
 

პროფესორი ქეთევან ხუციშვილი 

 
პირადი ინფორმაცია  

 

გვარი ხუც იშვილი 

სახელი ქე თევან 

ელ.ფოსტა Katekhcg@yahoo.com  

სამსახურებრივი პოზიცია თს უ , პროფესორი, იურიდიული ფაკულტეტი; 

 

თს უ , დირექტორი, საერთაშორისო სისხლის სამართლისა და სისხლის 

სამართლის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის სასწავლო და 

კვლევითი ცენტრი, საერთაშორისო სამართლის ინსტიტუტი; 

 

თს უ , გენდერის და სამართლის მიმართულების ხელმძღვანელი, 

საერთაშორისო სამართლის ინსტიტუტი; 

 

თს უ , სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი, ლექტორი, ევროპული 

კვლევების ინსტიტუტის სადოქტორო პროგრამა  (თსუ აკადემიური 

საბჭოს დადგენილება № 20/2014, 26 თებერვალი, 2014) 

თს უ , სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, ლექტორი, ევროპული 

კვლევების ინსტიტუტის სამაგისტრო პროგრამა   

თს უ , ლექტორი, მიგრაციის სამაგისტრო პროგრამა 

თს უ , მოწვეული სპეციალისტი, საერთაშორისო ურთიერთობების 

მიმართულება, სოციალურ და პოლიტიკურ  მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი. 

 

განათლება 

 

უმაღ ლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება 

 

წლები კვალიფიკაცია 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო  უნივერსიტეტი, საერთაშორისო 

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების 

ფაკულტეტი 

1997–2002 იურისტი 

ლონდონის პოლიტიკური და ეკონომიკური 

მეცნიერებების სკოლა, ლონდონის უნივერსიტეტი 

 2005–2006 ადამიანის უფლებების მაგისტრი 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო  უნივერსიტეტი, საერთაშორისო 

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების 

ფაკულტეტი + იურიდიული ფაკულტეტი 

 

 2003–2010 სამართლის დოქტორი 

 

 

 



 

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი   
 

დისერტაციის თემა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსა და გაეროს უშიშროების 

საბჭოს კონკურენტული და კომპლემენტური კომპეტენციები 

მინიჭებული კვალიფიკაცია სამართლის დოქტორი 

 

 

 

ს აერთაშორისო (ორგანიზაციებთან) თანამშრომლობის გამოცდილება 

 

2001 სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოსამზადებელი კომისია 

(გაეროს გენერალური ასამბლეა, რეზოლუცია 55/155) 

2006-2012 აშშ სახელმწიფო  დეპარტამენტის საკონტაქტო  პირი საქართველოში ადამიანით 

ვაჭრ ობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ პოლიტიკის განხორციელების  საკითხებზე 

2008 წლიდან ევროკავშირთან საქართველოს დაახლოების პროცესში: საქართველოს სისხლის 

სამართლის პოლიტიკისა და ადამიანის უფლებების დაცვის ჩარჩოს განვითარება; 

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმის ხელშეწყობა საქართველოში; 

ევროკავშირის მიერ საქართველოსთვის 2008 წლის ომის შემდგომი პროცესების 

ჭრ ილში დახმარების ადმინისტრირება; ევროკავშირთან სავიზო  ურთიერთობების 

ფასილიტაციისა და რეადმისიის ხელშეკრულებების  მოლაპარაკების მონაწილე , 

განხორციელების ჩარჩოს უზრუნველყოფა; ევროპოლთან საქართველოს 

ოპერაციული თანამშრომლობის  თაობაზე  შეთანხმების მიღწევის ხელშეწყობა; 

ბიომეტრიული პასპორტის მფლობელი საქართველოს მოქალაქეების შენგენის 

ზონაში 90 დღ ემდე  უვიზოდ მოგზაურობის ჩარჩოს განხორციელება 

საქართველოში. საქართველოში;   

2009 წლიდან  საქართველოს სახელმწიფოს მიერ დანიშნული საკონტაქტო პირი ევროპის 

საბჭოსთან ადამიანით ვაჭრ ობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში 

2010 წლიდან საქართველოს ქვოტით წევრის მოადგილე , ევროპული კომისია რასიზმისა და 

შეუწყნარებლობის  წინააღმდეგ 

2013-2016 გაეროს გენერალური მდივნის საკონსულტაციო  ორგანოს - ადამიანებით ვაჭრ ობის 

მსხვერპლთა მიზნობრივი ფონდის დირექტორთა საბჭოს წევრი აღ მოსავლეთ 

ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქოტით  

 

ს ამსახურებრივი გამოცდილება 

 

თარიღ ი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა 

2008, ივლისიდან ევროკავშირი, ევროკავშირის დელეგაცია საქართველოში; პროექტების/სექტორის 

მენეჯერი: სამართალი და უსაფრთხოება, ტრანსნაციონალური ორგანიზებული 

დანაშაული, საერთაშორისო საპოლიციო თანამშრომლობა, საზღვარი, მიგრაცია; 

ვიზა ლიბერალიზაცია; გენდერული თანასწორობის საკითხებზე  საკონტაქტო პირი. 

2007, დეკემბერი – 2008, 

ივლისი 

უმცირესობების საკითხთა ევროპული ცენტრი, პროექტის მენეჯერი: ეთნიკური 

უმცირესობები, რელიგიური უმცირესობები 

სექტემბერი, 2006–

დეკემბერი,2007 

საქართველოს გენერალური პროკურატურა, საერთაშორისო ურთიერთობების 

სამმართველოს უფროსი;  

ადამიანით ვაჭრ ობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ უწყებათაშორისი საკოორდინაციო  

საბჭო : აღ მასრულებელი მდივანი 

დეკემბერი,2004–

სექტემბერი,2006 

ევროკავშირი, ევროკომისიის დელეგაცია საქართველოსა და სომხეთში; პროექტების 

მენეჯერი: სამართლის უზენაესობა და ადამიანის უფლებები 

მაისი,2000–დეკემბერი,2004 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია; პროექტების კოორდინატორი: 

იძულებითი მიგრაცია და ლტოლვილთა უფლებები (დამოუკიდებელ 

სახელმწიფოთა თანამეგობრობა და ბალტიის ქვეყნები); სამართლის უზენაესობა და 

ადამიანის უფლებები. 

