
  ფ. N 1448 თემატური საძიებელი 

აბანო 

1608 წ.  ზემო ქართლში მდებარე სოფ. აბანოს წყალობის წიგნი, მიცემული მეფე 

ლუარსაბის მიერ ბოქაულთუხუცეს დავითისადმი.   1448/2286 

1722 წ. განაჩენი, ვეზირ ყიასა ყაიბულაშვილის, იმამვერდასა და სუფრაჯ ბარხუდარ 

იმამყულისშვილის სადაო აბანოს განაწილების შესახებ. სამართლის ძალით, აბანო 

სამ თანაბარ ნაწილად გაიყო .   1448/766 

1727 წ. თამასუქი იმამყულა ალაჰვერდისა, ბეჟოა ოქიათშვილისაგან ვალად ოცი 

თუმნის აღების შესახებ, აბანოს იჯარიდან ორი მინალთუნის სარგებლით.    1448/260 

1731 წ. აბანოს შემოსავლების გაყოფის წიგნი, მიცემული მაჰმუდა აქიმის შვილის 

მიერ პაპა აქუაშვილისადმი.     1448/1076 

1751 წ.  ბრძანება თეიმურაზ II-ისა, ლაშქარნივის მირზა მაჰმუდისათვის მეითრის 

აბანოს შემოსავლიდან წილის მიცემის შესახებ.  1448/346 

1770 წ. ბარათი, თბილელისთვის იკორთის ეკლესიაში წირვის ჩატარების შესახებ .   

1448/2236 

1770 წ. ბარათი თუმანიშვილებისა, თბილელისათვის მროვლის ეკლესიაში წირვისა 

და პანაშვიდის გადახდის შესახებ .   1448/2502 

1770 წ. ბარათი თუმანიშვილებისა, ურბნელის ეკლესიაში თბილელისთვის წირვის 

ჩატარებისა და პანაშვიდის გადახდის შესახებ .  1448/2521 

1770 წ. ბარათი თუმანიშვილებისა, სამთავნელის ეკლესიაში ქრისტეფორე 

თბილელისათვის წირვის ჩატარებისა და პანაშვიდის გადახდის შესახებ .   1448/2523 

1787 წ. ბარათი სულხანისა ამანათქარ შაქარასადმი, მეაბანოებისათვის თეთრის 

მიცემის შესახებ.  1448/1718, 1726, 3708 

1787 წ. ბარათი სულხანისა შაქაროსადმი, ჩელიექის სარგოდან მეაბანოეებისათვის 

სამი აბაზის მიცემის შესახებ .  1448/4667, 4784,  

1793 წ. ბარათი იოანესადმი (მიმცემი არ ჩანს), მეაბანოებისათვის თეთრის მიცემის 

შესახებ .   1448/3709 



1793 წ. ბარათი მდივან სულხანისა შაქაროსადმი, მეაბანოებისთვის თეთრის მიცემის 

შესახებ.    1448/3711, 3716, 3719, 3720, 4811 

1797 წ. ბარათი მდივან სულხანისა შაქაროსადმი, ხოჯას მეაბანოესთვის თეთრის 

მიცემის შესახებ .   1448/3813 

1797 წ. ბარათი მდივან სულხანისა შაქაროსადმი, მეაბანოებისათვის თეთრის მიცემის 

შესახებ.  1448/1747 

ბაღი 

1750 წ. სეიდაბადში მტკვრის პირას მდებარე ბაღის წყალობის წიგნი, მიცემული 

თეიმურაზ II-ის მიერ ,,თათრულის წიგნის მწერალ" მირზა აღალარისადმი.  1448/557 

1800 წ. მამულის (,,მტკვარს გაღმა კლდის ბაღი'') წყალობის წიგნი, მიცემული 

ფარნავაზ ბატონიშვილის მიერ გეურქ აღასადმი .  1448/8726 

1803 წ. დარსიჭალის ბაღის (ვალში) ნასყიდობის წიგნი, უსტისიანთ ბეჟანას შვილ 

ანტონას მიერ ძმებ იასესა და ნაზარისადმი.   1448/6074 

1810 წ. სეიდაბადში ბაღის ნასყიდობის წიგნი,ყორჩიბაშის შვილის უსეინას მიერ 

იაგორ ბეჟანის ძე ბასტამოვისადმი.    1448/7307 

1810 წ. ბრძანება კათალიკოს ანტონ II-ისა მღვდელ ეფრემისადმი, იოსებ ციციანოვის 

სამი კვირით ეკლესიაში დატოვების შესახებ .   1448/3088 

1811 წ. თეძამზე ბაღისა და საწისქვილოს ნასყიდობის წიგნი, ჯორაშვილი პაატას მიერ 

თარხნიშვილ მეითარ სოლომონისადმი.    1448/6033 

1815 წ. ორთაჭალის ბაღის გირაოში მიცემის წიგნი, კაკალო ბაზაზბაში ეფრემოვის 

მიერ იოანე მელიქოვისადმი.  1448/6015 

1816 წ. ზემო ბაზარში, ბაღისა და დუქნის ნასყიდობის წიგნი, შადინანთ არუთინას 

შვილი სტეფანას მიერ შადინაანთ ისაიას შვილ თომასადმი.   1448/6693 

 

