
 

 

 

იურიდიული ფაკულტეტი 

სამართლის საბაკალავრო პროგრამა 

2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი 

სამუშაო ჯგუფები 

სისხლის სამართლის  მიმართულება 

სისხლის სამართალი (ზოგადი ნაწილი) 

მერაბ ტურავა, პროფესორი 

სალექციო დღე - სამშაბათი, 11:00 -13:00 საათი, ZOOM 

სალექციო დღე - სამშაბათი, 13:00 -15:00 საათი, ZOOM 

№ 

 

სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. გიორგი დგებუაძე, ასისტენტ-პროფესორი ორშაბათი 15:00; 16:00 ZOOM/219 

2. გიორგი დგებუაძე, ასისტენტ-პროფესორი ორშაბათი     17:00; 18:00 ZOOM/219 

3. გიორგი დგებუაძე, ასისტენტ-პროფესორი ოთხშაბათი 13:00; 14:00 ZOOM/217 

4. თამარ ბერიშვილი, ასისტენტი ორშაბათი 15:00; 16:00 ZOOM/312 

5. იზა კელენჯერიძე, მოწვეული ლექტორი ოთხშაბათი 17:00; 18:00 ZOOM/002 

6. იზა კელენჯერიძე, მოწვეული ლექტორი ხუთშაბათი 17:00; 18:00 ZOOM/219 

     

 

სისხლის სამართალი (ზოგადი ნაწილი) 

ნონა თოდუა პროფესორი 

სალექციო დღე - სამშაბათი, 11:00 -13:00 საათი, ZOOM 

სალექციო დღე - სამშაბათი, 13:00 -15:00 საათი, ZOOM 

№ 

 

სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. თემურ ცქიტიშვილი, ასისტენტ-პროფესორი ორშაბათი 15:00; 16:00 ZOOM/310 

2. თემურ ცქიტიშვილი, ასისტენტ-პროფესორი ოთხშაბათი     15:00; 16:00 ZOOM/013 

3. ირინე ხერხეულიძე, მოწვეული ლექტორი სამშაბათი 15:00; 16:00 ZOOM/311 

     



 

სისხლის სამართალი (ზოგადი ნაწილი) 

მაია ივანიძე, პროფესორი 

სალექციო დღე - სამშაბათი, 11:00 -13:00 საათი, ZOOM 

                               სალექციო დღე - სამშაბათი, 13:00 -15:00 საათი, ZOOM 

№ 

 

სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. თემურ ცქიტიშვილი, ასისტენტ-პროფესორი ოთხშაბათი 17:00; 18:00 ZOOM/013 

2. თემურ ცქიტიშვილი, ასისტენტ-პროფესორი პარასკევი 15:00; 16:00 ZOOM/313 

3. ირინე ხერხეულიძე, მოწვეული ლექტორი პარასკევი 15:00; 16:00 ZOOM/217 

4. ირინე ხერხეულიძე, მოწვეული ლექტორი პარასკევი 17:00; 18:00 ZOOM/217 

5. ნანა ჭიჭილეიშვილი, მოწვეული ლექტორი ხუთშაბათი 13:00; 14:00 ZOOM/311 

6. თამარ მახარობლიძე, მოწვეული ლექტორი ოთხშაბათი 15:00; 16:00 ZOOM/003 

     

 

სისხლის სამართალი (ზოგადი ნაწილი) 

ირაკლი დვალიძე, ასოცირებული პროფესორი 

სალექციო დღე - სამშაბათი, 11:00 -13:00 საათი, ZOOM 

სალექციო დღე - სამშაბათი, 13:00 -15:00 საათი, ZOOM 

№ 

 

სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. ლევან ხარანაული, ასისტენტ-პროფესორი ოთხშაბათი 15:00; 16:00 ZOOM/007 

2. ლევან ხარანაული, ასისტენტ-პროფესორი ოთხშაბათი 17:00; 18:00 ZOOM/007 

3. ლევან ხარანაული, ასისტენტ-პროფესორი პარასკევი 15:00; 16:00 ZOOM/016 

4. ლევან ხარანაული, ასისტენტ-პროფესორი პარასკევი 17:00; 18:00 ZOOM/016 

5. კახა წიქარიშვილი, მოწვეული ლექტორი ორშაბათი 13:00; 14:00 ZOOM/219 

6. კახა წიქარიშვილი, მოწვეული ლექტორი ოთხშაბათი 15:00; 16:00 ZOOM/016 

     