 

 



პე დაგოგიური სტაჟი   

 

ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო  

უნივერსიტეტი 

 5 წლიანი სწავლება 

(საერთ.სამართალი) 

საერთაშორისო სისხლის სამართალი (2004–2005) 

ივ. ჯავახიშვილის 
სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო  

უნივერსიტეტი 

ბაკალავრიატი 
(იურიდიული ფაკულტეტი) 

1)საერთაშორისო სისხლის სამართალი – კონცეფციები (2006–2018);  
( ჩემ მიერ ინიცირებული  და თსუ-ში შემოტანილი კურსი) 

2) საერთაშორისო სისხლის სამართალი – ინსტიტუტები (2006–2018); 

( ჩემ მიერ ინიცირებული  და თსუ-ში შემოტანილი კურსი) 

3) ლტოლვილთა დაცვა საერთაშორისო სამართალში (2009–2018); 

( ჩემ მიერ ინიცირებული  და თსუ-ში შემოტანილი კურსი) 
4) იმიტირებული სასამართლო პროცესი საერთაშორისო 

სამართალში (2010 -2017) 

( ჩემ მიერ ინიცირებული  და თსუ-ში შემოტანილი კურსი) 

 

 

 ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო  

უნივერსიტეტი 

ბაკალავრიატი 

(სოციალურ  და პოლიტიკურ  

მეცნიერებათა ფაკულტეტი) 

საერთაშორისო საჯარო სამართალი (2010–2018) 



ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო  

უნივერსიტეტი 

მაგისტრატურა 

(იურიდიული ფაკულტეტი) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მაგისტრატურა 

(სოციალურ  და პოლიტიკურ  

მეცნიერებათ ფაკულტეტი, 

სოციალური მუშაობა) 

 

 

 

 

მაგისტრატურა 

(ინგლისურენოვანი 

პროგრამები) 

 

ა) Center for Social 

Sciences/სოციალურ 

მეცნიერებათა ცენტრი, თსუ 

  

 

 

 

 

ბ) Institute for European 

Studies/ევროპული 

კვლევების ინსტიტუტი, 

თსუ 

 

 

დოქტორანტურა 

(ინგლისურენოვანი 

პროგრამა) 

 

Institute for European 

Studies/ევროპული 

კვლევების ინსტიტუტი, 

თსუ 

 

1) გაეროს უშიშროების საბჭოსა და საერთაშორისო სისხლის 

სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს კომპეტენციების 

ურთიერთმიმართება 

( ჩემ მიერ ინიცირებული  და თსუ-ში შემოტანილი კურსი) 

2) საერთაშორისო სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 

პრაქტიკა 

( ჩემ მიერ ინიცირებული  და თსუ-ში შემოტანილი კურსი) 

3) ადამიანით ვაჭრ ობასთან (ტრეფიკინგი) და ოჯახში ძალადობასთნ 

ბრძოლის საერთაშორისო სტანდარტები 

( ჩემ მიერ ინიცირებული  და თსუ-ში შემოტანილი კურსი) 

4) მიგრაციის მართვის აქტუალური სამართლებრივი პრობლემები 

( ჩემ მიერ ინიცირებული  და თსუ-ში შემოტანილი კურსი) 

5) გენდერი და სამართალი (2018 წლიდან) 

( ჩემ მიერ ინიცირებული  და თსუ-ში შემოტანილი კურსი) 

 

 

 

 

 

 

a) სოციალური მუშაობა და მართლმსაჯულება ბავშვებისთვის (2014-

2016)  
ერთობლივი კურსი სალომე  ნამიჭეიშვილთან 

 

 

 

 

 

 

 

ა) Public International and International Human Rights Law 

(საერთაშორისო საჯარო სამართალი და ადამიანის უფლებათა 

საერთაშორისო სამართალი) – პროგრამა: .Transformation in the South 

Caucasus" (2010-2011 სასწავლო წლის შემოდგომის  სემესტრი)  

 

 

 

ბ) Justice, Liberty, Security: EU-Georgia relations (ევროკავშირისა და 

საქართველოს ურთიერთობები სამართლის, თავისუფლებისა და 

უსაფრთხოების სფეროში) – პროგრამა: “European Studies” (2010-2018) 

 

 

 

 

 

 

a) ევროკავშირისა (სუპრანაციონალური) და გაეროს 

(უნივერსალური) - საერთაშორისო ორგანიზაციების  შედარებითი 

ანალიზი 

 

 



კვ ალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, ტრენინგები 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

№   

 

ავტორ ი 

 

სახეობა 
 

 

 

პუბლიკა ც იის  სათაუ რ ი წ
ელ

ი
 

 ქე თევან ხუციშვილი  სტატია What is International Law? ლევან ალექსიძის 

საერთაშორისო სამართლის ჟურნალი, ISSN: 2667-9248 

9772667924005 

2020 

ს ახელმძღვანელო (მათ შორის დამხმარე) 

1 სამეცნიერო რედაქტორი, აკადემიკოს ლევან ალექსიძესთან ერთად: 

ბავშვის უფლებები საერთაშორისო სამართალში - ბავშვის უფლებები, თსუ, 2015 - ქართული 

ვერსია წიგნისა: The Rights of the Child in International Law – Rights of the Child in a Nutshell and in 
Context: all about Children’s Rights; Nevena Vučković Šahović, Jaap E. Doek, Jean Zermatten, Stämpfli 

Publishers Ltd., Bern, 2012 (ISBN  978-3-7272-8849-4)  

2 რედაქტორი, თანამედროვე საერთაშორისო სამართალი - განახლებული და შევსებული 
გამოცემა, ავტორი: აკადემიკოსი ლევან ალექსიძე, იურისტების სამყარო, 2014 

თარიღ ი კურსების/ტრენინგების დასახელება დიპლომის/სერტიფიკატის 

ნომერი 

1 7 -21 თებერვალი, 2020 EU ’s  Environment and Climate Week  European Commission, Brussels  