დუქანი 

1692 წ. ქულბაკის ნასყიდობის წიგნი, გიორგი მურადაშვილის მიერ აღულასადმი.   1448/91 

1745 წ. ზემო ჩორსუს ზევით დუქნის ნასყიდობის წიგნი, ქართველი შერმაზაანთ ესტატეს 

შვილი იოანეს მიერ მამაჯანაშვილ მიკირტუმასადმი.     1448/137 



1758 წ. ურდვის ხანაში დუქნის ნასყიდობის წიგნი, მარუთაშვილი საფრანას მიერ 

მამაჯანაშვილ მიკირტუმასადმი.   1448/139 

1778 წ.  განაჩენი, ოჰანეზას ჯალაბ ნათელასი და მისი ძმის, შაქაროა ოსეფასშვილის 

სადაო დუქნის შესახებ. მოსამართლეთა გადაწყვეტილებით ნათელას უნდა მიეღო 

დუქნის საფასური, ხოლო დუქანი შაქაროას დარჩა .  1448/357 

1810 წ. ვალის წიგნი, მეთევზის დუქნის, სარგებლით, ნაზარბეგიანთ ოსეფას შვილი 

სოლომანის მიერ ონანაშვილ სტეფანასადმი.  1448/6096 

1813 წ. განაჩენი მსაჯულებისა, ტეტია ეგაძისა და სვეტიცხოველის სადაო 

ნაქულბაქევის (დუქანი) შესახებ.    1448/6953 

1816 წ. ზემო ბაზარში, ბაღისა და დუქნის ნასყიდობის წიგნი, შადინანთ არუთინას 

შვილი სტეფანას მიერ შადინაანთ ისაიას შვილ თომასადმი.   1448/6693 

 

 

ექიმი 

1789 წ. ბარათი დავით ბატონიშვილისა მამასახლისისადმი, ექიმისათვის სურსათის 

მიცემის შესახებ.   1448/1950, 1954, 1957, 1960-1966 

1789 წ. ბარათი დავით ბატონიშვილისა მამასახლისისადმი, ექიმ თათულასათვის 

ხუთი თუნგი ღვინის მიცემის შესახებ .   1448/1967 

1792 წ. სახლის ადგილის წყალობის წიგნი, მიცემული მოსესა მაგოვის მიერ ჰექიმი 

ალექსანდრესადმი.   1448/6080 

1798 წ. ოქმი იულონ ბატონიშვილისა ოთარ ამილახვრისადმი, ავადმყობთან ექიმის 

მიყვანის შესახებ .  1448/3528 

1803 წ. არზა ქეთევან და თეკლა ბატონიშვილებისა, დარეჯან დედოფლის 

ავადმყოფობის გამო მგზავრობის შეუძლებლობისა და მასთან ექიმის გაგზავნის 

შესახებ .   1448/9055 

1803 წ. საშუამდგომლო წერილი კათალიკოს ანტონ II-ისა, დარეჯან დედოფლის 

ავადმყოფობის, მასთან ექიმის გაგზავნისა და გამოჯანმრთელების შემდეგ მისი 

მგზავრობის შესახებ .   1448/9056 



1806 წ. მოწმობის წიგნი პაპა შანშიაშვილისა, რომ მეფე გიორგიმ ექიმი ოჰანეზა, 

მამაჯანას სახლში დროებით შეასახლა.  1448/7318 

1809 წ. ოქმი თელავის მაზრის კაპიტნისა, სოფელ ურიათუბნის ნაცვალ ივანე 

თუშიშვილისადმი, ამავე სოფელში მცხოვრები ექიმის, სვიმონა თომაშვილის 

გადასახადებისგან განთავისუფლების შესახებ .   1448/7683 

ეკლესია 

1746 წ. ოქმი ერეკლე II-ისა ნეკრესელ მიტროპოლიტ იოვანესადმი, ლეკების 

თავდასხმებისაგან ნეკრესის ეკლესიის ძლიერი დაზიანების გამო, მისი გრემის 

ეკლესიასთან შეერთების შესახებ.   1448/162 

1754 წ. ყმა-მამულის შეწირულების წიგნი, როსტომ ერისთავის მიერ ნათლისმცემლის 

ეკლესიისადმი.   1448/2183 

1766 წ. 28 აპრილი. ყმების შეწირულების განახლების წიგნი, სოლომონ I-ის მიერ ხონის წმ. 

გიორგის ეკლესიისადმი. ამტკიცებს მთავარეპისკოპოსი მაქსიმე.    1448/2195 

1770 წ. ბარათი, თბილელისთვის იკორთის ეკლესიაში წირვის ჩატარების შესახებ .   

