
 

 

 

 

იურიდიული ფაკულტეტი 

სამართლის საბაკალავრო პროგრამა 

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი 

სამუშაო ჯგუფები 

კერძო სამართლის  მიმართულება 

შესავალი სამოქალაქო სამართალში 

თევდორე ნინიძე, პროფესორი 

სალექციო დღე - პარასკევი, 09:00-11:00 საათი - Zoom (212 ფდა - განრიგის მიხედვით) 

№ 

 

სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. დემეტრე ეგნატაშვილი, ასისტენტი ხუთშაბათი 13:00; 14:00 Zoom/012 

2. დემეტრე ეგნატაშვილი, ასისტენტი ხუთშაბათი 15:00; 16:00 Zoom/012 

3.                        აკაკი გაწერელია, ასისტენტი ხუთშაბათი 15:00; 16:00 Zoom/217 

4. აკაკი გაწერელია, ასისტენტი ხუთშაბათი 17:00; 18:00 Zoom/218 

5. ანა თოხაძე, ასისტენტი ორშაბათი 15:00; 16:00 Zoom/217 

6. მიხეილ ბიჭია, მოწვეული ლექტორი ოთხშაბათი 17:00; 18:00 Zoom/009 

7. მიხეილ ბიჭია, მოწვეული ლექტორი ხუთშაბათი 13:00; 14:00 Zoom/002 

     

 

შესავალი სამოქალაქო სამართალში 

ბესარიონ ზოიძე, პროფესორი 

სალექციო დღე - პარასკევი, 09:00-11:00 საათი - Zoom (212 ფდა - განრიგის მიხედვით) 
 

№ 

 

სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. გიორგი ამირანაშვილი, მოწვეული ლექტორი ხუთშაბათი 13:00; 14:00 Zoom/011 

2. გიორგი ამირანაშვილი, მოწვეული ლექტორი ხუთშაბათი 15:00; 16:00 Zoom/011 

3. ქეთევან მაკარაძე, მოწვეული ლექტორი ხუთშაბათი 15:00; 16:00 Zoom/013 



4. ქეთევან მაკარაძე, მოწვეული ლექტორი ხუთშაბათი 17:00; 18:00 Zoom/013 

5. ქეთევან მაკარაძე, მოწვეული ლექტორი შაბათი 14:00; 15:00 Zoom/313 

6. თამარ ხავთასი, მოწვეული ლექტორი ოთხშაბათი 17:00; 18:00 Zoom/002 

7. სალომე ქერაშვილი, მოწვეული ლექტორი ოთხშაბათი 13:00; 14:00 Zoom/006 

8. თამარ ტატანაშვილი, მოწვეული ლექტორი პარასკევი 15:00; 16:00 Zoom/013 

9. თამარ ტატანაშვილი, მოწვეული ლექტორი პარასკევი 17:00; 18:00 Zoom/319 

     

 

შესავალი სამოქალაქო სამართალში 

ბესარიონ ზოიძე, პროფესორი 

სალექციო დღე - პარასკევი, 11:00-13:00 საათი - Zoom (212 ფდა - განრიგის მიხედვით) 

№ 

 

სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. თამარ ხუბაშვილი, მოწვეული ლექტორი შაბათი 10:00; 11:00 Zoom/314 

2. თამარ ხუბაშვილი, მოწვეული ლექტორი შაბათი 12:00; 13:00 Zoom/007 

3. ქეთევან კვინიკაძე, მოწვეული ლექტორი ორშაბათი 11:00; 12:00 Zoom/012 

4. ქეთევან კვინიკაძე, მოწვეული ლექტორი ორშაბათი 13:00; 14:00 Zoom/012 

5. მარიკა დუმბაძე, მოწვეული ლექტორი პარასკევი 13:00; 14:00 Zoom/001  

6. მარიკა დუმბაძე, მოწვეული ლექტორი შაბათი 10:00; 11:00 Zoom/001 

7. სესილი ქადარია, მოწვეული ლექტორი ორშაბათი 11:00; 12:00 Zoom/001 

     

 

სანივთო სამართალი 

თამარ ზარანდია, ასოცირებული პროფესორი 

სალექციო დღე - ხუთშაბათი, 11:00-13:00 საათი - Zoom (218 - განრიგის მიხედვით) 

№ 

 

სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. თამარ ზარანდია, ასოცირებული პროფესორი პარასკევი 11:00; 12:00 Zoom/218 