1 4 -17 ოქტომბერი, 2019 Po licy Dialogue in Practice: achieving its 

o b jectives and applying negotiation skills to 

make it work 

European Commission, Brussels 

9 -12 ოქტომბერი, 2017 Gender Focal Persons Training European Commission Training 

Center Brussels 

1 7 -18 მაისი, 2017 The internal and external security/migration 

agendas and the role of EU Agencies 

European Commission Training 

Center Brussels 

2 4 -27 ოქტომბერი, 2017 Leave no one behind reaching children, women 

and persons with disabilities through EU aid 

European Commission Training 

Center Brussels 

1 4 -17 მარტი, 2016 Security Sector Reform European Commission Training 

Center Brussels 

1 4  სექტემბერი - 7 

ნ ოემბერი, 2014 

2 0 14-2015 University Administration Support 

Pro gram 

To pic: Academic department management  

US Host Institution: University of 

Wisconsin- Eau Claire   

ht tps://www.irex.org/people/ketevan-

khutsishvili  

მ არტი - აპრილი, 2011 Co nflict Prevention Course  University of Saarland 

მ აისი, 2010 UNICEF Standards in Juvenile Justice European Commission Training 

Center Brussels 

ო ქტომბერი, 2009 Migration Management Course European Commission Training 

Center Brussels 

ივ ნისი, 2009 International Criminal Law Grotius Center for International Legal 

Studies at Campus The Hague, The 

Netherlands 

ივ ნისი, 2006 Labor Exploitation International Labor Organization 

Training, Turin, Italy  

https://www.irex.org/people/ketevan-khutsishvili
https://www.irex.org/people/ketevan-khutsishvili


 ქე თევან ხუციშვილი  Proceedings Natural Environment as an Element of the Principle of 

Proportionality: from Geneva Conventions to the Rome 

Statute in: Proceedings of the International Thematic 

Conference Protection of Natural Environment and 

Cultural Heritage in Armed Conflict – under Geneva 

Conventions and Beyond held in honour of Professor Levan 

Alexidze, late Member of the Georgian Academy of 

Sciences, the Founder of International Law school in 

Georgia   

2019  

 აკადემიკოსი ლევან ალექსიძე , 

ქე თევან ხუციშვილი  

სახელმძღვანე

ლოს თავი (55 

გვ.) 

მიგრაციის სამართლებრივი ასპექტები - მე-6 თავი 

სახელმძღვანელოსი: მიგრაციის სახელმძღვანელო - 

პირველი გამოცემა; გვ. 135-189, გამომცემელი: 

International Center for Migration Policy Development, 

თბილისი  http://pubhtml5.com/cwgv/xweh  

2017 

 აკადემიკოსი ლევან ალექსიძე , 

ქე თევან ხუციშვილი ,  

სამეცნიერო რედაქტორი 

სახელმძღვანე

ლო  (485 გვ.) 

ბავშვის უფლებები საერთაშორისო სამართალში - 

ბავშვის უფლებები , თსუ, 2015 - ქართული ვერსია 

წიგნისა: The Rights of the Child in International Law – 

Rights of the Child in a Nutshell and in Context: all about 

Children’s Rights; Nevena Vučković Šahović, Jaap E. Doek, 

Jean Zermatten, Stämpfli Publishers Ltd., Bern, 2012 (ISBN  

978-3-7272-8849-4) 

2015 

 ქეთევან ხუციშვილი, 

რედაქტორი განახლებული და 

შევსებული გამოცემისა 

სახელმძღვანე

ლო  (440 გვ.) 

თანამედროვე საერთაშორისო სამართალი - 

განახლებული და შევსებული გამოცემა, აკადემიკოსი 

ლევან ალექსიძე, იურისტების სამყარო 

2014 

 ქეთევან ხუციშვილი, 

რედაქტორი 

წიგნი (820 გვ.) ს აერთაშორისო სამართალი და საქართველო (ისტორია, 

კონცეფციები, პოლემიკა)– ანტიკურ  ხანიდან დღ ემდე ; 

ლევან ალექსიძის რჩეული ნაშრომები 

გამოქვეყნებული 1957-2012 წლებში 

 

2012 

 ქეთევან ხუციშვილი მონოგრაფია 

(218გვ.) 

 

სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსა 

და გაეროს უშიშროების საბჭოს კონკურენტული და 

კომპლემენტური კომპეტენციები ISBN: 978-9941-

17-376-9  

 

2011 

 ქეთევან ხუციშვილი სტატია თანამედროვე გამოწვევები იძულებით 

ადგილნაცვალთა და ლტოლვილთა დაცვის 

მ ე ქანიზმებისათვის: არსებობს თუ არა დაბრუნების 

უფლება; სტატიათა კრებული: ადამიანის უფლებათა 

დაცვის საერთაშორისო სტანდარტები და 

საქართველო, კ.კორკელია (რედ.) ISBN 978-9941-9181-

5-5, GIZ 

2011 

 ქეთევან ხუციშვილი სტატია ო ჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის 

ს აერთაშორისო სამართლებრივი სტანდარტები – 

სტატია სტატიათა კრებულში „სიჩუმის ხმები“, 

გამოცემულია საქართველოში ესტონეთის საელჩოს 

მხარდაჭერით ISBN: 9789941029318 

 

2011 

http://pubhtml5.com/cwgv/xweh


 ქეთევან ხუციშვილი სტატია A Status of a Victim in proceedings before the International 

Criminal Court, საერთაშორისო სამართლის ჟურნალი 

2,2010, თსუ 

2010 

 ქეთევან ხუციშვილი სტატია ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა 

დაცვა და დახმარება საქართველოში  ევროპის საბჭოს 

კონვენციის მიხედვით; სტატიათა კრებული: 

ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო 

სტანდარტები და საქართველო, კ.კორკელია (რედ.) 

ISBN 978-9941-9131-8-1, GIZ 

2010 

 ქეთევან ხუციშვილი სტატია Shall Protection of Sovereign Immunities Supersede 

Protection of Human Beings From Mass Atrocities? 

საერთაშორისო სამართლის ჟურნალი 2,2010, თსუ 

https://www.academia.edu/19290198/Ketevan_Khutsishvili

_Sovereign_Immunities_Mass_Atrocities  

 

2008 

 ქეთევან ხუციშვილი კრებუ ლ ი ს აქართველოში ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) 

წ ინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ დოკუმენტთა 

კრებული,ISBN 978-9941-0-0943-3, დაბეჭდილია 

საქართველოში ეუთო–ს მისიის ფინანსური 

მხარდაჭერით 

2008 

 ქეთევან ხუციშვილი სტატია გაეროს წესდების VII თავის ახლებური გამოყენება: 

რ ამდენად ადეკვატური რეაგირება მოახდინა გაეროს 

უშიშროების საბჭომ ადამიანის უფლებათა მასობრივ 

დარღვევებზე  ყოფილ იუგოსლავიასა და რუანდაში? 