1448/2236 

1770 წ. ბარათი თუმანიშვილებისა, თბილელისათვის მროვლის ეკლესიაში წირვისა 

და პანაშვიდის გადახდის შესახებ .   1448/2502 

1770 წ. ბარათი თუმანიშვილებისა, ურბნელის ეკლესიაში თბილელისთვის წირვის 

ჩატარებისა და პანაშვიდის გადახდის შესახებ .    1448/2521 

1770 წ. ბარათი თუმანიშვილებისა, სამთავნელის ეკლესიაში ქრისტეფორე 

თბილელისათვის წირვის ჩატარებისა და პანაშვიდის გადახდის შესახებ.   1448/2513  

1782 წ. კაცხის ეკლესიაზე დახარჯული ფულის ნუსხა .   1448/3281 

1787 წ. ყმის (ურიის) წყალობის წიგნი, რაჭის ერისთავის ანტონის მიერ 

ნათლისმცემლის უდაბნოს მამას ანტონისადმი.   1448/117 

1791 წ. ყმა-მამულის შეწირულების წიგნი, ვახუშტი ჩიჯავაძის მიერ ქუთაისის 

ღვთისმშობლისადმი.   1448/118 

1797 წ. დიკასტერიის გადაწყვეტილება, გაცემული კათალიკოს ანტონ II-ის მიერ, 

სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის, სოფელ ყანდიაურის შემოსავალის განაწილების 

შესახებ. დიკასტერიის გადაწყვეტილებას ამტკიცებს ერეკლე II .   1448/957 



1799 წ. მამულის  ნასყიდობის წიგნი, შანშიანთ იარალიშვილი მოლარე გოგიას მიერ 

უცუნის ეკლესიის ეპისკოპოს ცვიმონისადმი.    1448/3900 

1800-1850 წ.წ. ამონაწერი, რომელსამე ეკლესიდან წინამძღვარ ეფთიმეს მიერ, რომ 

ეკლესია ძმებ ვაჩნაძეებს აღუშენებიათ .    1448/10726 

1803 წ. არზა ოთარ ამილახვარისა პავლე ციციანოვისადმი, მის საგვარეულო 

ეკლესიაში წმ. გიორგის ჯვრის დასვენების შესახებ .    1448/9049 

1804 წ. პირობის წიგნი, მიცემული სასულიერო პირის მიერ მიტროპოლიტ 

იოკიმესადმი, მეფე სოლომონის ბრძანებით ვარძიის ღვთისმშობლის ეკლესიაში 

წირვის ჩატარების შესახებ .    1448/3132 

1807 წ. მოხსენება კათალიკოს ანტონ II-ისა, რომ უშვილოდ გარდაცვალებული 

ნოდარ მიწობლიძის მამული ეკუთვნის მცხეთის საპატრიარქო ეკლესიას .  1448/9259 

1814 წ. ყმა-მამულის შეწირულების წიგნი, მთავარ მამია გურიელის მიერ შმოქმედის  

ეკლესიისადმი.   1448/3992 

1817 წ. მოწმობა ლომხიათხევის მცხოვრებლებისა მასზედ, რომ წევის ეკლესია 

ილემელ მაჭავარიანების საკუთრება არის და მათ ეკუთვნით .   1448/7881 

1817 წ. მოწმობა თავად როსტომ აბაშიძისა ილემში მცხოვრებ მაჭავარიანებისადმი, 

მასზედ რომ წევის ეკლესია ნამდვილად ეკუთვნის მაჭავარიანებს .    1448/7887 

1825 წ. ყმის შეწირულების წიგნი, ბატონიშვილ დავით ვახტანგის ძე გურიელის მიერ 

ჯუმათის მთავარანგელოზის ეკლესიისადმი.    1448/2148 

1833 წ. პირობის წიგნი, მიცემული კიკოლა ქემერტელაძის მიერ თავად გიორგი 

წერეთლისადმი, თავის სიცოცხლის მანძილზე, ყოველ „სულთაობის შაბათს“ 

მათთვის ეკლესიაში წირვისა და ცხვრის დაკვლის შესახებ. დამწერი მღვდელი 

დავით წერეთელი .   1448/7112 

1845 წ. განაჩენი სამეგრელოს ეპისკოპოსის ანტონისა, მარტვილის ეკლესიასა და 

ხაინდრავებს შორის სადაო მამულის თაობაზე .   1448/5257 

1854 წ. ყმა-მამულის შეწირულების წიგნი, გარდაცვლილი მეუღლის სულის საოხოდ, 

თავად გრიგოლ აბაშიძის მიერ მოწამეთის ეკლესიისადმი.    1448/7807 

1860 წ. მიწერილობა ბლაღოჩინ ოქროპირ წერეთლისა მღვდელ ანდრია 

იაკობაშვილისადმი, საჩხერის წმ. ნიკოლოზის ეკლესიაში მღვდელმსახურების 

ჩატარების შესახებ .    1448/8115 



1884 წ. თხოვნა ჯრუჭის მონასტრის სასულიერო პირებისა იმერეთის ეპისკოპოს 

გაბრიელისადმი, გარდაცვალებულ თავად ნესტორ წერეთლის სასახლის ეკლესიაში 

შესრულებული წირვა-ლოცვისათვის გადასახდელი თანხის ანაზღაურების შესახებ .    

