთაშორისო საზოგადოება (I-Con) 

ასოცირებული მკვლევარი, დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტი 
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ენობრივი კომპეტენცია 

   
ქართული (მშობლიური), ინგლისური (B2), რუსული (B2), იტალიური (A1) 

 
სხვა უნარ-ჩვევები 

 

MS Word, MS Power Point, Adobe Photoshop, Nitro Pdf 
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გამოქვეყნებული ნაშრომები 

 

 

N სათაური ენა ავტორები გამომცემელი წელი 

 

წიგნები 

1.  კონსტიტუციონალიზმი, ზოგადი 

ნაწილი, წიგნი II 

ქართული დიმიტრი გეგენავა, 

ბექა ქანთარია, გიორგი 

გორაძე, მარიამ ჯიქია, 

ლანა ცანავა, ეკა 

კაველიძე, ზურაბ 

მაჭარაძე, პაატა 

ჯავახიშვილი, ნინო 

ქაშაკაშვილი 

სულხან-საბა 

ორბელიანის 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

2020 

2.  შესავალი საქართველოს 

საკონსტიტუციო სამართალში 

ქართული დიმიტრი გეგენავა, 

ლანა ცანავა, თამარ 

პაპაშვილი, ბესიკ 

ლოლაძე, რატი 

ბრეგაძე, პაატა 

ჯავახიშვილი, გიორგი 

სიორიძე, ქეთევან 

ვარდოსანიძე, გიორგი 

გორაძე, ზურაბ 

მაჭარაძე, თენგიზ 

თევზაძე 

სულხან-საბა 

ორბელიანის 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

2019 

3.  ეკლესია-სახელმწიფოს 

ურთიერთობის სამართლებრივი 

მოდელები და საქართველოს 

კონსტიტუციური შეთანხმება 

ქართული დიმიტრი გეგენავა დავით ბატონიშვილის 

სამართლის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა 

2018 

4.  კონსტიტუციონალიზმი, ზოგადი 

შესავალი, წიგნი I 

ქართული დიმიტრი გეგენავა, ----

- 
დავით ბატონიშვილის 

სამართლის 

2018 
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ინსტიტუტის 

გამომცემლობა 

5.  საქართველოს საკონსტიტუციო 

სამართალი, მეოთხე გამოცემა 

ქართული დიმიტრი გეგენავა, 

ბექა ქანთარია, ლანა 

ცანავა, თენგიზ 

თევზაძე, ზურაბ 

მაჭარაძე, პაატა 

ჯავახიშვილი,თინათინ 

ერქვანია, თამარ 

პაპაშვილი 

 