2. თათია უბერი, მოწვეული ლექტორი ოთხშაბათი 13:00; 14:00 Zoom/003 

     

 

სანივთო სამართალი 

თამარ ზოიძე, ასოცირებული პროფესორი 

სალექციო დღე - ხუთშაბათი, 11:00-13:00 საათი - Zoom (313 - განრიგის მიხედვით) 

№ 

 

სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. თამარ ზოიძე, ასოცირებული პროფესორი ოთხშაბათი 15:00; 16:00 Zoom/003 



2. თამარ ზოიძე, ასოცირებული პროფესორი პარასკევი 15:00; 16:00 Zoom/003 

     

 

ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილი 

ნათია ჩიტაშვილი, ასოცირებული პროფესორი 

სალექციო დღე - ორშაბათი 11:00 -13:00 საათი - Zoom (016 - განრიგის მიხედვით) 

№ 

 

სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. ნათია ჩიტაშვილი, ასოცირებული პროფესორი ორშაბათი  15:00; 16:00 Zoom/312 

2. რატი ჩანტლაძე, მოწვეული ლექტორი შაბათი 10:00; 11:00 Zoom/002 

3. გვანცა ხასია, მოწვეული ლექტორი შაბათი 10:00; 11:00 Zoom/217 

4. გვანცა ხასია, მოწვეული ლექტორი შაბათი 12:00; 13:00 Zoom/217 

     

 

კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები 

თევდორე ნინიძე, პროფესორი 

სალექციო დღე - ოთხშაბათი, 09:00 -11:00 საათი - Zoom (212 ფდა - განრიგის 

მიხედვით) 

№ 

 

სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. მიხეილ ბიჭია, მოწვეული ლექტორი სამშაბათი 11:00 Zoom/319 

2. მიხეილ ბიჭია, მოწვეული ლექტორი სამშაბათი 12:00 Zoom/319 

3. მიხეილ ბიჭია, მოწვეული ლექტორი სამშაბათი 13:00 Zoom/319 

4. მიხეილ ბიჭია, მოწვეული ლექტორი სამშაბათი 14:00 Zoom/319 

 5. მიხეილ ბიჭია, მოწვეული ლექტორი ხუთშაბათი 15:00 Zoom/319 

 6. მიხეილ ბიჭია, მოწვეული ლექტორი ხუთშაბათი 16:00 Zoom/319 

     

 

კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები 

გიორგი რუსიაშვილი, ასოცირებული პროფესორი 

სალექციო დღე - ხუთშაბათი, 17:00-19:00 საათი - Zoom (212 ფდა - განრიგის მიხედვით) 

№ 

 

სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. გიორგი მელაძე, მოწვეული ლექტორი შაბათი 14:00 Zoom/003 

2. გიორგი მელაძე, მოწვეული ლექტორი შაბათი 15:00 Zoom/033 

3. გიორგი მელაძე, მოწვეული ლექტორი შაბათი 16:00 Zoom/003 

4. გიორგი ჟორჟოლიანი, მოწვეული ლექტორი სამშაბათი 15:00 Zoom/007 

5.  გიორგი ჟორჟოლიანი, მოწვეული ლექტორი სამშაბათი 16:00 Zoom/007 



6. გოჩა ოყრეშიძე, მოწვეული ლექტორი ორშაბათი 13:00 Zoom/007 

7. გოჩა ოყრეშიძე, მოწვეული ლექტორი ორშაბათი 14:00 Zoom/007 

8. გოჩა ოყრეშიძე, მოწვეული ლექტორი პარასკევი 13:00 Zoom/003 

     

 

კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები 

სოფიო ჩაჩავა, ასოცირებული პროფესორი 

სალექციო დღე - სამშაბათი, 15:00-17:00 საათი - Zoom (012 - განრიგის მიხედვით) 

№ 

 

სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. მარიამ გაიპარაშვილი, მოწვეული ლექტორი ხუთშაბათი 17:00 Zoom/003 