ISBN 978-99940-69-41-5 ნაშრომთა კრებული 

„თანამედროვე  საერთაშორისო სამართლის ისტორია 

და პრაქტიკა“ ნაშრომების კრებული ეძღვნება 

აკადემიკოს ლევან ალექსიძის დაბადებიდან 80 წლის 

იუბილეს 

2007 

 ქეთევან ხუციშვილი სტატია ე ქსტრადიციისა და დეპორტაციის საკითხი ადამიანის 

უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის 

ე ვროპული კონვენციის მიხედვით სტატიათა 

კრებული: ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სტანდარტები და მათი გავლენა საქართველოს 

კანონმდებლობასა და პრაქტიკაზე , კ.კორკელია (რედ.) 

ISBN 99940–30–81–7, GTZ 

2006 

 ქეთევან ხუციშვილი, 

გამოცემაზე  პასუხისმგებელი 

წიგნები ა )  წ ამების აკრძალვა –  ადამიანის უფლებების დაცვის 

ე ვროპული სასამართლოს პრაქტიკის ნაკრები, 

ბ )  ს იტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება, ადამიანის 

უფლებების დაცვის ევროპული  სასამართლოს 

პრ აქტიკის ნაკრები, 

გ )  ადამიანის უფლებების დაცვის ევროპული 

ს ასამართლოს პრაქტიკის მიმოხილვა 

 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის 

გამოცემები 

 

2004 

 

 

 

 

2004 

 
 

 

 

2004 

https://www.academia.edu/19290198/Ketevan_Khutsishvili_Sovereign_Immunities_Mass_Atrocities
https://www.academia.edu/19290198/Ketevan_Khutsishvili_Sovereign_Immunities_Mass_Atrocities


 Neil Falzon  

Matthias Goldmann 

Ketevan Khutsishvili  

(eds.) 

შედარებ ით ი 

ანალიზ ი - 

კვლევა 

No mination and Election of Judges to International Courts 

A Comparative Study 

ELSA Legal Research Group, ELSA International 

ht tp://www.iccnow.org/documents/ELSAPaper.pdf   

2002 

 

  1 თარიღ ი 1 4  მაისი, 2020 

მოხსენების სათაური Covid-19 and emergency powers of international organisations 

კონფერენციის დასახელება Migration and Covid19, organised by Academician Levan Alexidze 

Foundation 

ჩატარების ადგილი  Webinar  

ელექტრონული მისამართი Webinar ID: 925 2885 5817 

SIP: 92528855817@zoomcrc.com 

 

  2 თარიღ ი 2 1  ნოემბერი, 2019 

მოხსენების სათაური Interplay between International Humanitarian Law, International 

Human Rights Law and International Refugee Law in Times of 

Armed Conflict 

კონფერენციის დასახელება INTERNATIONAL CONFERENCE: DISPLACEMENT IN TIMES OF 

ARMED CONFLICT: HOW INTERNATIONAL HUMANITARIAN 

LAW PROTECTS IN WAR, AND WHY IT MATTERS 

ჩატარების ადგილი  ლ უბლიანა 

ელექტრონული მისამართი  

 

 

 

  3 თარიღ ი 2 5  ოქტომბერი, 2019 

მოხსენების სათაური Natural Environment as an Element of the Principle of 

Proportionality: from Geneva Conventions to the Rome Statute 

კონფერენციის დასახელება International Thematic Conference Protection of Natural 

Environment and Cultural Heritage in Armed Conflict – under 

Geneva Conventions and Beyond held in honour of Professor Levan 

Alexidze, late Member of the Georgian Academy of Sciences, the 

Founder of International Law school in Georgia   

ჩატარების ადგილი  თბილისი 

ელექტრონული მისამართი https://www.interpressnews.ge/ka/article/569741-kartul-
amerikuli-universiteti-zhenevis-1949-clis-konvenciebis-70-
clis-agsanishnavad-saertashoriso-konperencias-
umaspinzlebs/?fbclid=IwAR06kFpvQiZM2hmTRsI-
_qPn1y30kFh6vfBdexTVpAxRigTU3xpgeLeseK4 

 

 

  4 თარიღ ი 1 2  ოქტომბერი, 2018 

მოხსენების სათაური The security of Georgia in the context of modern migration processes 

კონფერენციის დასახელება 
ENIGMMA 2 Mini Conference  

Migration-Security Nexus: Challenges and Opportunities   

http://www.iccnow.org/documents/ELSAPaper.pdf
https://www.interpressnews.ge/ka/article/569741-kartul-amerikuli-universiteti-zhenevis-1949-clis-konvenciebis-70-clis-agsanishnavad-saertashoriso-konperencias-umaspinzlebs/?fbclid=IwAR06kFpvQiZM2hmTRsI-_qPn1y30kFh6vfBdexTVpAxRigTU3xpgeLeseK4
https://www.interpressnews.ge/ka/article/569741-kartul-amerikuli-universiteti-zhenevis-1949-clis-konvenciebis-70-clis-agsanishnavad-saertashoriso-konperencias-umaspinzlebs/?fbclid=IwAR06kFpvQiZM2hmTRsI-_qPn1y30kFh6vfBdexTVpAxRigTU3xpgeLeseK4
https://www.interpressnews.ge/ka/article/569741-kartul-amerikuli-universiteti-zhenevis-1949-clis-konvenciebis-70-clis-agsanishnavad-saertashoriso-konperencias-umaspinzlebs/?fbclid=IwAR06kFpvQiZM2hmTRsI-_qPn1y30kFh6vfBdexTVpAxRigTU3xpgeLeseK4
https://www.interpressnews.ge/ka/article/569741-kartul-amerikuli-universiteti-zhenevis-1949-clis-konvenciebis-70-clis-agsanishnavad-saertashoriso-konperencias-umaspinzlebs/?fbclid=IwAR06kFpvQiZM2hmTRsI-_qPn1y30kFh6vfBdexTVpAxRigTU3xpgeLeseK4
https://www.interpressnews.ge/ka/article/569741-kartul-amerikuli-universiteti-zhenevis-1949-clis-konvenciebis-70-clis-agsanishnavad-saertashoriso-konperencias-umaspinzlebs/?fbclid=IwAR06kFpvQiZM2hmTRsI-_qPn1y30kFh6vfBdexTVpAxRigTU3xpgeLeseK4


