
 

იურიდიული ფაკულტეტი 

2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი  

დოქტორანტურის სასწავლო კომპონენტი  

სადოქტორო სასემინარო თემები (სავალდებულო) 

 
დისციპლინა პედაგოგი საკონსულტაციო 

თარიღი 
დრო აუდიტორია 

სემინარი: საკუთრების 

კეთილსინდისიერი შეძენა: 

ქართული მოდელის ადგილი 

კერძო სამართლის თანამედროვე 

სისტემებში საქართველოს 

საკონსტიტუციო სასამართლოს 

გადაწყვეტილების ფონზე 

 

 

პროფესორი ბესარიონ 

ზოიძე/ასოცირებული 

პროფესორი თამარ 

ზარანდია 

 

 

 

05.03.2018 

 

 

 

13:00 

 

 

130 (მე-2 კორპ. I სართ.) 

 

     
სემინარი: საქართველოს შრომის 

კოდექსისა და საჯარო სამსახურის 

შესახებ კანონის 

სოფიო ჩაჩავა, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

05.03.2018 

 

11:00 130 (მე-2 კორპ. I სართ.) 



ურთიერთმიმართება 

     
სემინარი: ვალდებულების 

დარღვევა და თანამდევი მეორადი 

მოთხოვნის უფლებები 

ნათია ჩიტაშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

01.03.2018 

 

12:00 04 (თსუ-ს პირველი კორპ. 0 

სართ.) 

სემინარი: მიუღებელი შემოსავლის 

ანაზღაურების სამართლებრივი 

წინაპირობები 

ნათია ჩიტაშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

01.03.2018 

 

12:00 04 (თსუ-ს პირველი კორპ. 0 

სართ.) 

სემინარი: მორალური ზიანის 

ანაზღაურების სამართლებრივი 

წინაპირობები 

ნათია ჩიტაშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

01.03.2018 

 

12:00 04 (თსუ-ს პირველი კორპ. 0 

სართ.) 

სემინარი: მედიაციის ეთიკური 

პრინციპების აღსრულების 

საკანონმდებლო გარანტიები 

ნათია ჩიტაშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

01.03.2018 

 

12:00 04 (თსუ-ს პირველი კორპ. 0 

სართ.) 

სემინარი: მედიაციის 

საკანონმდებლო რეგულირების 

პერსპექტივები საქართველოში 

ნათია ჩიტაშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

01.03.2018 

 

12:00 04 (თსუ-ს პირველი კორპ. 0 

სართ.) 

     
სემინარი: პარტნიორის პირადი 

პასუხისმგებლობის სახეები 

კაპიტალური ტიპის 

საზოგადოებაში 

გიორგი 

მახარობლიშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

07.03.2018 

 

13:00 132 (მე-2 კორპ. I სართ.) 

     
სემინარი: საქართველოს 

კონსტიტუციის რეფორმა: პროცესი 

და პერსპექტივა 

გიორგი 

კვერენჩხილაძე, 

პროფესორი 

 

05.03.2018 

 

 

12:00 

 

308 (თსუ-ს მე-2 კორპ. III სართ.) 

     



სემინარი: დროებითი საგამოძიებო 

კომისიის შექმნისა და საქმიანობის 

თავისებურებანი საკანონმდებლო 

ორგანოში 

გიორგი კახიანი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

05.03.2018 

 

 

13:00 

 

308 (თსუ-ს მე-2 კორპ. III სართ.) 

     
სემინარი: ადმინისტრაციული 

ორგანოს დისკრეციული 

უფლებამოსილება და 

სასამართლოს მიერ მისი 

შემოწმების ფარგლები 

 

მაია კოპალეიშვილი, 

პროფესორი 

 

05.03.2018 

 

 

13:00 

 

122 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

 

სემინარი: უფლების წინასწარი 

დაცვის დროებითი საპროცესო 

ღონისძიება და მისი ეფექტურობა 

მაია კოპალეიშვილი, 

პროფესორი 

05.03.2018 

 

13:00 122 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

     
სემინარი: საჯარო და კერძო 

ინტერესებს შორის ბალანსის 

დაცვის 

ადმინისტრაციულსამართლებრივი 

ინსტრუმენტები სახელმწიფო 

შესყიდვების შესახებ საქართველოს 

კანონში 

 

 

