
 

იურიდიული ფაკულტეტი 

2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი  

დოქტორანტურის სასწავლო კომპონენტი  

სადოქტორო სასემინარო თემები (სავალდებულო) – 20 კრედიტი 

 
დისციპლინა პედაგოგი საკონსულტაციო 

თარიღი 
დრო აუდიტორია 

სემინარი: რეფორმა ბიზნეს 

ორგანიზაციათა სამართალში და 

მეწარმეთა შესახებ კანონის შესაძლო 

ახალი რედაქცია 

ირაკლი 

ბურდული, 

პროფესორი 

საკონსულტაციოდ 

პროფესორს 01.03.2021 

მიმართეთ მეილზე: 
irakli.burduli@tsu.ge 

20:00 სთ  

     
სემინარი: სასამართლოს ინტერვენციის 

ფარგლები კერძო ავტონომიაში 

შეცვლილი გარემოებებისადმი 

ხელშეკრულების მისადაგების 

პროცესში 

ნათია ჩიტაშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

საკონსულტაციოდ 

პროფესორს მიმართეთ 

მეილზე აკადემიური 

რეგისტრაციის 

ვადებში: 
natia.chitashvili@tsu.ge 

  

mailto:natia.chitashvili@tsu.ge


სემინარი: ეთიკური პრინციპების 

პროცესუალური მნიშვნელობა 

მედიაციაში 

ნათია ჩიტაშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

საკონსულტაციოდ 

პროფესორს მიმართეთ 

მეილზე აკადემიური 

რეგისტრაციის ვადებში: 
natia.chitashvili@tsu.ge  

  

სემინარი: მედიატორის 

დისციპლინური პასუხისმგებლობის 

საფუძვლები და პროცედურა - 

რეგულატორული მოდელები აშშ და 

ევროკავშირის მაგალითზე 

ნათია ჩიტაშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

საკონსულტაციოდ 

პროფესორს მიმართეთ 

მეილზე აკადემიური 

რეგისტრაციის 

ვადებში: 
natia.chitashvili@tsu.ge 

  

სემინარი: მტკიცების ტვირთი და 

დასაშვები მტკიცებულებები 

მედიატორის მიმართ დისციპლინურ 

საქმისწარმოებაში 

ნათია ჩიტაშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

საკონსულტაციოდ 

პროფესორს მიმართეთ 

მეილზე აკადემიური 

რეგისტრაციის ვადებში: 
natia.chitashvili@tsu.ge 

  

სემინარი: მედიაციის შესახებ დათქმის 

დარღვევის სამართლებრივი შედეგები 

ნათია ჩიტაშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

საკონსულტაციოდ 

პროფესორს მიმართეთ 

მეილზე აკადემიური 

რეგისტრაციის ვადებში: 
natia.chitashvili@tsu.ge 

  

სემინარი: მტკიცების ტვირთი 

სექსუალური შევიწროების შესახებ 

სამართალწარმოებაში 

ნათია ჩიტაშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

საკონსულტაციოდ 

პროფესორს მიმართეთ 

მეილზე აკადემიური 

რეგისტრაციის ვადებში: 
natia.chitashvili@tsu.ge 

  

     
სემინარი: პირის უფლება 

ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ 

მისი საქმის სამართლიან განხილვაზე 

და სასამართლო კონტროლი 

მაია 

კოპალეიშვილი, 

პროფესორი 

საკონსულტაციოდ 

პროფესორს მიმართეთ 

მეილზე აკადემიური 

რეგისტრაციის ვადებში: 

mkopaleishvili55@gmail.co

m 

  

     
სემინარი: კოვიდ 19-ით გამოწვეული 

დანაშაული და მისი პრევენცია 
 

მორის 

შალიკაშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

საკონსულტაციოდ 

პროფესორს 23.02.2021 

მიმართეთ 

მობილურზე: 

599389177 

11:00-17:00 

სთ 
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სემინარი: ინტერნეტკომუნიკაციის 

მონიტორინგი და პირადი ცხოვრების 

ხელშეუხებლობა სისხლის 

სამართალწარმოებაში (პროცედურული 

ასპექტები) 

 

ლალი 

ფაფიაშვილი, 

პროფესორი 

საკონსულტაციოდ 

პროფესორს 26.02.2021 

მიმართეთ მობილურზე 

577718484 ან 

აკადემიური 

რეგისტრაციის ვადებში 

მეილზე: 

lali.papiashvili@tsu.ge 

 

19:00 სთ 

 

სემინარი: სისხლის 

სამართალწარმოების პროცესში 

ციფრული მტკიცებულების 

გამოყენების პრობლემური ასპექტები 
 

 

ლალი 

ფაფიაშვილი, 

პროფესორი 

საკონსულტაციოდ 

პროფესორს 26.02.2021 

მიმართეთ მობილურზე 

577718484 ან 

აკადემიური 

რეგისტრაციის ვადებში 

მეილზე: 

lali.papiashvili@tsu.ge 

 

20:00 სთ 

 

     
სემინარი: აღკვეთის ღონისძიების 

გამოყენების პრობლემური საკითხები 

სისხლის სამართლის პროცესში  

გიორგი 

თუმანიშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

საკონსულტაციოდ 

პროფესორს მიმართეთ 

დისტანციური 

ვიდეოსაკონფერენციო 

ზუმის საშუალებით 

01.03.2021 

10:00 სთ 

ზუმის ლინკი: 
https://us04web.zoom.us/j/74776068216?p

wd=aGFpK2MrZHFhMTkzUkJFMGZicHp6

QT09 

     
სემინარი:  სისხლის სამართლის 

საერთაშორისო სასამართლოს 

ლეგიტიმაცია კონფლიქტით 

დაზარალებულ საზოგადოებებში 

ქეთევან 

ხუციშვილი, 

პროფესორი 

საკონსულტაციოდ 

პროფესორს  26.02.2021 

მიმართეთ მეილზე: 

katekhcg@yahooo.com ან 

Ketevan.khutsishvili-

law@tsu.ge 

17:00 სთ  

სემინარი:  მოწყვლადი ჯგუფების 

ადამიანის უფლებების დაცვა 

მიგრაციის მართვის პროცესში: 

ევროპის საბჭოსა და ევროკავშირის 

პერსპექტივები 

 

ქეთევან 

ხუციშვილი, 

პროფესორი 

საკონსულტაციოდ 

პროფესორს 26.02.2021 

მიმართეთ მეილზე: 

katekhcg@yahooo.com ან 

Ketevan.khutsishvili-

law@tsu.ge 

 

17:00 სთ 
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სემინარი: გარემო და ადამიანის 

უფლებები 

მაია ბითაძე, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

საკონსულტაციოდ 

პროფესორს 01.03.2021 

მიმართეთ მეილზე: 
bitadze.maia@gmail.com 

15:00 სთ  

     
სემინარი: სისხლის სამართლის 

საერთაშორისო სასამართლოს 

ლეგიტიმაცია კონფლიქტით 

დაზარალებულ საზოგადოებებში 

ეკა სირაძე, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

საკონსულტაციოდ 

პროფესორს მიმართეთ 

დისტანციური 

ვიდეოსაკონფერენციო 

ზუმის საშუალებით 

01.03.2021 

18:30 სთ 

Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/81363282546?pwd=
MkFrYkRUL0lJU0tOMmM1Z3gxRHFYdz09 
 
Meeting ID: 813 6328 2546 
Passcode: g9Yu32 
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