ჩატარების ადგილი  თს უ  

ელექტრონული მისამართი  

 

 

5 თარიღ ი  2 5 -26 სექტემბერი, 2018 

მოხსენების სათაური ლტოლვილთა სამართლის სფეროში მართლმსაჯულების 

განხორციელების სამართლებრივი და პოლიტიკური 

მნიშვნელობა 

კონფერენციის დასახელება Workshop for Refugee Law Judges in Georgia 

ჩატარების ადგილი  თბილისი, სასტუმრო Holiday Inn 

ელექტრონული მისამართი ht tps://www.facebook.com/ICMPDinGeorgia/photos/ms.c.eJxFkMENB

DEIAzs6xYCB9N~;Y6mKFfEdmMABYjoCzOr35g4DHARkXWG5g15p

Erz9I4oI4iXwOCtSA4JHSJ~_FK9AVwC~;qiTQ859itGgRxHyzHSKPWY

6 rktaPuNNA54CZjWjqOokTXn8yRiQOn8nPMt9KCatWqa~_QGQLkc

H.bps.a.1110314102453055/1110314132453052/?type=3&theater  

 

 

6 თარიღ ი 2 8 -29 სექტემბერი, 2018 

მოხსენების სათაური წარმოშობის ქვეყნის ინფორმაციის მნიშვნელობა საქართველოში 

თავშესაფრის საკითხის განხილვისას 

კონფერენციის დასახელება Training on Asylum Applications from the Middle East Countries 

ჩატარების ადგილი  თბილისი, Courtyard Marriott 

ელექტრონული მისამართი ht tps://www.facebook.com/ICMPDinGeorgia/photos/a.11085644026280

2 5 /1108565635961235/?type=3&theater  

 

 

7 თარიღ ი 1 7  ივლისი, 2018 

მოხსენების სათაური სახელმწიფოთა თანამშრომლობა სისხლის სამართლის 

საერთაშორისო სასამართლოსთან 

კონფერენციის დასახელება ს ისხლის სამართლის საერთაშორისო მართლმსაჯულების 

დღ ისადმი მიძღვნილი მე-6 სამეცნიერო კონფერენცია 

ჩატარების ადგილი  კაჭრეთი, სასტუმრო ამბასადორი 

ელექტრონული მისამართი  

 

 

8 თარიღ ი 2 7  იანვარი, 2018 

მოხსენების სათაური განოციდის დანაშაულის აკრძალვის საფუძვლები 

საერთაშორისო სამართალში 

კონფერენციის დასახელება ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის საერთაშორისო დღ ისადმი  

მ იძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია 

 

ჩატარების ადგილი  თს უ  

ელექტრონული მისამართი ht tps://www.tsu.ge/ge/government/administration/departments/pr/infor

mat ion/asGd23Meu8Sz1TOL/  

 

 

9 თარიღ ი 1 8  იანვარი, 2018 

მოხსენების სათაური გენდერული მეინსტრიმინგი სამართლისა და უსაფრთხოების 

სფეროში 

კონფერენციის დასახელება გენდერის საჯარო მმართველობაში მეინსტრიმინგი 

ჩატარების ადგილი  თბილისი, პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა 

ელექტრონული მისამართი  

 

 

10 თარიღ ი 2 -4.11.2017 

მოხსენების 

სათაური 

საქართველო და საერთაშორისო სისხლის სამართალი საერთაშორისო 

სამართლის განვითარების ჭრ ილში 

https://www.facebook.com/ICMPDinGeorgia/photos/ms.c.eJxFkMENBDEIAzs6xYCB9N~;Y6mKFfEdmMABYjoCzOr35g4DHARkXWG5g15pErz9I4oI4iXwOCtSA4JHSJ~_FK9AVwC~;qiTQ859itGgRxHyzHSKPWY6rktaPuNNA54CZjWjqOokTXn8yRiQOn8nPMt9KCatWqa~_QGQLkcH.bps.a.1110314102453055/1110314132453052/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ICMPDinGeorgia/photos/ms.c.eJxFkMENBDEIAzs6xYCB9N~;Y6mKFfEdmMABYjoCzOr35g4DHARkXWG5g15pErz9I4oI4iXwOCtSA4JHSJ~_FK9AVwC~;qiTQ859itGgRxHyzHSKPWY6rktaPuNNA54CZjWjqOokTXn8yRiQOn8nPMt9KCatWqa~_QGQLkcH.bps.a.1110314102453055/1110314132453052/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ICMPDinGeorgia/photos/ms.c.eJxFkMENBDEIAzs6xYCB9N~;Y6mKFfEdmMABYjoCzOr35g4DHARkXWG5g15pErz9I4oI4iXwOCtSA4JHSJ~_FK9AVwC~;qiTQ859itGgRxHyzHSKPWY6rktaPuNNA54CZjWjqOokTXn8yRiQOn8nPMt9KCatWqa~_QGQLkcH.bps.a.1110314102453055/1110314132453052/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ICMPDinGeorgia/photos/ms.c.eJxFkMENBDEIAzs6xYCB9N~;Y6mKFfEdmMABYjoCzOr35g4DHARkXWG5g15pErz9I4oI4iXwOCtSA4JHSJ~_FK9AVwC~;qiTQ859itGgRxHyzHSKPWY6rktaPuNNA54CZjWjqOokTXn8yRiQOn8nPMt9KCatWqa~_QGQLkcH.bps.a.1110314102453055/1110314132453052/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ICMPDinGeorgia/photos/ms.c.eJxFkMENBDEIAzs6xYCB9N~;Y6mKFfEdmMABYjoCzOr35g4DHARkXWG5g15pErz9I4oI4iXwOCtSA4JHSJ~_FK9AVwC~;qiTQ859itGgRxHyzHSKPWY6rktaPuNNA54CZjWjqOokTXn8yRiQOn8nPMt9KCatWqa~_QGQLkcH.bps.a.1110314102453055/1110314132453052/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ICMPDinGeorgia/photos/a.1108564402628025/1108565635961235/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ICMPDinGeorgia/photos/a.1108564402628025/1108565635961235/?type=3&theater
https://www.tsu.ge/ge/government/administration/departments/pr/information/asGd23Meu8Sz1TOL/
https://www.tsu.ge/ge/government/administration/departments/pr/information/asGd23Meu8Sz1TOL/