1448/9469 

1884 წ. წერილი იოსებ მაქაშვილისა? იასონისადმი, გარდაცვალებული ნესტორ 

წერეთელის სასახლის ეკლესიაში ჩატარებული წირვა-ლოცვისათვის გადასახდელი 

თანხის ანაზღაურების შესახებ .    1448/9470 

 

მადანი 

1800 წ. ბრძანება გიორგი XII-ისა სოლომან მელიქისშვილისადმი, მადანის ამუშავების 

შესახებ .  1448/9726 

 

ნასოფლარი 

1593 წ. ნასოფლარის - ჩალისციხის წყალობის წიგნი, მიცემული დედოფალ ნესტან-

დარეჯანის მიერ სახლთუხუცეს ზურაბ სააკაძისადმი .   1448/5617 

1634 წ. ნასოფლარის სითარხნის წყალობის წიგნი, მიცემული მეფე როსტომის მიერ 

კარის მდივანმწიგნობარ მერაბ ყორღანაშვილისადმი.    1448/3265 

1636 წ. ნასოფლარის წყალობის წიგნი, მიცემული როსტომ მეფის მიერ ზურაბ 

ყაფარაშვილისადმი.   1448/3273 

1697 წ. ბეგთათავის ნასოფლარის მოურაობის წყალობის წიგნი, მიცემული მუხრანის 

ბატონ კოსტანტინეს მიერ ბეჟან ქავთარაძისადმი .   1448/8865 

1798 წ. ოქმი გიორგი XII-ისა ოთარ ამილახვარისადმი, ფალავანდისშვილებისა და 

კალატოზისშვილების სადაო ნასოფლარის საქმის გამოძიების შესახებ .  1448/4383 

1841 წ. პირობის წიგნი, მიცემული შულავერში მცხოვრებ გრიგოლ ივანეშვილის მიერ 

პოდპოლკოვნიკ ენაკოლოფოვისადმი, მისი ნასოფლარის, ქვემო წერაქვის ერთი წლის 

ვადით იჯარით აღებისა და წელიწადში ხუთი თუმნის გადახდის შესახებ .    

1448/8049 

 



ქარხანა 

1716 წ. ქუზხანას (ჭურჭლის ქარხანა) ნასყიდობის წიგნი, მიცემული მამშრიფა 

სადეხისშვილის მიერ ოქოანთ ბეჟანასადმი.    1448/311 

1762 წ. ოქმი ერეკლე II-ისა დიმიტრი ციციშვილისადმი, სახასო სურსათიდან გორის 

ქარხანაში ფქვილის გაგზავნის შესახებ .   1448/5119 

1788 წ. ბარათი ბატონიშვილ იულონისა მამასახლისისადმი, ქარხანაში სურსათის 

გაგზავნის შესახებ .   1448/4090, 4095, 2012 

1789 წ. ბარათი ნუსხით დავით ბატონიშვილისა გორის მამასახლის ზაალისადმი, 

ქარხანაში სურსათის გაგზავნის შესახებ .   1448/2666 

1789 წ. ბარათი ბატონიშვილ ვახტანგისა გორის მამასახლისისადმი, ქარხანაში 

სტუმრებისთვის სურსათის გაგზავნის შესახებ .  1448/4482 

1789 წ. ბარათი ბატონიშვილ ვახტანგისა გორის მამასახლისისადმი, ქარხანაში 

ხორცის გაგზავნის შესახებ .  1448/4503 

1789 წ. ხელწერილი (არ ჩანს ვისი) მეღრეველებისაგან ქარხანაში ხორცის მიღების 

შესახებ .   1448/4517 

1790 წ. ბარათი ბარამისა გორის მამასახლისისადმი, ქარხანაში სავახშმო სურსათის 

გაგზავნის შესახებ .   1448/453 

ქარვასლა 

1716 წ. ქარვასლის (ავლაბარში) ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ზურაბ 

ახვერდაშვილის მიერ ფირულანთ ნაზარა შვილ გიორგისადმი.   1448/4638 

1793 წ. ფირალაშვილების გაყრის წიგნი. (ერთერთ საზღვრად ნახსენებია ქარვასლა).  