დავით ბატონიშვილის 

სამართლის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა 

2016 

6.  საჯარო მმართველობის 

სამართლებრივი საფუძვლები 

ქართული კარლ-პეტერ 

ზომერმანი, გიორგი 

ხუბუა, პაატა ტურავა, 

ირაკლიკობახიძე, კობა 

ყალიჩავა, დიმიტრი 

გეგენავა, აკაკი 

გაწერელია, სანდრო 

სვანიშვილი, ზვიად 

როგავა 

GIZ 2016 

7.  საქართველოს საკონსტიტუციო 

სამართალი, მე-3 გამოცემა 

ქართული დიმიტრი გეგენავა, 

ბექა ქანთარია, ლანა 

ცანავა, თენგიზ 

თევზაძე, ზურაბ 

მაჭარაძე, პაატა 

ჯავახიშვილი,თინათინ 

ერქვანია, თამარ 

პაპაშვილი 

დავით ბატონიშვილის 

სამართლის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა 

2015 

8.  კონსტიტუციის გადასინჯვის 

ქართული მოდელი - ნორმატიული 

მოწესრიგების ხარვეზები და 

პერსპექტივა 

ქართული თამარ პაპაშვილი, 

დიმიტრი გეგენავა 

დავით ბატონიშვილის 

სამართლის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა 

2015 

9.  პრაქტიკუმი საკონსტიტუციო 

სამართალში 

ქართული დიმიტრი გეგენავა, 

ზურაბ მაჭარაძე 

დავით ბატონიშვილის 

სამართლის 

ინსტიტუტის 

2015 
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გამომცემლობა 

 
10.  საქართველოს საკონსტიტუციო 

სამართალი, მე-2 გამოცემა 

ქართული დიმიტრი გეგენავა, 

ბექა ქანთარია, ლანა 

ცანავა, თენგიზ 

თევზაძე, ზურაბ 

მაჭარაძე, პაატა 

ჯავახიშვილი,თინათინ 

ერქვანია, თამარ 

პაპაშვილი 

 

დავით ბატონიშვილის 

სამართლის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა 

2014 

11.  საქართველოს საკონსტიტუციო 

სამართალი 

ქართული დიმიტრი გეგენავა, 

ბექა ქანთარია, ლანა 

ცანავა, თენგიზ 

თევზაძე, ზურაბ 

მაჭარაძე, პაატა 

ჯავახიშვილი,თინათინ 

ერქვანია, თამარ 

პაპაშვილი 

დავით ბატონიშვილის 

სამართლის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა 

2013 

12.  კაზუსები საკონსტიტუციო 

სამართალში 

ქართული დიმიტრი გეგენავა, 

ზურაბ მაჭარაძე 
„უნივერსალი“ 2013 

13.  მითითებისა და აღნიშვნის 

სტანდარტი სამართალში 

ქართული დიმიტრი გეგენავა, 

გიორგი ბურჯანაძე 
„უნივერსალი“ 2013 

14.  საკონსტიტუციო მართლმსაჯულება 

საქართველოში: სამართალწარმოების 

ძირითადი სისტემური პრობლემები 

 

ქართული დიმიტრი გეგენავა 

„უნივერსალი“ 2012 

15.  სტუდენტური 

თვითმმართველობების 

სამართლებრივი მიმოხილვა 

 

ქართული დიმიტრი გეგენავა 

„საუნჯე“ 2011 

სტატიები 

16.  ქორწინების 

„კონსტიტუციონალიზაცია“ 

საქართველოში 

ქართული დიმიტრი გეგენავა ჟურნ. „ორბელიანი“, N2 2020 
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17.  State Funding of Religious Organizations 

in Georgia 

ინგლისური დიმიტრი გეგენავა Article in: Studia z Prawa 

Wyznaniowego, 22/2019 

2019 

18.  საკონსტიტუციო იდენტობის 

გაგებისათვის 

 დიმიტრი გეგენავა სტატია კრებულში: 

სერგო ჯორბენაძე 90 

2019 

19.  Changing Constitutional Identity: 

Constitutional Reform and New Concept 

of Human Rights in Georgia 

ინგლისური დიმიტრი გეგენავა 
Article in: Bratislava Law 

Review 

2019 

20.  Church-State Relations in the 
Democratic Republic of Georgia (1918-
1921) 

ინგლისური დიმიტრი გეგენავა ჟურნ. „Studia z Prawa 

Wyznaniowego“, 21/2018 

2018 

21.  Church-State Relations in Georgia: 
Legal Frames and General Overview 

ინგლისური დიმიტრი გეგენავა Article in: Teka Kom. 
Praw. – OL PAN, t. XI, 
2018, nr 2 

2018 

22.  კამიუ, „უცხო“, სამართალი და 

მორალი გემოვნებით 

ქართული დიმიტრი გეგენავა ჟურნალში: „სამართლის 

მეთოდები“, 2-2018 

2018 

23.  საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლო: პოზიტიური 

კანონმდებლობის მცდელობა და 

თანამედროვე გამოწვევები 

 

ქართული დიმიტრი გეგენავა, 

პაატა ჯავახიშვილი 

სტატია კრებულში: 