კონფერენციის 

დასახელება 

თსუ-სა და გრონინგენის უნივერსიტეტის ერთობლივი კონფერენცია 

„საქართველო საერთაშორისო სამართლის ჭრ ილში“ 

ჩატარების 

ადგილი  

თს უ 

ელექტრონული 

მისამართი 

ht tps://www.tsu.ge/ge/government/administration/departments/pr/information/57O8Ma-

a8 VWBg-Y/  

 

 

11 თარიღ ი 2 3 .10.2017 

მოხსენების სათაური მიმდინარე  თემები ლტოლვილთა საერთაშორისო სამართალსა და 

პოლიტიკაში: შედეგები საქართველოსთვის  

კონფერენციის დასახელება თსუ ერთობლივი სიმპოზიუმი უინძორის უნივერსიტეტთან 

(კანადა)  

ჩატარების ადგილი  თს უ  

ელექტრონული მისამართი ht tp://online.tsu.edu.ge/ge/gallery/9r2cobat5_rmhakqi/  

 

 

12 თარიღ ი 2 7 -28.02.2017 

მოხსენების 

სათაური 

საერთაშორისო სისხლის სამართლის აქტუალური საკითხების სამართლებრივი და 

პოლიტიკური კონტექსტის გათვალისწინებით გადაწყვეტილებების მიღების 

კომპლექსურობა 

კონფერენციის 

დასახელება 

თანამედროვე საერთაშორისო სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება: გამოწვევები  

და  პერსპექტივა 

ჩატარების 

ადგილი  

თს უ 

ელექტრონული 

მისამართი 

ht tps://blog.casematrixnetwork.org/toolkits/tsu-international-law-institute-hosted-a-dialogue-

meeting-in-partnership-with-the-case-matrix-

network/?doing_wp_cron=1539574302.4348180294036865234375 

 ht tps://www.tsu.ge/ge/government/administration/departments/pr/information/iO-

T jUCY4dGUdBixA/  

 

13 თარიღ ი 3 0  ივნისი, 2018 

მოხსენების 

სათაური 

ევროპის საბჭოს მონიტორინგის მექანიზმის ეფექტიანობა ადამიანით ვაჭრ ობის 

წინააღ მდეგ ბრძოლის პროცესში 

კონფერენციის 

დასახელება 

ს ამეცნიერო კონფერენცია ,,თანამედროვე გამოწვევები ადამიანით  ვაჭრობის 

(ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის, თავშესაფრისა და მიგრაციის სფეროებში” 

ჩატარების 

ადგილი  

თს უ  

ელექტრონული 

მისამართი 

ht tps://www.tsu.ge/ge/government/administration/departments/pr/announcement/5fU4yjxiL9 -

SurCHa/  

 

14 თარიღ ი 1 4 -17 სექტემბერი, 2017 

მოხსენების 

სათაური 

Developments in International Criminal Law during the Cold War 

კონფერენციის 

დასახელება 

ივანე  ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ლონდონის 

პოლიტიკურ  და ეკონომიკურ  მეცნიერებათა სკოლისა (LSE) და მელბურნის 

უნივერსიტეტის თანამშრომლობით პროფესორ ლევან ალექსიძისადმი მიძღვნილი 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

ჩატარების 

ადგილი  

მ წერალთა სახლი, თბილისი 

ელექტრონული 

მისამართი 

ht tps://www.tsu.ge/data/file_db/PR/danarti%20ge.pdf  

ht tps://www.tsu.ge/ge/government/administration/departments/pr/announcement/xkXKvjxJ_PGC

wxaDj/  

 

15 თარიღ ი 6  ოქტომბერი, 2017 

მოხსენების სათაური Women Connect Across Conflicts: Building Accountability for Implementation of 

UN SCR 1325, 1820, 1888, 1889 

კონფერენციის 

დასახელება 

Tbilisi International Peace Conference (TIPC) 

Peace Education – key aspect of dealing with conflicts 

https://www.tsu.ge/ge/government/administration/departments/pr/information/57O8Ma-a8VWBg-Y/
https://www.tsu.ge/ge/government/administration/departments/pr/information/57O8Ma-a8VWBg-Y/
http://online.tsu.edu.ge/ge/gallery/9r2cobat5_rmhakqi/
https://blog.casematrixnetwork.org/toolkits/tsu-international-law-institute-hosted-a-dialogue-meeting-in-partnership-with-the-case-matrix-network/?doing_wp_cron=1539574302.4348180294036865234375
https://blog.casematrixnetwork.org/toolkits/tsu-international-law-institute-hosted-a-dialogue-meeting-in-partnership-with-the-case-matrix-network/?doing_wp_cron=1539574302.4348180294036865234375
https://blog.casematrixnetwork.org/toolkits/tsu-international-law-institute-hosted-a-dialogue-meeting-in-partnership-with-the-case-matrix-network/?doing_wp_cron=1539574302.4348180294036865234375
https://www.tsu.ge/ge/government/administration/departments/pr/information/iO-TjUCY4dGUdBixA/
https://www.tsu.ge/ge/government/administration/departments/pr/information/iO-TjUCY4dGUdBixA/
https://www.tsu.ge/ge/government/administration/departments/pr/announcement/5fU4yjxiL9-SurCHa/
https://www.tsu.ge/ge/government/administration/departments/pr/announcement/5fU4yjxiL9-SurCHa/
https://www.tsu.ge/data/file_db/PR/danarti%20ge.pdf
https://www.tsu.ge/ge/government/administration/departments/pr/announcement/xkXKvjxJ_PGCwxaDj/
https://www.tsu.ge/ge/government/administration/departments/pr/announcement/xkXKvjxJ_PGCwxaDj/


ჩატარების ადგილი  ს ასტუმრო რუმსი, თბილისი 

ელექტრონული 

მისამართი 

ht tps://www.cu.edu.ge/en/news-page/pestuge-tipc-cu  

 

16 თარიღ ი თე ბერვალი, 2016 

მოხსენების 

სათაური 

საქართველო და თანამედროვე საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმები გენდერული 

თანასწორობი სფეროში - ინგლისურად 

კონფერენციის 

დასახელება 

2016 - Gender (in)equality: is this just a plea of some disadvantaged or shall we clearly see major 

human rights violations behind it? 