1448/978 

ციხე 

1702 წ. თორღას ციხიდან გაპარული ზალ დასტასტანაშვილის მამულის წყალობის 

წიგნი, ნაზარალიხანის მიერ ქიზიყის ასისთავ შერმაზანასადმი.  1448/52 

1724 წ. ალავერდის ციხის მიბარების წიგნი, კონსტანტინე მეფის მიერ შერმაზან 

რუსიშვილისადმი.   1448/59 



1787 წ. სამართლის წიგნი, ჩოლოყაშვილი ეშიკაღაბაში ჯარდანისა და თავის 

ძმისწული თუშთმოურავი დურმიშხანის, მამულის დავაზე. (სადაო ნუსხაში 

ნახსენებია მძოვრეთის ციხე).   1448/5031 

1791 წ. სოლომონ მეფის მიერ ქუთაისის ციხიდან გამოყვანილი ყმის, ნასყიდობის 

წიგნი, ხოსია ავალიანის მიერ მიტროპოლიტ ქუთათელ დოსითეოსისადმი.  1448/116 

1797 წ. ჩხერის ციხის მეციხოვნობის წყალობის წიგნი, იმერეთის მეფის, სოლომონის 

მიერ ჭელიშვილებისადმი.    1448/2187 

1797 წ. წერილი შიოშ თუმანიშვილისა მდივან მანუჩარ თუმანიშვილისადმი, 

სხვადასხვა საქმეებთან ერთად ატყობინებს სარდალ ალიყულიხანისა და 

თავაქალიხანის ერვნის ციხეში შესვლას.   1448/2471 

წისქვილი 

1527-1556 წ.წ.  სახლ-კარის, წისქვილისა და ,,წალკოტი" წყლის წყალობის წიგნი, 

მიცემული ბატონიშვილ ალექსანდრეს (ლუარსაბ I-ის ძე) მიერ გიორგი 

გლურჯიძისადმი.  1448/522 

1683 წ. წისქვილის ნასყიდობის წიგნი, მიცემული გედევან გედევანისშვილის მიერ 

სეხნია ჯაშიაშვილისადმი.    1448/4188 

1700-1800 წ.წ.  წისქვილის ნასყიდობის წიგნი, მიცემული მინიშქარბაშ 

ხოჯაბეჰბუდაანთ მელიქას მიერ ტერ ისაიასშვილ მამაჯანასადმი.   1448/1070 

1700-1800 წ.წ. წისქვილის ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ბერი ქუმსიაშვილის მიერ 

ოტია კლიმიაშვილისადმი.    1448/3135 

1700-1800 წ.წ. წისქვილის ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ბერი მალულიძის მიერ 

ოტია კლიმიასშვილისადმი.      1448/3200 

1700-1800 წ.წ. განაჩენი, ელისესა და მოხელიშვილის სადაო წისქვილის შესახებ.   

1448/4332 

1700-1800 წ.წ. წისქვილის ბოძების წიგნი, მიცემული ზურაბ მოურავისშვილის მიერ 

მარქარასშვილებისადმი.   1448/4140 

1700-1800 წ.წ. წისქვილის ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ივანე მალულიძის მიერ 

ოტია კლიმიასშვილისადმი.   1448/4344 



1700-1800 წ.წ. სამართლის წიგნი, ნოდარ სუფრაჯისშვილისა და ვათიაშვილის სადაო 

მამულის (წისქვილის) შესახებ .   1448/8784 

1700-1800 წ.წ. წისქვილის? ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ბაქრაძისა? და მისი 

შვილების მიერ გიორგისა და დავითისადმი.    1448/10108 

1702 წ. თორღას ციხიდან გაპარული ზალ დასტასტანაშვილის მაჩხაანში მდებარე 

მამულის (მთითა, ბარითა, ველითა, წისქვილითა ...) წყალობის წიგნი, 

ნაზარალიხანის მიერ ქიზიყის ასისთავ შერმაზანასადმი.  1448/52 

1712 წ. წისქვილის წყალობის განახლების წიგნი, მიცემული ბატონიშვილ 

თეიმურაზის მიერ მაყა როსებიშვილისადმი.    1448/2402 

[1717-1719] ბრძანება ბაქარ მეფისა იასაულისადმი, გიორგი ჯავახიშვილისთვის 

ვენახისა და წისქვილის მიბარების შესახებ .   1448/8820 

1722 წ. სოფელ გორანისისა და თოლეჯის (მთითა, ბარითა, წყლითა, წისქვილითა ...) 

წყალობის წიგნი, კონსტანტინე II-ის მიერ მანუჩარ გარაყანიძისადმი.   1448/2327 

1727 წ. წისქვილის ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ქაიხოსრო გაბასშვილის მიერ მოსეს 

