
 

 

იურიდიული ფაკულტეტი 

სამართლის საბაკალავრო პროგრამა 

2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი 

სამუშაო ჯგუფები 

კერძო სამართლის მიმართულება 

 

 

შესავალი სამოქალაქო სამართალში  

თევდორე ნინიძე, პროფესორი 

სალექციო დღე - სამშაბათი , 11:00–12:00 საათი, აუდიტორია – 243 (დიდი აუდიტორია) 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. თევდორე ნინიძე, პროფესორი სამშაბათი 15:00; 16:00 014 

2. თევდორე ნინიძე, პროფესორი ხუთშაბათი 15:00; 16:00 014 

3. ქეთევან ქოჩაშვილი, ასისტენტ–პროფესორი შაბათი 14:00; 15:00 314 

4. ქეთევან ქოჩაშვილი, ასისტენტ–პროფესორი შაბათი 16:00; 17:00 314 

5. სერგი ჯორბენაძე, ასისტენტი ხუთშაბათი 11:00; 12:00 314 

6. სერგი ჯორბენაძე, ასისტენტი შაბათი 10:00; 11:00 022 

 (I კორპუსი) 

7. მიხეილ ბიჭია, სამართლის დოქტორი, მოწვეული 

ლექტორი 

ოთხშაბათი 9:00; 10:00 311 

     

 

 

ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილი 

ზურაბ ძლიერიშვილი, სამართლის დოქტორი, მოწვეული ლექტორი 

სალექციო დღე - ორშაბათი, 9:00–10:00 საათი, აუდიტორია – 212 (დიდი აუდიტორია) 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. აკაკი გაწერელია, ასისტენტი ორშაბათი 17:00; 18:00 315 

2. აკაკი გაწერელია, ასისტენტი ხუთშაბათი 11:00; 12:00 405 

3. ნათია ჩიტაშვილი, ასისტენტ–პროფესორი ორშაბათი 13:00; 14:00 002 



4. ნათია ჩიტაშვილი, ასისტენტ–პროფესორი ოთხშაბათი 11:00; 12:00 006 

5. ნათია ჩიტაშვილი, ასისტენტ–პროფესორი პარასკევი 13:00; 14:00 219 

6. ნატალია მოწონელიძე ნატალია, ასისტენტ–

პროფესორი 

ოთხშაბათი 11:00; 12:00 403 

7. ნატალია მოწონელიძე ნატალია, ასისტენტ–

პროფესორი 

ხუთშაბათი 13:00; 14:00 403 

8. ნატალია მოწონელიძე ნატალია, ასისტენტ–

პროფესორი 

პარასკევი 11:00; 12:00 404 

9. სალომე ქავთარაძე, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

ოთხშაბათი 11:00; 12:00 009 

     

 

 

 

ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილი 

დავით კერესელიძე, პროფესორი 

სალექციო დღე - ოთხშაბათი, 11:00–12:00 საათი, აუდიტორია – 212 (დიდი აუდიტორია) 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. სალომე ფრუიძე, დოქტორანტი, მოწვეული ლექტორი ხუთშაბათი 19:00; 20:00 315 

2. მირანდა მაჭარაძე, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

ოთხშაბათი 9:00; 10:00 403 

3. გია ტარიელაძე, დოქტორანტი, მოწვეული ლექტორი შაბათი 14:00; 15:00 404 

4. ვახტანგ ბაჩიაშვილი, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

სამშაბათი 9:00; 10:00 002 

5. ვახტანგ ბაჩიაშვილი, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

სამშაბათი 11:00; 12:00 002 

6. ვახტანგ ბაჩიაშვილი, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

შაბათი 14:00; 15:00 403 

7. ვახტანგ ბაჩიაშვილი, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

შაბათი 16:00; 17:00 403 

     

 

 

ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილი 

თამარ ჩიტოშვილი, სამართლის დოქტორი, მოწვეული ლექტორი 

სალექციო დღე - ოთხშაბათი, 9:00–10:00 საათი, აუდიტორია – 243 (დიდი აუდიტორია) 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. თამარ ჩიტოშვილი, სამართლის დოქტორი, 