ლადო ჭანტურია 55 

2018 

24.  Constitutional Court of Georgia as 
Positive Legislator: Transformation and 
Modern Challenges  

 

ინგლისური დიმიტრი გეგენავა Polish-Georgian Law 
Review, 3/2017 

2017 

25.  ადამიანის უფლებათა დაცვა 

ოკუპირებულ ტერიტორიებზე 

ქართული მარიამ ჯიქია, 

დიმიტრი გეგენავა 

სტატია კრებულში: 

ადამიანის უფლებათა 

დაცვა, კონსტიტუციური 

რეფორმა და სამართლის 

უზენაესობა 

საქართველოში 

2017 

26.  ქართული კონსტიტუციონალიზმის 

იდეაფიქსები, ანუ როცა „ცვლილების 

ქარი“ უბერავს 

ქართული დიმიტრი გეგენავა სტატია კრებულში: 

ავთანდილ 

დემეტრაშვილი 75 

2017 

27.  President’s Veto, Parliament and 
Georgian Model of Separation of 

ინგლისური დიმიტრი გეგენავა ჟურნალში: International 

Academy Journal “Web of 

2017 
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Powers Scholars”, #6(15), 
Septembers 2017 

28.  საქართველოს კონსტიტუციის 39-ე 

მუხლი: იძულებით 

გადაადგილებული ნორმა 

თავშესაფრის მოლოდინში და 

შეუცნობლისადმი შიშის ფენომენი 

ქართულ კონსტიტუციონალიზმში 

 

ქართული დიმიტრი გეგენავა, 

პაატა ჯავახიშვილი 

ჟურნალში: აკადემიური 

მაცნე, სპეციალური 

გამოცემა 

2017 

29.  Magna Carta Libertatum: 

კონსტიტუციონალიზმის 

სათავეებთან 

ქართული დიმიტრი გეგენავა კრებულში: 

კონსტიტუციონალიზმის 

800 წელი 

2017 

30.  Retrospection of the Georgian 
Constitutional Reforms: Searching for 
the Holy Grail 

ინგლისური დიმიტრი გეგენავა ჟურნალში: South 

Caucasus Law Journal, 
08/2017 

2017 

31.  Сокрушение оков нормативизма: 
признаки правового реализма в 
конституционном судопроизводстве 
Грузии 

რუსული დიმიტრი გეგენავა სტატია კრებულში: 

Гуманитарные науки и 
модернизация правовой 
системы государства: 
российский и 
зарубежный опыт, Под 
ред. Г.Б. Гридневой, 
А.Б. Дидикина 

2017 

32.  „ძალაუფლება“ v. „ხელისუფლება“: 

შენიშვნები კონსტიტუციის მე-5 

მუხლის თაობაზე 

 

ქართული დიმიტრი გეგენავა კრებულში: გურამ 

ნაჭყებია 75 

2016 

33.  კონსტიტუციური შეთანხმების 

ზოგიერთი სამართლებრივი და 

ტექნიკური პრობლემა 

ქართული დიმიტრი გეგენავა ჟურნალში: „სამართლის 

ჟურნალი“, #1 

2016 

34.  ძალაუფლების გამიჯვნის ქართული 

მოდელის პრობლემა 

ქართული დიმიტრი გეგენავა კრებულში: სახელმწიფო 

მმართველობის 

მოდელები: 

საქართველოს 

საკონსტიტუციო 

სინამდვილე და 

2016 
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პერსპექტივა 

35.  ჯვრისწერის აღიარების პრობლემა 

ქართულ სამართლებრივ სივრცეში 

ქართული დიმიტრი გეგენავა ჟურნალში: „სამართლის 

ჟურნალი“, #1 

2015 

36.  Unconstitutional Constitutional 
Amendment: Three Judgments from 
the Practice ofthe Constitutional Court 
of Georgia 
 

