
 

იურიდიული ფაკულტეტი 

2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი  

დოქტორანტურის სასწავლო კომპონენტი  

სადოქტორო სასემინარო თემები (სავალდებულო) 

 
დისციპლინა პედაგოგი საკონსულტაციო 

თარიღი 
დრო აუდიტორია 

სემინარი: სანოტარო აქტების 

მნიშვნელობა უძრავ ნივთებზე 

უფლებების შეძენისას 

ასოცირებული 

პროფესორი 

თამარ ზარანდია 

 

24.09.2018 

 

10:00  

06 (I კორპ. 0 სართ.) 

     
სემინარი: კონკურენციის სამართლის 

აქტუალური პრობლემები 

გიორგი 

ცერცვაძე, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

25.09.2018 

 

18:00 შარტავას ქ. 40, მე-9 სართული, 

"ჯეი ენდ თი ქონსალთინგის" 

ოფისი. 

     



სემინარი: მორალური ზიანის 

ანაზღაურების სამართლებრივი 

საფუძვლები შრომითსამართლებრივ 

ურთიერთობებში 

ნათია 

ჩიტაშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

05.10.2018 

 

12:00 04 (თსუ-ს პირველი კორპ. 0 

სართ.) 

     
სემინარი: ინდივიდუალური 

ადმინისტრაიულ-სამართლებრივი 

აქტის ძალაში შესვლის წინაპირობები  

ირმა ხარშილაძე, 

პროფესორი 

 

03.10.2018 

 

14:00 (თსუ-ს I კორპ.) 

+995 599 977 090 

სემინარი: ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევისა და სამოქალაქო 

დელიქტის შედარებით-სამართლებრივი 

ანალიზი 

ირმა ხარშილაძე, 

პროფესორი 

 

08.10.2018 

 

17:00 (თსუ-ს I კორპ.) 

+995 599 977 090 

     
სემინარი: კეთილსინდისიერება 

საგადასახადო სამართლებრივ 

ურთიერთობებში 

თამარ გვარამაძე, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

25.09.2018 

 

11:00  

+995 577 172 277 

     
სემინარი: ადევნების დანაშაულის 

შემადგენლობის თეორიული და 

პრაქტიკული ანალიზი 

 

მაია ივანიძე, 

პროფესორი 

 

28.09.2018 

 

14:00  

07 (თსუ-ს I კორპ. 0 სართ.) 

სემინარი: ნარკოტიკული საშუალებების 

უკანონო ბრუნვა და მისი შედარებით 

სამართლებრივი ანალიზი 

(საქართველოსა და მისი მომიჯნავე 

ქვეყნების მაგალითზე) 

 

მაია ივანიძე, 

პროფესორი 

 

28.09.2018 

 

 

14:00 

 

07 (თსუ-ს I კორპ. 0 სართ.) 

სემინარი: ჯარიმა– სასჯელი ერთ–ერთი 

სახე და მისი აღსრულების წესი 

მაია ივანიძე, 

პროფესორი 

28.09.2018 

 

14:00 07 (თსუ-ს I კორპ. 0 სართ.) 

     



სემინარი: აგენტ-პროვოკატორისა და 

წამქეზებლის სამართლებრივი 

ფიგურების ურთიერთგამიჯვნის 

პრობლემისათვის 

ქეთევან 

მჭედლიშვილი-

ჰედრიხი, 

სამართლის 

დოქტორი 

საკონსულტაციოდ 

პროფესორს 

მიმართეთ 

მეილზე: 
kmh411@arcor.de 

  

     
სემინარი: პოლიციის პრევენციული 

ღონისძიებები და მათი გამიჯვნა 

რეპრესიული საქმიანობისაგან 

ირა აქუბარდია, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

20.09.2018 

 

 

17:40 

 

305 (თსუ-ს I კორპ. III სართ.) 

სემინარი: ოპერატიულ–სამძებრო 

ღონისძიებების განხორციელების 

წინაპირობები და საფუძვლები 

ირა აქუბარდია, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

20.09.2018 

 

 

17:40 

 

305 (თსუ-ს I კორპ. III სართ.) 

სემინარი: სახელმწიფო ინსპექტორის 

სამსახურის  როლი ფარული 

საგამოძიებო მოქმედებების 

განხორციელებისას 

ირა აქუბარდია, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

20.09.2018 

 

 

17:40 

 

305 (თსუ-ს I კორპ. III სართ.) 

     
სემინარი: არაპირდაპირი (ირიბი) 

მტკიცებულებების მნიშვნელობა  

ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლოს პრაქტიკის 

გათვალისწინებით 

გიორგი 

თუმანიშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

24.09.2018 

 

 

10:00 

 

ინგორიყვას 7, სართული 7 

     
სემინარი: ადამიანის უფლებების დაცვა 

სისხლის სამართლის საერთაშორისო 

სასამართლოს პრაქტიკის ჭრილში 

ქეთევან 

ხუციშვილი, 

პროფესორი 

 

08.10.2018 

 

18:00  

06 (თსუ-ს I კორპ. 0 სართ.) 

 

სემინარი: პერსონალური მონაცემების 

დაცვის საერთაშორისო სტანდარტები და 

მიგრაციის მართვის სამართლებრივი 

ქეთევან 

ხუციშვილი, 

პროფესორი 

 

 

08.10.2018 

 

18:00 

 

 

06 (თსუ-ს I კორპ. 0 სართ.) 



ასპექტები  

სემინარი: ქალის უფლებების დაცვის 

საერთაშორისო სამართლებრივი 

მექანიზმების ეფექტიანობა 

ქეთევან 

ხუციშვილი, 

პროფესორი 

 

08.10.2018 

18:00  

06 (თსუ-ს I კორპ. 0 სართ.) 

 

     
 


