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Abstract 
 

This paper seeks to adapt the theory and procedures of the formal universal grammar to the 

Georgian and Mingrelian languages. The theoretical and methodological basis of the paper is the 

principles and parameters approach, more specifically, the X’ theory. The paper aims to adapt the 

formal rules and projection principles of X’ schema to the languages under analysis.  The objective 

of the paper is to: (1) identify determiners in Georgian and Mingrelian; (2) define intermediate 

constituents of the determiner phrase and three levels of projections of the determiner phrase. 

Our research questions are: Does X’ schema of the determiner phrase adapt to the languages under 

analysis? Which grammatical units have the syntactic function of the determiners in Georgian 

and Megnrelian? What are the syntactic positions and hierarchical relations of the nouns, 

adjectives, and determiners on the syntactic trees? Our assumptions have been confirmed by 

analyzing examples from the CNC and GLC corpus and by the Mingrelian examples which were 

translated from Georgian. We assumed that the deictics, possessive pronouns, some subcategories 

of numerals, and quantity nouns have the syntactic function of determiners in Georgian and 

Mingrelian languages. The analysis has shown that these grammatical units are nouns in the 

sentence if there is no another noun in the phrase, which they modify.   
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