ინგლისური დიმიტრი გეგენავა ჟურნალში: South 

CaucasusLaw Journal, 
05/2014 

2014 

37.  ქართული კონსტიტუციონალიზმის 

ევროპული საფუძვლები: ბრძოლა 

სამართლებრივი სახელმწიფოსთვის 

 

ქართული დიმიტრი გეგენავა სტატია კრებულში: 

„ევროპული 

ღირებულებები და 

იდენტობა“ 

2014 

38.  კონსტიტუციის ინტერპრეტაცია და 

მასთან დაკავშირებული ზოგიერთი 

პოლიტიკურ-სამართლებრივი 

ასპექტი 

 

ქართული დიმიტრი გეგენავა სტატია ჟურნალში: 

„თანამედროვე 

სამართლის მიმოხილვა“, 

#1, 2013 

2013 

39.  უნდობლობის კონსტრუქციული 

ვოტუმის ქართული მოდელი: 

გორდიას კვანძი საქართველოს 

კონსტიტუციაში 

 

ქართული დიმიტრი გეგენავა სტატია ჟურნალში: 

„სამართლის ჟურნალი“, 

#1, 2013 

2013 

40.  საარჩევნო დავის განხილვის 

თავისებურებანი საკონსტიტუციო 

სასამართლოში: 

ქართულიგამოცდილება და 

პერსპექტივები 

 

ქართული დიმიტრი გეგენავა სტატია კრებულში: 

ლადო ჭანტურია 50 

 

2013 

41.  ზოგიერთი ცნების მართებულობის 

საკითხისათვის ქართულ 

საკონსტიტუციო სამართალში 

 

ქართული დიმიტრი გეგენავა სტატია კრებულში: 

ზურაბ ახვლედიანი 80 

2013 

42.  „დანიის მოქალაქე ჰეიკე ქრონქვისტი 

საქართველოს პარლამენტის 

წინააღმდეგ“ და კანონმდებლობის 

ქართული ავთანდილ გეგენავა, 

დიმიტრი გეგენავა 

სტატია კრებულში: 

ბესარიონ ზოიძე 60 

2013 
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ნორმატიული შიმშილი 

43.  ეკლესიისა და სახელმწიფოს 

ურთიერთობის ძირითადი 

სამართლებრივი ასპექტები (1917–

1921) და საქართველოს პირველი 

კონსტიტუცია 

ქართული დიმიტრი გეგენავა სტატია წიგნში: 

„საქართველოს 

დემოკრატიული 

რესპუბლიკა და 1921 

წლის კონსტიტუცია“, 

დიმიტრი გეგენავას და 

პაატა ჯავახიშვილის 

რედაქტორობით 

2013 

44.  გარდამავალი პერიოდის 

მართლმსაჯულების ცნება და 

ინსტიტუტი (ზოგადი მიმოხილვა)  

 

ქართული დიმიტრი გეგენავა სტატია ჟურნალში: 

სამართლის ჟურნალი 

„სარჩევი“, 1–2(3–4) 

2012 

45.  საკონსტიტუციო სასამართლოს 

სამართლებრივი ბუნება და მისი 

ადგილი ხელისუფლების 

დანაწილების კონცეფციაში 

 

ქართული დიმიტრი გეგენავა სტატია წიგნში: 

თანამედროვე 

საკონსტიტუციო 

სამართალი, წიგნი I, 

გიორგი 

კვერენჩხილაძისა და 

დიმიტრი გეგენავას 

რედაქტორობით 

2012 

46.  ქართული სამართლებრივი აზრის 

ისტორიიდან: სურგულაძე-

ნანეიშვილის პოლემიკა 

 

ქართული დიმიტრი გეგენავა სტატია წიგნში: 

ნანეიშვილისა და 

სურგულაძის პოლემიკა, 

დიმიტრი გეგენავას 

რედაქტორობით 

2012 

47.  Правовая природа Конституционного 
суда, как специального органа 
конституционного контроля и его 
место среди высших органов власти 
 