მოწვეული ლექტორი 

ორშაბათი 9:00; 10:00 314 

2. თამარ ჩიტოშვილი, სამართლის დოქტორი, 

მოწვეული ლექტორი 

ორშაბათი 13:00; 14:00 006 

3. თამარ ჩიტოშვილი, სამართლის დოქტორი, 

მოწვეული ლექტორი 

ოთხშაბათი 11:00; 12:00 002 

     

 



 

 

 

სანივთო სამართალი  

ბესარიონ ზოიძე, პროფესორი 

სალექციო დღე - პარასკევი, 9:00–10:00 საათი, აუდიტორია – 212 (დიდი აუდიტორია) 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. თამარ ზოიძე, ასისტენტ–პროფესორი სამშაბათი 15:00; 16:00 002 

2. თამარ ზოიძე, ასისტენტ–პროფესორი ხუთშაბათი 15:00; 16:00 002 

3. თამარ ზოიძე, ასისტენტ–პროფესორი პარასკევი 13:00; 14:00 012 

4. გიორგი ამირანაშვილი, ასისტენტი სამშაბათი 9:00; 10:00 310 

5. გიორგი ამირანაშვილი, ასისტენტი პარასკევი 17:00; 18:00 403 

6. ქეთევან ქოჩაშვილი, ასისტენტ–პროფესორი სამშაბათი 13:00; 14:00 314 

7. ქეთევან ქოჩაშვილი, ასისტენტ–პროფესორი სამშაბათი 15:00; 16:00 314 

     

 

 

სანივთო სამართალი  

ბესარიონ ზოიძე, პროფესორი 

სალექციო დღე - პარასკევი, 11:00–12:00 საათი, აუდიტორია – 212 (დიდი აუდიტორია) 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. თამარ ზოიძე, ასისტენტ–პროფესორი სამშაბათი 17:00; 18:00 002 

2. თამარ ზოიძე, ასისტენტ–პროფესორი ხუთშაბათი 17:00; 18:00 002 

3. თამარ ზოიძე, ასისტენტ–პროფესორი პარასკევი 15:00; 16:00 012 

4. სერგი ჯორბენაძე, ასისტენტი ხუთშაბათი 9:00; 10:00 314 

5. სერგი ჯორბენაძე, ასისტენტი შაბათი 12:00; 13:00 022 

 (I კორპუსი) 

6. თამარ ხუბაშვილი, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

შაბათი 16:00; 17:00 404 

7. სალომე ქერაშვილი, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

სამშაბათი 15:00; 16:00 402 

     

 

 

სანივთო სამართალი  

თამარ ზარანდია, ასოცირებული პროფესორი 

სალექციო დღე - პარასკევი, 11:00–12:00 საათი, აუდიტორია – 331  
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. თამარ ზარანდია, ასოცირებული პროფესორი პარასკევი 15:00; 16:00 219 

2. ანა თოხაძე, დოქტორანტი, მოწვეული ლექტორი სამშაბათი 15:00; 16:00 310 

3. ანა თოხაძე, დოქტორანტი, მოწვეული ლექტორი პარასკევი 15:00; 16:00 314 

4. დიმიტრი გუგუნავა, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

სამშაბათი 9:00; 10:00 320 



5. დიმიტრი გუგუნავა, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

ხუთშაბათი 9:00; 10:00 403 

     

 

 

 

კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები  

თევდორე ნინიძე, პროფესორი 

სალექციო დღე - ხუთშაბათი, 11:00–12:00 საათი, აუდიტორია – 243 (დიდი აუდიტორია) 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. აკაკი გაწერელია, ასისტენტი ორშაბათი 11:00 006 