2. მარიამ გაიპარაშვილი, მოწვეული ლექტორი ხუთშაბათი 18:00 Zoom/003 

3. მარიამ მალიძე, მოწვეული ლექტორი შაბათი 10:00 Zoom/007 

4. მარიამ მალიძე, მოწვეული ლექტორი შაბათი 11:00 Zoom/007 

5.  ნიკა სერგია, მოწვეული ლექტორი პარასკევი 13:00  Zoom/319 

6. ნიკა სერგია, მოწვეული ლექტორი პარასკევი 14:00 Zoom/319 

7. ნიკა სერგია, მოწვეული ლექტორი პარასკევი 15:00 Zoom/319 

8. ნანა არაყიშვილი, მოწვეული ლექტორი ხუთშაბათი 15:00 Zoom/003 

     

 

საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი 

ეკატერინე შენგელია, ასოცირებული პროფესორი 

სალექციო დღე - ხუთშაბათი, 09:00-11:00 საათი - Zoom (218 – განრიგის მიხედვით) 

№ 

 

სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. თამარ ტატანაშვილი, მოწვეული ლექტორი სამშაბათი 17:00  Zoom/319 

2. თამარ ტატანაშვილი, მოწვეული ლექტორი სამშაბათი         18:00 Zoom/319 

3. ირინა ზარქუა, მოწვეული ლექტორი ორშაბათი   10:00 Zoom/009 

4. ირინა ზარქუა, მოწვეული ლექტორი ორშაბათი 11:00 Zoom/009 

5. ირინა ზარქუა, მოწვეული ლექტორი ორშაბათი 12:00 Zoom/009 

6. ირინა ზარქუა, მოწვეული ლექტორი ორშაბათი 13:00 Zoom/009 

7. ირინა ზარქუა, მოწვეული ლექტორი ორშაბათი 14:00 Zoom/009 

8. თორნიკე კაპანაძე, მოწვეული ლექტორი შაბათი 10:00 Zoom/319 

9. თორნიკე კაპანაძე, მოწვეული ლექტორი შაბათი 11:00 Zoom/319 

10. ნინო გუგუნავა, მოწვეული ლექტორი ორშაბათი 11:00 Zoom/319 

11. ნინო გუგუნავა, მოწვეული ლექტორი ორშაბათი 12:00 Zoom/319 



12. მარიკა ტურავა, მოწვეული ლექტორი პარასკევი 17:00 Zoom/313 

     

 

შრომის სამართალი 

სოფიო ჩაჩავა, ასოცირებული პროფესორი 

სალექციო დღე - სამშაბათი, 11:00 -13:00 საათი - Zoom (016 - განრიგის მიხედვით) 

№ 

 

სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. ლევან ჟორჟოლიანი, მოწვეული ლექტორი ოთხშაბათი 13:00 Zoom/319 

2. ლევან ჟორჟოლიანი, მოწვეული ლექტორი ოთხშაბათი 14:00 Zoom/319 

3. სიმონ ტაკაშვილი, მოწვეული ლექტორი ორშაბათი 09:00 Zoom/003 

4. სიმონ ტაკაშვილი, მოწვეული ლექტორი ორშაბათი 10:00 Zoom/003 

5. თამარ ხაჟომია, მოწვეული ლექტორი სამშაბათი 17:00 Zoom/311 

6. ეკატერინე ქარდავა, მოწვეული ლექტორი სამშაბათი 09:00 Zoom/319 

7. მარიამ გაიპარაშვილი, მოწვეული ლექტორი ხუთშაბათი 16:00 Zoom/003 

     

 

სახელშეკრულებო სამართალი 

ზურაბ ძლიერიშვილი, პროფესორი 

სალექციო დღე - ორშაბათი, 17:00-19:00 საათი - Zoom (212 ფდა - განრიგის მიხედვით) 

№ 

 

სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. თორნიკე ებანოიძე, მოწვეული ლექტორი პარასკევი 09:00; 10:00 Zoom/002 

2. დავით ღიბრაძე, მოწვეული ლექტორი ოთხშაბათი     11:00; 12:00 Zoom/013 

3. დავით ღიბრაძე, მოწვეული ლექტორი ოთხშაბათი 13:00; 14:00 Zoom/009 

4. დავით ღიბრაძე, მოწვეული ლექტორი პარასკევი 09:00; 10:00 Zoom/001 

5. სოსო ღურწკაია, მოწვეული ლექტორი სამშაბათი 09:00; 10:00 Zoom/310 

6. სოსო ღურწკაია, მოწვეული ლექტორი სამშაბათი  11:00; 12:00 Zoom/310 

7. სალომე ქავთარაძე, მოწვეული ლექტორი ოთხშაბათი 09:00; 10:00 Zoom/310 

8. სალომე ქავთარაძე, მოწვეული ლექტორი ოთხშაბათი  11:00; 12:00 Zoom/310 

     