გასპარასშვილისადმი.     1448/4629 

1728 წ. სამართლი მეფე კონსტანტინესი, მამუკა ნაცვლიშვილისა და გივი 

თარხნიშვილის სადაო წისქვილის შესახებ .   1448/5632 

1728 წ. წისქვილის ნასყიდობის წიგნი, მიცემული სეხნია ნოდარიშვილის მიერ 

გრიქორა მერაბაშვილისადმი.    1448/10632 

1736 წ. წისქვილის ნასყიდობის წიგნი, მიცემული იასე ელიკასშვილის მიერ თავის 

ბიძაშვილ პაატასადმი.     1448/4318 

1737 წ. ბრძანება არჩილ მეფისა იასაულისადმი, ავთანდილისათვის მისი ნაყიდი 

ციხის, სასახლის, გლეხებისა და წისქვილის მიბარების შესახებ.  1448/2238 

1741 წ. წისქვილის ნასყიდობის წიგნი, მიცემული გიორგი გლურჯიძის მიერ ოთარ 

მგელიტაშვილისადმი.     1448/5485 

1752 წ. განაჩენი თეიმურაზ II-ისა, ზაქარია ბიჭიკაშვილისთვის წისქვილის 

გამოყენების უფლების შენარჩუნების შესახებ .   1448/5415 

1762 წ. წისქვილის წყალობის წიგნი, მიცემული გარსევან შატბერაშვილის მიერ 

გაბრიელ ნარიბეგაშვილისადმი.   1448/1062 



1762 წ. განაჩენი, რევაზისა და ნიკოლოზის სადაო წისქვილის შესახებ. სასამართლოს 

გადაწყვეტილებით მოდავეებს წისქვილი თანაბრად გაუნაწილეს.   1448/3454 

1763 წ. განაჩენი დავით ნიქოზელისა, გიორგი გონგლიაშვილის და გიორგი 

გოგიაშვილის სადაო წისქვილის შესახებ.   1448/3037 

1778 წ. მამულის ( ვენახი, წისქვილი, ქვევრი..) წყალობის წიგნი, მდივანბეგ იასეს 

მიერ ... გოგიასადმი.   1448/1883 

1781 წ. განაჩენი მსაჯულებისა, გორელ ისაია ოჰანჯანაშვილისა და 

ბარხუდარაშვილის საზიარო წისქვილის თაობაზე .  1448/6103 

1782 წ.  ოქმი მეფე ერეკლესი მდივანბეგ ბეჟანისადმი, შერმაზანასა და იასეს შორის 

სადაო წისქვილის თაობაზე, სამართლის გაჩენის შესახებ .  1448/10495 

1784 წ. არზა გორელი მანუჩარ სულთნისშვილისა, მისი სახლიკაც ზალუას მიერ 

წისქვილისა და რუს მითვისების შესახებ, დარეჯან დედოფლის ოქმით.  1448/1394 

1787 წ. წისქვილის (ვერაზე) ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ფიდოანთ პეტრეს ჯალაბ 

ქალოას მიერ ოსეფ გაფრიელასშვილისადმი.    1448/4608 

1789 წ.  განაჩენი, ტეტია გოსტაშაბიშვილის მიერ ზაალ ყაფლანიშვილის მამულში 

უნებართვოდ წისქვილის აშენების შესახებ. სასამართლომ გადაწყვიტა მოწმეების 

დაფიცებით ჩვენების შემდეგ გამოეტანა განაჩენი.  1448/470 

1789 წ. არზა ვინმე იოანესი სადაო წისქვილის თაობაზე, მეფე ერეკლეს ოქმით.   

1448/3073 

1789 წ. წისქვილის წყალობის წიგნი, მიცემული კათალიკოს ანტონის მიერ დიმიტრი 

აღვსაბაძისადმი.     1448/5104 

1792 წ. წისქვილის ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ასნიაშვილის მიერ მღვდელ შიო 

თათარაშვილისადმი.    1448/144 

1793 წ. ბარათი სულხანისა სიძე შაქაროსადმი, მისი სარგოს ანგარიშიდან მარაბდის 

წისქვილის ქვების ფასად ორთუმან ნახევრის მიცემის შესახებ. 1448/4919 

1795 წ. სამართალი მდივანბეგ ოტიასი დემეტრე მგალობლიშვილის ქვრივის სადაო 

წისქვილის თაობაზე .   1448/5635 

1796 წ. წერილი გოგია შანშიაშვილისა მდივან მანუჩარისადმი, წისქვილის იჯარით 

გაცემის შესახებ.    1448/3552 



1796 წ. წერილი მდივან სულხან თუმანიშვილისა მღვდელ ოქროპირიძისადმი, 

როსტომაშვილებსა და პაპუაშვილს შორის სადაო წისქვილის საქმეზე მოწმეთა 

დაკითხვის შესახებ.   1448/4033  

1799 წ. არზა ლუარსაბ ონანაშვილისა, თავის სახლიკაც ზაქარიასთან სადაო ყმებისა 

და წისქვილზე უთანხმოების თაობაზე, დავით ბატონიშვილის ოქმით,რომლითაც 

სადაო ყმა-მამული და წისქვილი სამართლის ძალით ლუარსაბს მიაკუთვნა. 1448/703 

1799 წ. არზა ლუარსაბ ონანაშვილისა, სადაო ყმებისა და წისქვილის შესახებ, გიორგი 

XII-ის ოქმით, საქმის სასამართლოში სამართლიანად განხილვაზე.  1448/747 

1800 წ. არზა ლუარსაბ ონანაშვილისა სადაო წისქვილის თაობაზე, გიორგი XII ოქმით 

მოდავეებს სასამართლოში იბარებს.   1448/664 

1801 წ.  წისქვილის წყალობის წიგნი, მიცემული ეფთვიმე გენათელის მიერ ივანიკა 

ბესაძისადმი.    1448/894 

1802 წ. განაჩენი, ყორიასაულბაშ ლუარსაბ ვაჩნაძისა და მის ბიძაშვილ ზაქარიას 

სადაო წისქვილის თაობაზე .    1448/6778 

1802 წ. განაჩენი მდივანბეგისა, დათუნა სულეიმანაშვილის და დავით ჯავრიშვილის 

სადაო წისქვილის თაობაზე .   1448/6797 

1802 წ. პირობის წიგნი, მიცემული მღვდელ სვიმონ კობიაშვილის მიერ დავით 

გალეგაშვილისადმი, საზიაროდ მიცემული წისქვილის ხელშეუხლებლობის შესახებ.   