2. აკაკი გაწერელია, ასისტენტი ორშაბათი 12:00 006 

3. აკაკი გაწერელია, ასისტენტი ხუთშაბათი 17:00 310 

4. აკაკი გაწერელია, ასისტენტი ხუთშაბათი 18:00 310 

5. მიხეილ ბიჭია, სამართლის დოქტორი, მოწვეული 

ლექტორი 

ოთხშაბათი 11:00 311 

6. მიხეილ ბიჭია, სამართლის დოქტორი, მოწვეული 

ლექტორი 

ოთხშაბათი 12:00 311 

     

 

 

სახელშეკრულებო სამართალი 

თამარ ზამბახიძე, ასოცირებული პროფესორი 

სალექციო დღე - ორშაბათი, 17:00–18:00 საათი, აუდიტორია – 212 (დიდი აუდიტორია) 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. ნატალია მოწონელიძე, ასისტენტ–პროფესორი ოთხშაბათი 13:00; 14:00 403 

2. ნატალია მოწონელიძე, ასისტენტ–პროფესორი ხუთშაბათი 11:00; 12:00 403 

3. ნატალია მოწონელიძე, ასისტენტ–პროფესორი პარასკევი 13:00; 14:00 404 

4. ნათია ჩიტაშვილი, ასისტენტ–პროფესორი ოთხშაბათი 13:00; 14:00 006 

5. ნათია ჩიტაშვილი, ასისტენტ–პროფესორი პარასკევი 11:00; 12:00 403 

     

 

 

საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი 

ეკატერინე შენგელია, ასოცირებული პროფესორი 

სალექციო დღე - სამშაბათი, 09:00–10:00 საათი, აუდიტორია – 243 (დიდი აუდიტორია) 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. ეკატერინე ლაფაჩი, ასისტენტი ორშაბათი 13:00 403 

2. ეკატერინე ლაფაჩი, ასისტენტი ორშაბათი 14:00 403 

3. ეკატერინე ლაფაჩი, ასისტენტი სამშაბათი 13:00 403 

4. ეკატერინე ლაფაჩი, ასისტენტი სამშაბათი 14:00 403 

5. გიორგი მახარობლიშვილი, ასისტენტ–პროფესორი ხუთშაბათი 11:00 404 

6. გიორგი მახარობლიშვილი, ასისტენტ–პროფესორი ხუთშაბათი 12:00 404 



7. ბაკურ ლილუაშვილი, სამართლის დოქტორი, 

მოწვეული ლექტორი 

ოთხშაბათი 13:00 012 

8. ბაკურ ლილუაშვილი, სამართლის დოქტორი, 

მოწვეული ლექტორი 

ოთხშაბათი 14:00 012 

9. ზურაბ ბეჟაშვილი, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

ოთხშაბათი 9:00 310 

10. ზურაბ ბეჟაშვილი, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

ოთხშაბათი 10:00 310 

11. ზურაბ ბეჟაშვილი, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

პარასკევი 9:00 404 

12. ზურაბ ბეჟაშვილი, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

პარასკევი 10:00 404 

13. ზურაბ ბეჟაშვილი, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

შაბათი 11:00 011 

     

 

 

საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი 

ეკატერინე შენგელია, ასოცირებული პროფესორი 

სალექციო დღე - ხუთშაბათი, 09:00–10:00 საათი, აუდიტორია – 243 (დიდი აუდიტორია) 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. ეკატერინე ლაფაჩი, ასისტენტი ოთხშაბათი 13:00 315 

2. ეკატერინე ლაფაჩი, ასისტენტი ოთხშაბათი 14:00 315 

3. ეკატერინე ლაფაჩი, ასისტენტი პარასკევი 13:00 315 

4. ეკატერინე ლაფაჩი, ასისტენტი პარასკევი 14:00 315 

5. ბაკურ ლილუაშვილი, სამართლის დოქტორი, 

მოწვეული ლექტორი 

ოთხშაბათი 15:00 012 

6. ბაკურ ლილუაშვილი, სამართლის დოქტორი, 

მოწვეული ლექტორი 

ოთხშაბათი 16:00 012 

7. ზურაბ ბეჟაშვილი, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

ოთხშაბათი 17:00 006 

8. ზურაბ ბეჟაშვილი, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

ოთხშაბათი 18:00 006 

9. ზურაბ ბეჟაშვილი, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

შაბათი 10:00 011 

     