ჩატარების 

ადგილი  

თს უ  

ელექტრონული 

მისამართი 

https://www.tsu.ge/en/government /administration/departments/pr/announcement/t1zvx3A3QsX

vavwzS/?p=1  

 

 

17 თარიღ ი 3 -4 დეკემბერი, 2015 

მოხსენების სათაური “Efficiency EU’s anti-trafficking efforts in European Neighbourhood Policy: 

Stick and Carrot approach?”  

კონფერენციის დასახელება The EU as a forum of labour migration: Entrepreneurship, Exploitation, 

Dignity 

ჩატარების ადგილი  University of Bologna, Forli Campus, იტალია 

ელექტრონული მისამართი ht tp://www.dsps.unibo.it/it/eventi/the-eu-as-a-forum-of-labour-migration-

ent repreneurship-exploitation-dignity  

 

ht tp://www.dsps.unibo.it/it/risorse/files/pieghevole   

 

 

ს აგრანტო პროექტები  

 

№ წლები დონორი  დასახელება როლი პროექტში 

  

2009-2015 

ღ ია საზოგადოების 

ინსტიტუტი, ყოველწლიურად 

განახლებული სტიპენდია, 

სოროსის ფონდის მიერ 

პროგრამის დასრულებამდე  

Academic Fellowship 

Programme 

აკადემიური და 

კვლევითი 

საქმიანობის 

წახალისება თსუ-ში, 

თსუ-ს 

მოწვეულ/აკადემიურ 

პერსონალთან 

ინდივიდუალური 

ხელშეკრულება 

 2013-2014 გაეროს ბავშვთა ფონდი, 

RFQ13003  

Tbilisi State University: 

RFQ13003 – Translation, 

Editing and Publication of a 

Text book on Child Rights 

აკადემიური 

ხელმძღ ვანელი, 

სამეცნიერო 

რედაქტორი 

  

2015-2017 

USAID/East-West Management 

საგრანტო  ხელშეკრუელბა 

თსუ-სთან 

Gender and Law Chair, TSU გენდერის და 

სამართლის 

მიმართლების 

ხელმძღ ვანელი 

 

 

თანამშრომლობა უცხოეთის სამეცნიერო ცენტრებთან  

 

 უნივერსიტეტი თარიღ ი 

მიწვეული პროფესორი ბლოკ 

სემინარის (6 ECTS) ჩასატარებლად - 

International Refugee Law 

ვიადრინას უნივერსიტეტი, გერმანია დეკემბერი, 

2018 

https://www.cu.edu.ge/en/news-page/pestuge-tipc-cu
https://www.tsu.ge/en/government/administration/departments/pr/announcement/t1zvx3A3QsXvavwzS/?p=1
https://www.tsu.ge/en/government/administration/departments/pr/announcement/t1zvx3A3QsXvavwzS/?p=1
http://www.dsps.unibo.it/it/eventi/the-eu-as-a-forum-of-labour-migration-entrepreneurship-exploitation-dignity
http://www.dsps.unibo.it/it/eventi/the-eu-as-a-forum-of-labour-migration-entrepreneurship-exploitation-dignity
http://www.dsps.unibo.it/it/risorse/files/pieghevole


თანამშრომლობის ფორმა კორუნას უნივერსიტეტი, ესპანეთი 

https://www.udc.gal/en/iss/courses/courses_2018/refugee_crisi

s/index.html  

 

29 ივლისი - 

17 აგვისტო , 

2018 

მიწვეული პროფესორი საზაფხულო  

სკოლის ფარგლებში ლექციის 
The SDGs and their Linkages to 

International Law 

ჩასატარებლად 

გრონინგენის უნივერსიტეტი 

International Law for Sustainable Societies 

University of Groningen Summer School 

8-11 

ივლისი, 

2018 

მიწვეული პროფესორი, 8 საათი 

საჯარო  ლექციები გენდერისა და 

სამართლის სფეროში 

Université catholique de Louvain, ბელგია 

  

3-9 მაისი, 

2018 

8 საათი ლექცია, სასემინარო 

დისკუსია და საჯარო  ლექცია, 

სამაგისტრო  ნაშრომზე მომუშავე 

სტუდენტებთან შეხვედრები 

აკადემიური რჩევებისთვის  

პორტოს უნივერსიტეტი, პორტუგალია 

 

ლექციების შინაარსი:  

Two practical classes of the course unit of 

Victimology of the Criminology Degree exploring the 

issue of transitional justice and victims (including 

debate). 

Two practical classes of the course unit of Political 

Science of the Law Degree exploring the issues of 

State sovereignty, EU and migration and refugee 

issues. 

Main lecture (with debate) on a subject  related to 

contemporary challenges in Migration Management 

in Europe and EU Justice and Home Affaires Polices 

in 

relation with third countries 

One lecture of the course unit of Philosophy of Law 

exploring issues of justice and human rights in 

migration context and transitional justice. 

Scientific meetings with colleagues and master 

students. 