 

სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი I (ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული 

დანაშაული) 

ნონა თოდუა პროფესორი 

სალექციო დღე - ხუთშაბათი, 15:00 -17:00 საათი, ZOOM 

№ 

 

სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. თემურ ცქიტიშვილი, ასისტენტ-პროფესორი პარასკევი 11:00; 12:00 ZOOM/012 



2. ბადრი კოჭლამაზაშვილი, მოწვეული ლექტორი პარასკევი 11:00; 12:00 ZOOM/314 

     

 

სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი I (ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული 

დანაშაული) 

მაია ივანიძე, პროფესორი 

სალექციო დღე - ხუთშაბათი, 15:00 -17:00 საათი, ZOOM 

№ 

 

სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. თამარ ბერიშვილი, ასისტენტი ორშაბათი 13:00; 14:00 ZOOM/312 

2. იოსებ ვარძელაშვილი, მოწვეული ლექტორი პარასკევი 13:00; 14:00 ZOOM/311 

3. ბადრი კოჭლამაზაშვილი, მოწვეული ლექტორი პარასკევი 09:00; 10:00 ZOOM/314 

4. თამარ მახარობლიძე, მოწვეული ლექტორი ორშაბათი 11:00; 12:00 ZOOM/312 

     

 

სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი II (დანაშაულის სხვა სახეები) 

ნონა თოდუა, პროფესორი 

სალექციო დღე - პარასკევი, 15:00 -17:00 საათი, ZOOM 

სალექციო დღე - პარასკევი, 17:00 -19:00 საათი, ZOOM 

№ 

 

სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. თამარ ბერიშვილი, ასისტენტი  სამშაბათი 11:00; 12:00 ZOOM/218 

2. თამარ ბერიშვილი, ასისტენტი  სამშაბათი 13:00; 14:00 ZOOM/218 

3. ირინე ხერხეულიძე, მოწვეული ლექტორი ორშაბათი 11:00; 12:00 ZOOM/217 

4. ირინე ხერხეულიძე, მოწვეული ლექტორი სამშაბათი 11:00; 12:00 ZOOM/217 

5. გერმანე დადეშქელიანი, მოწვეული ლექტორი ოთხშაბათი 09:00; 10:00 ZOOM/218 

6. გერმანე დადეშქელიანი, მოწვეული ლექტორი ოთხშაბათი 11:00; 12:00 ZOOM/218 

7. გერმანე დადეშქელიანი, მოწვეული ლექტორი ოთხშაბათი 13:00; 14:00 ZOOM/218 

8. თამარ სადრაძე, მოწვეული ლექტორი შაბათი 12:00; 13:00 ZOOM/013 

9. თამარ სადრაძე, მოწვეული ლექტორი შაბათი 14:00; 15:00 ZOOM/013 

     

 

სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი II (დანაშაულის სხვა სახეები) 

ირაკლი დვალიძე, ასოცირებული პროფესორი 

სალექციო დღე - ოთხშაბათი, 15:00 -17:00 საათი, ZOOM 

სალექციო დღე - ოთხშაბათი, 17:00 -19:00 საათი, ZOOM 



№ 

 

სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. ლევან ზაკალაშვილი, მოწვეული ლექტორი პარასკევი   09:00; 10:00 ZOOM/310 

2. ლევან ზაკალაშვილი, მოწვეული ლექტორი პარასკევი 11:00; 12:00 ZOOM/310 

3. ცოტნე ცერცვაძე, მოწვეული ლექტორი სამშაბათი   09:00; 10:00 ZOOM/218 

4. ცოტნე ცერცვაძე, მოწვეული ლექტორი ხუთშაბათი   09:00; 10:00 ZOOM/219 

5. ცოტნე ცერცვაძე, მოწვეული ლექტორი ხუთშაბათი 11:00; 12:00 ZOOM/219 

6. ცოტნე ცერცვაძე, მოწვეული ლექტორი პარასკევი   09:00; 10:00 ZOOM/219 

     

 

სისხლის სამართლის პროცესი (ზოგადი ნაწილი) 

ლალი ფაფიაშვილი, პროფესორი 

სალექციო დღე - ორშაბათი, 09:00 -11:00 საათი, ZOOM 

№ 

 

სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. მაგდა ტატიშვილი, ასისტენტი ოთხშაბათი 11:00; 12:00 ZOOM/002 

2. მაგდა ტატიშვილი, ასისტენტი ოთხშაბათი 13:00; 14:00 ZOOM/002 

     

 

სისხლის სამართლის პროცესი (ზოგადი ნაწილი) 

გიორგი თუმანიშვილი, ასოცირებული პროფესორი 

სალექციო დღე - სამშაბათი, 09:00 -11:00 საათი, ZOOM 

№ 

 

სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. თორნიკე ხიდეშელი, მოწვეული ლექტორი ორშაბათი 11:00; 12:00 ZOOM/013 

2. თორნიკე ხიდეშელი, მოწვეული ლექტორი ორშაბათი     13:00; 14:00 ZOOM/013 

3. იზა კელენჯერიძე, მოწვეული ლექტორი სამშაბათი   17:00; 18:00 ZOOM/313 

4. გიორგი კერატიშვილი, მოწვეული ლექტორი პარასკევი 09:00; 10:00 ZOOM/012 

     

 

სისხლის სამართლის პროცესი (კერძო ნაწილი) 

გიორგი თუმანიშვილი, ასოცირებული პროფესორი 

სალექციო დღე - ხუთშაბათი, 09:00 -11:00 საათი, ZOOM 

№ 

 

სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. ნინო გოგნიაშვილი, ასისტენტ-პროფესორი ორშაბათი 15:00; 16:00 ZOOM/311 



2. მაკა ხოდელი, ასისტენტ-პროფესორი ოთხშაბათი 11:00; 12:00 ZOOM/006 

3. მაკა ხოდელი, ასისტენტ-პროფესორი ოთხშაბათი 13:00; 14:00 ZOOM/006 

4. მაკა ხოდელი, ასისტენტ-პროფესორი ხუთშაბათი 11:00; 12:00 ZOOM/312 

     

 

სისხლის სამართლის პროცესი (კერძო  ნაწილი) 

ლალი ფაფიაშვილი, პროფესორი 

სალექციო დღე - ორშაბათი, 11:00 -13:00 საათი, ZOOM 

№ 

 

სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. ბესიკ მეურმიშვილი, ასისტენტ-პროფესორი ორშაბათი 13:00; 14:00 ZOOM/218 

2. ბესიკ მეურმიშვილი, ასისტენტ-პროფესორი ორშაბათი 15:00; 16:00 ZOOM/218 

3. ბესიკ მეურმიშვილი, ასისტენტ-პროფესორი ორშაბათი 17:00; 18:00  ZOOM/218 

4. მაია კვირიკაშვილი, მოწვეული ლექტორი სამშაბათი 15:00; 16:00 ZOOM/013 

     

 

სისხლის სამართლის პროცესი (კერძო  ნაწილი) 

ირინა აქუბარდია პროფესორი 

სალექციო დღე - სამშაბათი, 15:00 -17:00 საათი, ZOOM 

№ 

 

სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. მაგდა ტატიშვილი, ასისტენტი პარასკევი 11:00; 12:00 ZOOM/009 

2. მაგდა ტატიშვილი, ასისტენტი პარასკევი 13:00; 14:00 ZOOM/219 

3. ირაკლი ლუხოშვილი, მოწვეული ლექტორი შაბათი 12:00; 13:00 ZOOM/312 

     

 

სისხლის სამართლის პროცესი  

ირინა აქუბარდია, ასოცირებული პროფესორი 

სალექციო დღე - სამშაბათი, 11:00 -13:00 საათი, ZOOM 

სალექციო დღე - ხუთშაბათი, 15:00 -17:00 საათი, ZOOM 

№ 

 

სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. ირინა აქუბარდია, ასოცირებული პროფესორი ხუთშაბათი 11:00; 12:00 ZOOM/218 

     

 



კრიმინალისტიკა 

ნინო გოგნიაშვილი, ასისტენტ-პროფესორი 

სალექციო დღე - პარასკევი, 17:00 -19:00 საათი, ZOOM 

№ 

 

სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. ნინო გოგნიაშვილი, ასისტენტ-პროფესორი ორშაბათი 11:00; 12:00 ZOOM/311 

2. ნინო გოგნიაშვილი, ასისტენტ-პროფესორი ორშაბათი 13:00; 14:00 ZOOM/311 

     

 

 