 

სახელშეკრულებო სამართალი 

თამარ ზამბახიძე, ასოცირებული პროფესორი 

სალექციო დღე - ორშაბათი, 17:00-19:00 საათი - Zoom (217 - განრიგის მიხედვით) 

№ 

 

სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 



1. დიმიტრი გუგუნავა, მოწვეული ლექტორი ოთხშაბათი  09:00; 10:00 Zoom/311 

2. დავით ღიბრაძე, მოწვეული ლექტორი ორშაბათი      09:00; 10:00 Zoom/218 

3. დავით ღიბრაძე, მოწვეული ლექტორი ორშაბათი 11:00; 12:00 Zoom/218 

4. დავით ღიბრაძე, მოწვეული ლექტორი ორშაბათი 13:00; 14:00 Zoom/218 

5. დავით ღიბრაძე, მოწვეული ლექტორი ორშაბათი 15:00; 16:00 Zoom/012 

6. დავით ღიბრაძე, მოწვეული ლექტორი ოთხშაბათი  09:00; 10:00 Zoom/013 

7. თამარ ტატანაშვილი, მოწვეული ლექტორი შაბათი 14:00; 15:00 Zoom/002 

8. თამარ ტატანაშვილი, მოწვეული ლექტორი შაბათი 16:00; 17:00 Zoom/002 

9. თამარ ტატანაშვილი, მოწვეული ლექტორი შაბათი 18:00; 19:00 Zoom/002 

10. თათია უბერი, მოწვეული ლექტორი ოთხშაბათი 11:00; 12:00 Zoom/003 

     

 

სამოქალაქო სამართლის პროცესი - I 

თამარ ზამბახიძე, ასოცირებული პროფესორი 

სალექციო დღე - პარასკევი, 17:00 -19:00 საათი - Zoom (212 ფდა - განრიგის მიხედვით) 

№ 

 

სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. შორენა ჯანხოთელი, მოწვეული ლექტორი ორშაბათი 09:00; 10:00 Zoom/013 

2. შორენა ჯანხოთელი, მოწვეული ლექტორი ორშაბათი 11:00; 12:00 Zoom/013 

3. შორენა ჯანხოთელი, მოწვეული ლექტორი ოთხშაბათი 09:00; 10:00 Zoom/012 

4. დავით ღიბრაძე, მოწვეული ლექტორი პარასკევი 11:00; 12:00 Zoom/001 

     

 

სამოქალაქო სამართლის პროცესი - II 

ზურაბ ძლიერიშვილი, პროფესორი 

სალექციო დღე - ორშაბათი, 15:00-17:00 საათი - Zoom (212 ფდა - განრიგის მიხედვით) 

№ 

 

სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. ილონა გაგუა. მოწვეული ლექტორი ორშაბათი 17:00; 18:00 Zoom/009 

2. ილონა გაგუა. მოწვეული ლექტორი ორშაბათი 19:00; 20:00 Zoom/009 

3. ილონა გაგუა. მოწვეული ლექტორი ხუთშაბათი 15:00; 16:00 Zoom/002 

4. ილონა გაგუა. მოწვეული ლექტორი ხუთშაბათი 17:00; 18:00 Zoom/002 

5. ილონა გაგუა. მოწვეული ლექტორი ხუთშაბათი 19:00; 20:00 Zoom/002 

6. ილონა გაგუა. მოწვეული ლექტორი შაბათი 14:00; 15:00 Zoom/012 

7. ილონა გაგუა. მოწვეული ლექტორი შაბათი 16:00; 17:00 Zoom/012 

8. ილონა გაგუა. მოწვეული ლექტორი შაბათი 18:00; 19:00 Zoom/012 



9. სოსო ღურწკაია, მოწვეული ლექტორი სამშაბათი 15:00; 16:00 Zoom/001 

     

 

სამოქალაქო სამართლის პროცესი  

ზაზა მარტიაშვილი, მოწვეული ლექტორი 

სალექციო დღე - ოთხშაბათი, 11:00-12:00 საათი - Zoom (218 - განრიგის მიხედვით) 

№ 

 

სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. ზაზა მარტიაშვილი, მოწვეული ლექტორი პარასკევი 13:00; 14:00 Zoom/007 