პაატა ტურავა, 

პროფესორი 

 

 

02.03.2018 

 

 

19:00 

 

122 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

     
სემინარი: გარემოზე ზემოქმედების 

შეფასების ინსტიტუტი ევროპულ 

სამართალში (ევროკავშირი, დიდი 

ბრიტანეტი, საფრანგეთი) 

კობა ყალიჩავა, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

01.03.2018 

 

10:00-დან 13-

სთ-მდე 

 

124 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

სემინარი: გარემოზე მიყენებული 

ზიანის რეგულირება ევროპულ 

სამართალში (ევროკავშირი, დიდი 

ბრიტანეტი, საფრანგეთი) 

კობა ყალიჩავა, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

01.03.2018 

 

10:00-დან 13-

სთ-მდე 

 

124 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 



     
სემინარი: ძლიერი სულიერი 

აღელვების მდგომარეობაში 

ჩადენილი დანაშაულის 

კვალიფიკაციის საკითხები 

 

მაია ივანიძე, 

პროფესორი 

 

05.03.2018 

 

 

14:00 

 

131 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

სემინარი: სამსახურებრივი 

უფლებამოსილების ბოროტად 

გამოყენება 

მაია ივანიძე, 

პროფესორი 

 

05.03.2018 

 

14:00  

131 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

სემინარი: ქმედების მცირე 

მნიშვნელობა  სისხლის 

სამართალში 

მაია ივანიძე, 

პროფესორი 

05.03.2018 

 

14:00 131 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

სემინარი: წამებისა და 

არაადამიანური მოპყრობის 

წინააღმდეგ ბრძოლის მექანიზმები 

მაია ივანიძე, 

პროფესორი 

 

05.03.2018 

 

14:00  

131 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

     
სემინარი: დანაშაულის 

კვალიფიკაციის სადაო საკითხები 

მერაბ ტურავა, 

პროფესორი 

 

05.03.2018 

 

18:00 შედარებითი და 

ტრანსნაციონალური სისხლის 

სამართლის ინსტიტუტი (თსუ მე-

2 კორპუსის მე-2 სართ. სისხლის 

სამართლის ბიბლიოთეკა) 

     
სემინარი: დანაშაულის 

მსხვერპლის მდგომარეობა 

ადამიანის უფლებათა 

სტრასბურგის ევროპული 

სასამართლო გადაწყვეტილებების 

მიხედვით 

 

მორის შალიკაშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

 

05.03.2018 

 

 

15:00-დან 

16:00 სთ-მდე 

 

119 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

სემინარი: მსხვერპლის როლი 

დანაშაულის პრევენციის დროს 

მორის შალიკაშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

05.03.2018 

 

15:00-დან 

16:00 სთ-მდე 

 

119 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 



სემინარი: სახელმწიფოს 

ვალდებულება მოზარდი თაობის 

დაცვის საკითხებში 

მორის შალიკაშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

05.03.2018 

 

15:00-დან 

16:00 სთ-მდე 

 

119 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

სემინარი: კიბერდანაშაულის 

მსხვერპლი 

მორის შალიკაშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

05.03.2018 

 

15:00-დან 

16:00 სთ-მდე 

 

119 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

     
სემინარი: ნარკოტიკული 

საშუალების მოხმარება 

(სამართლებრივი და 

კრიმინოლოგიური პრობლემები) 

ირაკლი დვალიძე, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

02.03.2018 

 

 

11:00 

 

სისხლის სამართლის 

მიმართულების ბიბლიოთეკა 

(თსუ-ს მე-2 კორპ. II სართ.) 

სემინარი: ადევნების დასჯადობის 

ლეგიტიმაცია 

ირაკლი დვალიძე, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

02.03.2018 

 

 

11:00 

სისხლის სამართლის 

მიმართულების ბიბლიოთეკა 

(თსუ-ს მე-2 კორპ. II სართ.) 