1448/7314 

1802 წ. ოქმი გიორგი ამილახვრიშვილისა დავით პარკაძისადმი, მიბარებული 

წისქვილის გამოსავლის სრულად გადახდის შესახებ .  1448/7469 

1806 წ. ხელწერილი სოლომან ხიმშიაშვილისა დიმიტრი ტუსისშვილისადმი, 

მისთვის წისქვილიდან ქირის მიცემის შესახებ.     1448/4382 

1808 წ. სხვადასხვა პირთა მოწმობის წიგნი, დავით ხუციშვილის წისქვილის 

კუთვნილების შესახებ.     1448/6536 

1808 წ. საწისქვილოს ნასყიდობის წიგნი, მიცმული ბაბუშია კილასონიას მიერ ჯოკია? 

გოგოლაძისადმი.   1448/10311  

1809 წ. წისქვილის ადგილის ნასყიდობის წიგნი, მიცემული მაია ნაზარბეგოვის მიერ 

სოლომონ ნაზარბეგოვისადმი.    1448/5880 



1808 წ. პირობის წიგნი, დადებული შორაპნის უეზდისა და ხრეითის საზოგადოების 

სოფ. ქვაციხეს მცხოვრებ პეტრია ჩუბინიძის შვილებსა და ივანე, ლევან, ბიჭია, 

კვირია, ვახუშტი და ალექსი ჩუბინიძეებს შორის, დამწვარი წისქვილის აღდგენის 

შესახებ .   1448/9400 

1809 წ. ვალის წიგნი წისქვილის გირავნობით, მიცემული მანუჩარ თაყინოვის მიერ 

აზნაურ გაბრიელ ბაშ ბეუქოვისადმი.   1448/7828 

1811 წ. ბაღისა და წისქვილის ნასყიდობის წიგნი, მიცემული პატა ჯორაშვილის მიერ 

მეითარ სოლომონ თარხნიშვილისადმი.    1448/6033 

1811 წ. წისქვილის წილის ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ივანე პენტელაშვილის მიერ 

ავეტიქ ბურთიკაშვილისადმი.    1448/7750 

1812 წ. წისქვილის ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ქიტესა მაისურაძის მიერ შიო 

ბერუაშვილისადმი.    1448/6520 

1812 წ. წისქვილის ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ივანე და იასე ტურიაშვილების 

მიერ გოგილა თათრისშვილისადმი.    1448/8263 

1816 წ. ზემო ბაზარში, ბაღისა და დუქნის ნასყიდობის წიგნი, შადინანთ არუთინას 

შვილი სტეფანას მიერ შადინაანთ ისაიას შვილ თომასადმი.   1448/6693 

1817 წ. პირობის წიგნი აზნაურ დიმიტრი ხიმშიაშვილისა დავით ტუსიშვილისადმი, 

ნახევარი წისქვილის მიცემის შესახებ .   1448/7660 

1818 წ. ნებართვის წიგნი, მიცემული სოფელ ალში მცხოვრები მღვდელ ტერ 

სოლომონის მიერ მამასახლის გიგოლა ტერტერაშვილისადმი, წისქვილისთვის რუს 

წყლის გადაყვანის შესახებ.    1448/6642 

1829 წ. წისქვილის გირავნობის წიგნი, მიცემული ანაგაში მცხოვრებ შავერდი 

ხანისაშვილის მიერ კონია მარქაროვისადმი.     1448/7199 

1830 წ. პირობის წიგნი, მიცემული გაბრიელ ზარდიოვის ქვრივ ელენეს მიერ ჭარებში 

მცხოვრებ სიმონა რაზმაძისადმი, წისქვილის მესამედის მიცემის შესახებ. 1448/8373 

1832 წ. წისქვილის გირავნობის წიგნი, მიცემული ლაზარე ჯანიაშვილის მიერ 

სოლომონ შოშიაშვილისადმი.     1448/5954 

1834 წ. მოხსენება სოფ. მუკუზანის ნაცვალ ივანე ჭყონიასი სიღნაღის მაზრის უფროს 

ზაპიროჩენკოვისადმი, მუკუზანში წისქვილის დაწვის შესახებ .  1448/9840 



1836 წ. წისქვილის ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ასლან შოშიაშვილის მიერ ზაქარია 

შოშიაშვილისადმი.    1448/7577 

1836 წ. წისქვილის ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ასლან შოშიაშვილის მიერ ზაქარია 