2. ზაზა მარტიაშვილი, მოწვეული ლექტორი პარასკევი 15:00; 16:00 Zoom/007 

     

 

საკორპორაციო სამართალი 

ირაკლი ბურდული, პროფესორი 

სალექციო დღე - ორშაბათი, 11:00-13:00 საათი - Zoom (212 ფდა - განრიგის მიხედვით) 

№ 

 

სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. დიმიტრი საძაგლიშვილი, ასისტენტი ხუთშაბათი 11:00; 12:00 Zoom/013 

2. დიმიტრი საძაგლიშვილი, ასისტენტი ხუთშაბათი 13:00; 14:00 Zoom/013 

3. დიმიტრი საძაგლიშვილი, ასისტენტი პარასკევი 11:00; 12:00 Zoom/002 

4. დიმიტრი საძაგლიშვილი, ასისტენტი პარასკევი 13:00; 14:00 Zoom/002 

5. ანა თოხაძე, ასისტენტი ხუთშაბათი 13:00; 14:00 Zoom/312 

6. ანა თოხაძე, ასისტენტი ხუთშაბათი 15:00; 16:00 Zoom/312 

7. გვანცა მაღრაძე, მოწვეული ლექტორი სამშაბათი 13:00; 14:00 Zoom/003 

8. გვანცა მაღრაძე, მოწვეული ლექტორი სამშაბათი 15:00; 16:00 Zoom/003 

     

 

საკორპორაციო სამართალი 

გიორგი მახარობლიშვილი, ასოცირებული პროფესორი 

სალექციო დღე - სამშაბათი, 11:00-13:00 საათი - Zoom (218 - განრიგის მიხედვით) 

№ 

 

სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. გიორგი მახარობლიშვილი, ასოცირებული პროფესორი ოთხშაბათი 11:00; 12:00 Zoom/218 

2. ანა თოხაძე, ასისტენტი ოთხშაბათი 13:00; 14:00 Zoom/013 

3. თორნიკე ებანოიძე, მოწვეული ლექტორი ორშაბათი 09:00; 10:00 Zoom/310 

4. მარიკა ტურავა, მოწვეული ლექტორი პარასკევი 15:00; 16:00 Zoom/002 

     

 



მედიაცია - დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული საშუალებები 

გიორგი ცერცვაძე, ასოცირებული პროფესორი 

სალექციო დღე - ხუთშაბათი, 11:00-13:00 საათი - Zoom (217 – განრიგის მიხედვით) 

№ 

 

სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. აკაკი გაწერელია, ასისტენტი სამშაბათი  17:00 Zoom/003 

2. აკაკი გაწერელია, ასისტენტი სამშაბათი 18:00 Zoom/003 

     

 

მედიაცია - დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული საშუალებები 

ნათია ჩიტაშვილი, ასოცირებული პროფესორი 

სალექციო დღე - სამშაბათი, 11:00-13:00 საათი - Zoom (313 – განრიგის მიხედვით) 

№ 

 

სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. თორნიკე ბაქრაძე, მოწვეული ლექტორი სამშაბათი 13:00 Zoom/009 

2. თორნიკე ბაქრაძე, მოწვეული ლექტორი სამშაბათი 14:00 Zoom/009 

3. ნიკოლოზ პოპიაშვილი, მოწვეული ლექტორი ოთხშაბათი 17:00 Zoom/319 

     

 

მედიაცია -დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული საშუალებები 

ნათია ჩიტაშვილი, ასოცირებული პროფესორი 

სალექციო დღე - სამშაბათი, 13:00-15:00 საათი - Zoom (313 – განრიგის მიხედვით) 
 

№ 

 

სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. აკაკი გაწერელია, ასისტენტი პარასკევი 13:00 Zoom/009 

2. აკაკი გაწერელია, ასისტენტი პარასკევი 14:00 Zoom/009 

     

 

მედიაცია - დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული საშუალებები 

ირაკლი ყანდაშვილი, მოწვეული ლექტორი 

სალექციო დღე - პარასკევი, 13:00-15:00 საათი - Zoom (217 – განრიგის მიხედვით) 

№ 

 

სემინარის ხელმძღვანელი დღე საათი აუდიტორია 

1. თამარ იმნაიშვილი, მოწვეული ლექტორი ხუთშაბათი 13:00 Zoom/319 

     

 