 

 

 

 

 

სამოქალაქო სამართლის პროცესი 

თამარ ზამბახიძე, ასოცირებული პროფესორი 

სალექციო დღე - პარასკევი, 17:00–18:00 საათი, აუდიტორია – 212 (დიდი აუდიტორია) 



№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. თორნიკე კაპანაძე, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

ოთხშაბათი 15:00; 16:00 404 

2. თორნიკე კაპანაძე, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

სამშაბათი 13:00; 14:00 402 

3. ანა გოგიშვილი, მოწვეული ლექტორი სამშაბათი 17:00; 18:00 405 

4. ზაზა მარტიაშვილი, მოწვეული ლექტორი ოთხშაბათი 17:00; 18:00 217 

     

 

 

სამოქალაქო სამართლის პროცესი 

ზურაბ ძლიერიშვილი, სამართლის დოქტორი, მოწვეული ლექტორი 

სალექციო დღე - ორშაბათი, 11:00–12:00 საათი, აუდიტორია – 243 (დიდი აუდიტორია) 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. დიანა ბერეკაშვილი, ასისტენტი ოთხშაბათი 9:00; 10:00 332 

2. დიანა ბერეკაშვილი, ასისტენტი ოთხშაბათი 11:00; 12:00 332 

3. ლევან ჯანაშია ლევან, ასისტენტი შაბათი 10:00; 11:00 320 

4. ლევან ჯანაშია ლევან, ასისტენტი შაბათი 12:00; 13:00 320 

5. ლევან ჯანაშია ლევან, ასისტენტი შაბათი 14:00; 15:00 320 

6. ნინო ლიპარტია, დოქტორანტი, მოწვეული ლექტორი ორშაბათი 9:00; 10:00 403 

7. ნინო ლიპარტია, დოქტორანტი, მოწვეული ლექტორი სამშაბათი 9:00; 10:00 403 

     

 

 

სამოქალაქო სამართლის პროცესი 

ზურაბ ძლიერიშვილი, სამართლის დოქტორი, მოწვეული ლექტორი 

სალექციო დღე - პარასკევი, 9:00–10:00 საათი, აუდიტორია – 243 (დიდი აუდიტორია) 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. ზურაბ ძლიერიშვილი, სამართლის დოქტორი, 

მოწვეული ლექტორი 

ხუთშაბათი 9:00; 10:00 315 

2. თამარ ლაკერბაია, დოქტორანტი,მოწვეული 

ლექტორი 

შაბათი 10:00; 11:00 006 

3. ელისო ტუკვაძე, მოწვეული ლექტორი ოთხშაბათი 9:00; 10:00 315 

4. ელისო ტუკვაძე, მოწვეული ლექტორი ოთხშაბათი 11:00; 12:00 405 

5. ილონა გაგუა, სამართლის დოქტორი, მოწვეული 

ლექტორი 

ორშაბათი 13:00; 14:00 332 

6. ილონა გაგუა, სამართლის დოქტორი, მოწვეული 

ლექტორი 

პარასკევი 13:00; 14:00 403 

7. ილონა გაგუა, სამართლის დოქტორი, მოწვეული 

ლექტორი 

შაბათი 10:00; 11:00 012 

     

 

 

შრომის სამართალი 



სოფიო ჩაჩავა, ასოცირებული პროფესორი 

სალექციო დღე - ხუთშაბათი, 13:00–14:00 საათი, აუდიტორია – 243 (დიდი აუდიტორია) 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. ნინო ტალიაშვილი, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

ორშაბათი 17:00 310 

2. ნინო ტალიაშვილი, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

ორშაბათი 18:00 310 

3. ნინო ტალიაშვილი, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

პარასკევი 18:00 402 

4. ზაქარია შველიძე, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

ხუთშაბათი 9:00 404 

5. ზაქარია შველიძე, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

პარასკევი 14:00 402 

6. ანა მაისურაძე, დოქტორანტი,მოწვეული ლექტორი ორშაბათი 13:00 402 

7. ანა მაისურაძე, დოქტორანტი,მოწვეული ლექტორი ორშაბათი 14:00 402 

8. უჩა ძიმისტარაშვილი, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

შაბათი 14:00 311 

9. უჩა ძიმისტარაშვილი, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

შაბათი 15:00 311 

10. უჩა ძიმისტარაშვილი, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

შაბათი 16:00 311 

     