შოშიაშვილისადმი.     1448/7577 

1846 წ. წისქვილის ნასყიდობის წიგნი, მიცემული გოგია ხანაშვილის მიერ სოლომონ 

შოშიაშვილისადმი.    1448/7580 

1848 წ. წისქვილის (ანაგის ხევში) ნასყიდობის წიგნი, მიცემული მაშნარში მცხოვრებ 

ნინია სიფრაშვილის მიერ ვაქირში მცხოვრებ ზაქარია შოშიაშვილისადმი. 1448/8047 

1849 წ. პირობის წიგნი, მიცემული დავით ვაჩნაძის მიერ ბაკურციხეში მცხოვრებ 

ზურია ბეჟაშვილისადმი, თავის ყმებისგან ნაყიდი წისქვილისა და ხევის ვენახის ისევ 

მათთვის დაბრუნებისა და მათგან ამ ვენახისა და წისქვილის საფასურის მიღების 

შესახებ.      1448/8305 

1850 წ. წისქვილის ნასყიდობის წიგნი, მიცემული აბრამ შოშიაშვილის მიერ მღვდელ 

ზაქარია შოშიაშვილისადმი.    1448/7203 

1853 წ. წისქვილის ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ხიდისთავის უჩასტკის სოფ. 

მეტეხში მცხოვრებ მღვდელ ბეთლემ აზმაიფაროვის მეუღლე ნინოსა და მის 

ნაშვილებ შარმადინის მიერ ამავე სოფელში მოსახლე მათე, ესტატე და გიორგი 

ოდოშაშვილებისადმი .   1448/9582 

1854 წ. წისქვილის ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ასლან სიფრაშვილის მიერ გიგოლა 

შოშიაშვილისადმი.     1448/5916 

1859 წ. განაჩენი მედიატორებისა, ყარამან და ზაქრია ტეტუნაშვილების სადაო 

წისქვილის ადგილის შესახებ.   1448/6898 

უთარიღო. ქვემო ბოლნისს, ყმა-მამულის (მიწა-წყლითა, ვენახითა, სახნავითა, 

საწისქვილეთი ....) ნასყიდობის წიგნი, ზაქუმბექ ალიყულაშვილის მიერ დიასამიძე 

ავთანდილისადმი.    1448/130 

 

წყარო 

1802 წ.  წერილი დედოფალ მარიამისა თავად პავლე ციციანოვისადმი, მისი მამულის 

-წინწყაროს- პატრონობის შესახებ .   1448/10861 



1806 წ. პირობის წიგნი ქვისმთლელ სტეფანე ტოროზოვისა, ისაკ გამაზოვის 

საგვარეულო ეკლესიის წყაროს შეკეთების შესახებ .   1448/8541 

1859 წ. კოდის წყაროზე მდებარე მიწის ნასყიდობის წიგნი, მიცემული იასონ 

თარხანოვის მიერ მთავარდიაკონ იოსებ კარგარეთელისადმი .   1448/8142 

ხიდი 

[1744-1790] განწესება ერეკლე II-ისა, ხიდის შემოსავლის შესახებ .  1448/2773 

1748 წ. ბრძანება ერეკლე II-ისა ხიდის შეკეთების შესახებ.   1448/3044  

1766 წ. ბრძანება ერეკლე II-ისა, სარდალ შოშია გედევანისშვილისათვის ,,მცხეთის 

ხიდზე მდგომელის" თანამდებობის განახლების შესახებ. სამაგიეროდ მეფე 

მოითხოვს მისგან კოშკისა და ხიდის კარგად მოვლას .   1448/420 

1798 წ. ბრძანება გიორგი XII-ისა გაბრიელ მარუაშვილისადმი, ხიდის ბაჟის აკრეფისა 

და შენახვის შესახებ .   1448/4297 

1802 წ. რწმუნების წიგნი, მიცემული მეფე გიორგის მოძღვარ დეკანოზ იოსებ 

ალექსეიევის მიერ თავის შვილ ალექსისადმი, მეფე გიორგისაგან ნაბოძები ხიდის 

თავს ატენის სახასო მამულის საქმის მის მაგივრად მოგვარების შესახებ .  1448/8444 

1803 წ. თხოვნა სამცხეთოს სარდლის და მოურავის თავად ბეცია გედეონიძისა თავად 

პავლე ციციანოვისადმი, სამცხეთოს ხიდის ბაჟის მისთვის დანებების შესახებ .  

1448/10943 

1804 წ. სასახლის (ავლაბრის ხიდის ყურთან მეტეხის კლდის ძირში) ნასყიდობის 

წიგნი, მიცემული ნიკოლოზ ჩერქეზისშვილის მიერ მდივანბეგ ომან 

ხერხეულიძისადმი.    1448/8422 

1839 წ. უწყება ,,გორის ოკრუჟნის ნაჩალნიკისა'' თავად გიორგი ამილახვაროვისადმი, 

,,ცხეთის'' ხიდის ასაშენებლად მტკვარგაღმა, გორიჯვარში მოჭრილი ქვების 

დაუჭირვებლობის გამო გორს მიტანის შესახებ .   1448/8795 

 

 

 

 



 

 

 

 