რუსული დიმიტრი გეგენავა სტატია წიგნში: 

საერთაშორისო 

სტუდენტური 

ოლიმპიადა ეროვნულ 

და შედარებით 

კონსტიტუციურ 

სამართალში 

2011 

48.  სამშენებლო სამართალი და მისი 

სამართლებრივი ბუნება 

ქართული დიმიტრი გეგენავა სტატია ჟურნალში: 

სამართლის ჟურნალი 

2011 
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49.  სამართლებრივი ენა – ქართული 

სამართლებრივი კულტურის 

კატალიზატორი 

 

ქართული დიმიტრი გეგენავა სტატია: თსუ 92 წლის 

იუბილისადმი 

მიძღვნილი 70–ე 

საუნივერსიტეტო 

საკონფერენციაში 

გამარჯვებულ 

სტუდენტთა ნაშრომები 

 

2010 

50.  სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა 

საკუთრების ჩამორთმევის შედეგად 

ზიანზე 

 

ქართული დიმიტრი გეგენავა სტატია ჟურნალში: 

სამართლის ჟურნალი 

„სარჩევი“, #1 

2010 

თარგმანები 

51.  ბერნჰარდ შლინკი, საკონსტიტუციო 

სუბიექტი და მისი იდენტობა: ჩემი 

გერმანული გამოცდილება 

ქართული დიმიტრი გეგენავა თარგმანი ჟურნალში: 

„ორბელიანი“, #1 

(იბეჭდება) 

2019 

52.  როსკო პაუნდი, მოსამართლე 

ჰოლმსის წვლილი სამართლის 

მეცნიერებაში 

ქართული დიმიტრი გეგენავა თარგმანი ჟურნალში: 

„სამართლის მეთოდები“, 

N3 (იბეჭდება) 

2019 

53.  

მამა პერი ჰამალისი, რა უნდა ქნას 

კორეამ უკრაინასთან დაკავშირებით? 

რუსეთის თავდასხმა კორეის 

ერთიანობაზე 

ქართული დიმიტრი გეგენავა თარგმანი კრებულში: 

მსოფლიო საპატრიარქო 

და უკრაინის 

ავტოკეფალია, 

ისტორიული, 

კანონიკური და 

სამოძღვრო ასპექტები 

2019 

54.  ვინფრიდ ჰასემერი, გერმანული 

სამართლის ფილოსოფია და სისხლის 

სამართალი 

ქართული დიმიტრი გეგენავა „სამართლის ჟურნალი“, 

2-2017 

2017 

55.  მარტინ ლუთერ კინგი, მე ვოცნებობ ქართული დიმიტრი გეგენავა თარგმანი კრებულში: 

საჯარო გამოსვლები და 

ადამიანის უფლებები 

2017 

56.  ჯონ ფინისი, „ბუნებითი სამართლის ქართული დიმიტრი გეგენავა თარგმანი ჟურნალში: 2017 
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ტრადიცია“ სამართლის მეთოდები, 1 

57.  ჰანს კელზენი, ძირითადი ნორმის 

საკითხისათვის  

 

ქართული დიმიტრი გეგენავა თარგმანი ჟურნალში: 

სამართლის ჟურნალი 

„სარჩევი“, 1–2(3–4) 

2012 

58.  გუსტავ რადბრუხი, სამართლის 

ფილოსოფიის ხუთი წუთი  

 

ქართული დიმიტრი გეგენავა თარგმანი ჟურნალში: 

სამართლის ჟურნალი 

„სარჩევი“, 1–2(3–4) 

2012 

59.  გუსტავ რადბრუხი,კანონიერი 

უმართლობა და ზეკანონური 

სამართალი 

ქართული დიმიტრი გეგენავა თარგმანი ჟურნალში: 

„სამართლის ჟურნალი“, 

#1(2) 

2012 

 