     
სემინარი: დაუდევარობა 

სისხლისსამართლებრივ ჭრილში - 

წინდაუხედავი ქმედება თუ 

სოციალური ღირებულებების 

აბსოლუტური უგულებელყოფა 

ქეთევან 

მჭედლიშვილი-

ჰედრიხი, 

სამართლის დოქტორი 

საკონსულტაციოდ 

პროფესორს 

მიმართეთ 

მეილზე: 
kmh411@arcor.de 

  

     
სემინარი: ფარული საგამოძიებო 

მოქმედებები სისხლის 

სამართალწარმოებაში-ფარული 

საგამოძიებო მოქმედებების 

ჩატარების პრინციპები, 

გამოყენების წინაპირობები და 

საფუძვლები 

 

ლალი ფაფიაშვილი, 

პროფესორი 

 

05.03.2018 

 

13:00 

 

131 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

სემინარი: კომუნიკაციის 

მონიტორინგი როგორც ფარული 

ლალი ფაფიაშვილი, 

პროფესორი 

 

05.03.2018 

13:00  

131 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 



საგამოძიებო მოქმედება 

სემინარი: ფარულ საგამოძიებო 

მოქმედებებზე სასამართლო 

კონტროლი  

ლალი ფაფიაშვილი, 

პროფესორი 

 

05.03.2018 

13:00  

131 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

სემინარი: პოლიციის 

პრევენციული ღონისძიებები 

ლალი ფაფიაშვილი, 

პროფესორი 

05.03.2018 13:00 131 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

სემინარი: ელექტრონული 

თვალყურის დევნება ტექნიკური 

საშუალებებით 

ლალი ფაფიაშვილი, 

პროფესორი 

 

05.03.2018 

13:00  

131 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

სემინარი: კომპიუტერულ 

მონაცემებთან დაკავშირებული 

საგამოძიებო მოქმედებები 

 

ლალი ფაფიაშვილი, 

პროფესორი 

 

05.03.2018 

13:00  

131 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

     
სემინარი: ოპერატიულ–სამძებრო 

ღონისძიებებისა და ფარული 

საგამოძიებო მოქმედებების 

კანონიერების  საპროცესო 

მექანიზმები 

 

ირა აქუბარდია, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

 

06.03.2018 

 

15:00 

 

 

131 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

სემინარი: ფარული საგამოძიებო 

მოქმედებები და ადვოკატისა და 

კლიენტის კომუნიკაციის დაცვის 

საპროცესო ასპექტები 

ირა აქუბარდია, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

06.03.2018 

15:00  

131 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

     
სემინარი: 

დაზარალებულის როლისისხლის 

სამართალწარმოებაში. 

შედარებით–სამართლებრივი 

ანალიზი 

ნინო გოგნიაშვილი, 

სამართლის დოქტორი 

05.03.2018 11:30 131 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

     



სემინარი: აქტუალური 

სამართლებრივი საკითხები 

გიორგი დეკანოზიშვილის 

შემოქმედებითი მემკვიდრეობიდან 

ნუგზარ სურგულაძე,  

პროფესორი 

10.03.2018 

 

15:00 313 (თსუ-ს მე-2 კორპ. III სართ.) 

 

     
სემინარი: ეროვნული, რელიგიური 

და ლინგვისტური უმცირესობების 

დაცვის საერთაშორისო 

სამართლებრივი სტანდარტები 

 

ირინე ქურდაძე, 

პროფესორი 

 

 

17.03.2018 

 

12:00 

 

 

115ა (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

     
სემინარი: ადამიანით ვაჭრობის 

(ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ 

ევროპული კონვენციის 

განხორციელების ათი წელი: 

გავლენა და გამოწვევები 

 

ქეთევან ხუციშვილი, 

პროფესორი 

 

 

17.03.2018 

 

 

14:00 

 

 

115 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

 

სემინარი: სისხლის სამართლის 

საერთაშორისო სასამართლო 20 

წლის თავზე: თეორია და 

გამოწვევები პრაქტიკაში 

 

ქეთევან ხუციშვილი, 

პროფესორი 

 

 

17.03.2018 

 

 

14:00 

 

 

115 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

 

სემინარი: ქალთა მიმართ 

დისკრიმინაციის ყველა ფორმის 

აღმოფხვრის კონვენცია და 

საქართველო: სტანდარტები, 

პრაქტიკა და მონიტორინგი 

 

ქეთევან ხუციშვილი, 

პროფესორი 

 

 

17.03.2018 

 

 

14:00 

 

 

115 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

 

     
სემინარი: მდგრადი განვითარება 

და საერთაშორისო მშვიდობა და 

უსაფრთხოება 

მაია ბითაძე, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

02.03.2018 

 

15:00-დან 

17:00 სთ-მდე 

115 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

 

     



 