 

 

შრომის სამართალი 

შორენა ჯანხოთელი, მოწვეული ლექტორი 

სალექციო დღე - ხუთშაბათი, 9:00–10:00 საათი, აუდიტორია – 331 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. გიორგი ამირანაშვილი, ასისტენტი სამშაბათი 17:00 311 

2. გიორგი ამირანაშვილი, ასისტენტი სამშაბათი 18:00 311 

3. გიორგი ამირანაშვილი, ასისტენტი პარასკევი 9:00 315 

4. გიორგი ამირანაშვილი, ასისტენტი პარასკევი 10:00 315 

5. ეროსი ბზეკალავა, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

ხუთშაბათი 11:00 014 

6. ეროსი ბზეკალავა, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

ხუთშაბათი 12:00 014 

7. ეროსი ბზეკალავა, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

ხუთშაბათი 13:00 014 

8. ეროსი ბზეკალავა, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

ხუთშაბათი 14:00 014 

     

 

 

საკორპორაციო სამართალი  

ირაკლი ბურდული, პროფესორი 



სალექციო დღე - ორშაბათი, 15:00–16:00 საათი, აუდიტორია – 212 (დიდი აუდიტორია) 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. გიორგი მახარობლიშვილი, ასისტენტ–პროფესორი ორშაბათი 11:00; 12:00 012 

2. გიორგი მახარობლიშვილი, ასისტენტ–პროფესორი ორშაბათი 13:00; 14:00 012 

3. გიორგი მახარობლიშვილი, ასისტენტ–პროფესორი სამშაბათი 13:00; 14:00 405 

4. გიორგი მახარობლიშვილი, ასისტენტ–პროფესორი სამშაბათი 15:00; 16:00 405 

5. გიორგი მახარობლიშვილი, ასისტენტ–პროფესორი ხუთშაბათი 13:00; 14:00 404 

6. დიმიტრი საძაგლიშვილი, ასისტენტი ხუთშაბათი 11:00; 12:00 002 

7. დიმიტრი საძაგლიშვილი, ასისტენტი ხუთშაბათი 13:00; 14:00 002 

8. დიმიტრი საძაგლიშვილი, ასისტენტი პარასკევი 11:00; 12:00 006 

9. დიმიტრი საძაგლიშვილი, ასისტენტი პარასკევი 13:00; 14:00 006 

10. თორნიკე ებანოიძე, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

ხუთშაბათი 9:00; 10:00 405 

11. გიორგი ნარმანია, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

შაბათი 16:00; 17:00 402 

12. ნონა ზუბიტაშვილი, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

შაბათი 14:00; 15:00 315 

13. ნონა ზუბიტაშვილი, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

შაბათი 16:00; 17:00 315 

14. ლაშა ცერცვაძე, დოქტორანტი, მოწვეული ლექტორი ოთხშაბათი 9:00; 10:00 012 

15. ლაშა ცერცვაძე, დოქტორანტი, მოწვეული ლექტორი ოთხშაბათი 11:00; 12:00 012 

     

  

 

მედიაცია 

გიორგი ცერცვაძე, ასოცირებული პროფესორი 

სალექციო დღე - შაბათი, 13:00–14:00 საათი, აუდიტორია – 219 
№ სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. ალექსანდრე წულაძე, დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი 

ოთხშაბათი 15:00 403 

2. ოთარ მაჩაიძე, დოქტორანტი, მოწვეული ლექტორი ორშაბათი 17:00 402 

3. ოთარ მაჩაიძე, დოქტორანტი, მოწვეული ლექტორი ორშაბათი 18:00 402 

     

 