26.11-

05.12.2018 

მიწვეული პროფესორი 

საზაფხულო  სკოლის - International 

Criminal Law 

სრული კურსის (6 ECTS) 

ჩასატარებლად 

კორუნას უნივერსიტეტი, ესპანეთი 

 

https://www.udc.gal/en/iss/courses/pastcourses/  

 

https://www.udc.es/gl/iss/courses/courses_2017/International_

Criminal_Law/index.html  

31.07-

18.08.2017 

მიწვეული პროფესორი ბლოკ 

სემინარის (6 ECTS) ჩასატარებლად - 

International Refugee Law 

ვიადრინას უნივერსიტეტი, გერმანია დეკემბერი, 

2016 

მიწვეული პროფესორი 

საზაფხულო  სკოლის - International 

Human Rights Law 

სრული კურსის (6 ECTS) 

ჩასატარებლად 

კორუნას უნივერსიტეტი, ესპანეთი 1-18.08.2016 

 

 

 

 დამფუძნებელი 2020 – Levan Alexidze Journal of International Law –  

https://www.interpressnews.ge/ka/article/581600-akademikos-levan-aleksizis-saxelobis-pondis-dapuznebis-
agsanishnavad-migeba-gaimarta/  

 დამფუძნებელი 2019 - Levan Alexidze International Law Moot Court Competition –  

https://www.youtube.com/watch?v=QmdIJINLHNg;  

https://www.youtube.com/watch?v=HBuxAFxyZcE;  

https://www.udc.gal/en/iss/courses/courses_2018/refugee_crisis/index.html
https://www.udc.gal/en/iss/courses/courses_2018/refugee_crisis/index.html
https://www.udc.gal/en/iss/courses/pastcourses/
https://www.udc.es/gl/iss/courses/courses_2017/International_Criminal_Law/index.html
https://www.udc.es/gl/iss/courses/courses_2017/International_Criminal_Law/index.html
https://www.interpressnews.ge/ka/article/581600-akademikos-levan-aleksizis-saxelobis-pondis-dapuznebis-agsanishnavad-migeba-gaimarta/
https://www.interpressnews.ge/ka/article/581600-akademikos-levan-aleksizis-saxelobis-pondis-dapuznebis-agsanishnavad-migeba-gaimarta/
https://www.youtube.com/watch?v=QmdIJINLHNg
https://www.youtube.com/watch?v=HBuxAFxyZcE


https://www.newposts.ge/?l=G&id=221292-
%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C,%20%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%AB%E1%83%94 

 მ ოსამართლე/შემფასებელი - ეროვნული შეჯიბრი საერთაშორისო ჰუმანიტარულ სამართალში 2018: 8-10.6.18; 2019 

ყვარლის იუსტიციის სასწავლო ცენტრი 

 გუნ დის საკონტაქტო პირი - Jean Pictet Competition 2018, 2019; თსუ გუნდი 

 

 თავმჯდომარე/მთავარი  შემფასებელი - გიორგი მარგიანის სახელობის იმიტირებული სასამართლო პროცესი 

ადამიანით ვაჭრ ობის (ტრეფიკინგის) თემაზე: 17-19.2.18; 2019; საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი 

 მ ოსამართლე/შემფასებელი: საერთაშორისო რაუნდის მონაწილე ქვეყნების უნივერსიტეტების წერილობითი და 

ზეპირი პოზიციები - Judge, the 2017, 2018 and 2019 Jessup International Rounds 

ქ. ვაშინგტონი, აშშ 

 გუნ დის მომზადების უზრუნველყოფა: პირველი ადგილი ს აერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლისა და 

ლ ტოლვილთა სამართლის საერთო ევროპული იმიტირებული სასამართლო პროცესების შეჯიბრში ივანე  

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გუნდმა დაიმსახურა. შეჯიბრის ფინალს 2017 

წლის 21-25 ნოემბერს ლუბლიანას უნივერსიტეტმა (სლოვენია) უმასპინძლა. გუნდის მომზადების აკადემიურ  

უზრუნველყოფასთან ერთად სრულად გავიტანე  ფინანსური მხარდაჭერის ორგანიზება უნივერსიტეტს მიღ მა. 

https://www.tsu.ge/ge/mainnews/cIYsbYoikDvAU8 HGa/  

 ჩ ემივე ძალისხმევით: თსუ 2018 წლისა და 2019 წლის ივლისში ნ იურნბერგის საერთაშორისო სისხლის სამართლის 

იმიტირებულ პროცესზე  საქართველოს წარმოადგენდა. შეჯიბრში, რომელშიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის 60-მდე  

სამართლის სკოლის გუნდი იღ ებდა მონაწილეობას, თსუ-ს გუნდი წერილობითი პოზიციის დოკუმენტების (დაცვის 

მხარის და პროკურორის მემორიალები) ჯამური ქულით მე-4 ადგილზე  გავიდა, ხოლო  საერთო  რეიტინგით (ზეპირ  

გამოსვლებსა და წერილობით კომპონენტში მიღ ებული შეფასება) კი გუნდმა მე-17 ადგილი დაიკავა. 

https://www.tsu.ge/ge/mainnews/iL7edAMV96n3ko2v/  

 ჩ ემი მუშაობის შედეგად: ჯესაპის კონკურსში თსუ-ს გუნდი 95 ქვეყნის 121 გუნდიდან საუკეთესო  16 გუნდს შორის 

მოხვდა (ზეპირ  გამოსვლებსა და წერილობითი კომპონენტში მიღ ებული ჯამური შეფასების საფუძველზე); ხოლო 

გუნდის წერილობითი პოზიციის დოკუმენტები (მემორიალები) განმცხადებლისა და მოპასუხის მემორილების 

ჯამური ქულით საუკეთესო  20 მემორიალს შორის მოხვდა, კერძოდ გავიდა მე-17 ადგილზე  და შედეგად გუნდმა Alona 

E. Evans-ის ჯილდო  მიიღ ო . https://www.tsu.ge/ge/mainnews/XG4 y9l-eHcKF1NJyG/  

 

 

 

1 ე ქსპერტი აღმოსავლეთ ევროპიდან - 2nd Expert Group Meeting on International Legal Cooperation in Trafficking in 

Persons Cases 22-24 ნოემბერი 2017 UNODC HQ ვენა, ავსტრია 

2 აკადემიის წარმომადგენელი საქართველოდან - Regional expert workshop on enhancing international legal cooperation 

in the field against trafficking in human beings and the protection victims’ rights 8-9 ნოემბერი, 2017, ევროპის საბჭოს 

ღ ონისძიება, სოფია, ბულგარეთი 

 

 

 

https://www.newposts.ge/?l=G&id=221292-%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C,%20%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%AB%E1%83%94
https://www.newposts.ge/?l=G&id=221292-%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C,%20%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%AB%E1%83%94
https://www.tsu.ge/ge/mainnews/cIYsbYoikDvAU8HGa/
https://www.tsu.ge/ge/mainnews/iL7edAMV96n3ko2v/
https://www.tsu.ge/ge/mainnews/XG4y9l-eHcKF1NJyG/

