
 

იურიდიული ფაკულტეტი 

2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი  

დოქტორანტურის სასწავლო კომპონენტი  

სადოქტორო სასემინარო თემები (სავალდებულო) 

 
დისციპლინა პედაგოგი საკონსულტაციო 

თარიღი 
დრო აუდიტორია 

სემინარი: ცხოველი როგორც 

კერძოსამართლებრივი ურთიერთობის 

ობიექტი 

ბესარიონ ზოიძე 

პროფესორი/თამარ 

ზოიძე 

ასოცირებული 

პროფესორი 

26.09.2019 17:00 130 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

     
სემინარი: მართებული სამეწარმეო 

გადაწყვეტილების პრეზუმფცია 

ზურაბ 

ძლიერიშვილი, 

პროფესორი 

23.09.2019 13:00 130 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

     



მცირე აქციონერის დაცვის 

კორპორაციულ სამართლებრივი 

მექანიზმები 

გიორგი 

მახარობლიშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

27.09.2019 

 

         14:00 

 

132 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

     
ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის 

უფლების მიმართება 

სახელშეკრულებო 

პირგასამტეხლოსთან.  

ნათია ჩიტაშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

საკონსულტაციოდ 

პროფესორს 

მიმართეთ 

მეილზე: 

natia.chitashvili@
tsu.ge 

  

 

     
სემინარი: დელიქტური გენერალური 

დათმქისა და კონკრეტული დათქმების 

მიმართება  

 

გიორგი 

რუსიაშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

27.09.2019 19:00 130 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

     
სემინარი: გამოსყიდვა და ოფცია 

როგორც საკუთრების უფლების 

წარმოშობის საფუძველი და მათი 

სამართლებრივი გამიჯვნის 

თეორიული და პრაქტიკული 

პრობლემები 

თამარ 

ჩიტოშვილი, 

სამართლის 

დოქტორი 

საკონსულტაციოდ 

პროფესორს 

მიმართეთ 

მეილზე: 
tamar.chitoshvili@ts

u.ge 

  

     
სემინარი: ფრენშაიზინგისა და 

დისტრიბუციის ხელშეკრულებების 

შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი 

გიორგი სვანაძე, 

ასისტენტ-

პროფესორი 

 

26.03.2019 

11:00 130 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

სემინარი: საწარმოს დირექტორი-

პარტნიორის გადაყენება ან/და 

გარიცხვა დირექტორი-პარტნიორის 

 

გიორგი სვანაძე, 

ასისტენტ-

 

 

26.09.2019 

  

mailto:natia.chitashvili@tsu.ge
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მიერ საწარმოს საუკეთესო 

ინტერესების საწინააღმდეგოდ 

მოქმედების საფუძველზე 

პროფესორი 11:00 130 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

     
სემინარი: აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სტატუსი 

ვასილ გონაშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

24.09.2019 

13:00 308 (თსუ-ს მე-2 კორპ. III სართ.) 

     
სემინარი: მტკიცების ტვირთი 

ადმინისტრაციულ საპროცესო 

სამართალში 

მაია 

კოპალეიშვილი, 

პროფესორი 

 

23.09.2019 

 

 

15:00 

 

122 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

სემინარი: საკონსტიტუციო 

სასამართლოს მიერ სადავო ნორმის 

მოქმედების შეჩერების ეფექტი და 

მასთან დაკავშირებული პრობლემები 

მაია 

კოპალეიშვილი, 

პროფესორი 

 

23.09.2019 

 

 

15:00 

 

122 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

     
სემინარი: საჯარო მმართველობის 

მომავალი 

 

 

ეკატერინე 

ქარდავა, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

საკონსულტაციოდ 

პროფესორს 

მიმართეთ 

მეილზე: 

e_kardava@yahoo
.de 

  

     
სემინარი: ადმინისტრაციული 

ხელშეკრულების არსი საჯარო 

სამსახურში 

ირმა ხარშილაძე, 

პროფესორი 

 

24.09.2019 

 

13:00 122 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

სემინარი: დისციპლინური წარმოება 

საჯარო სამსახურში 

ირმა ხარშილაძე, 

პროფესორი 

24.09.2019 

 

13:00 122 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

mailto:e_kardava@yahoo.de
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სემინარი: ადრეული ჩარევა 

არასრულწლოვანთა დანაშულის 

პრევენციისთვის 

მაია ივანიძე, 

პროფესორი 

 

28.09.2019 

      

         10:00 

 

131 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

     
სემინარი: ამსრულებლობისა და 

თანამონაწილოების გამიჯვნის საკითხი 

ნონა თოდუა, 

პროფესორი 

23.09.2019 17:00 131 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

     
სემინარი: აღკვეთის ღონისძიების 

სახით პატიმრობის გამოყენების 

თეორიული და პრაქტიკული 

ასპექტები 

ირა აქუბარდია, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

 

26.09.2019 

 

15:00 

 

131 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

     
სემინარი: თავშესაფრის მაძიებელი 

ქალების უფლებების დაცვის 

საერთაშორისო სამართლებრივი 

სტანდარტები და გამოწვევები 

ქეთევან 

ხუციშვილი, 

პროფესორი 

 

28.09.2019 

 

11:00 

 

305 (თსუ-ს I კორპ. I სართ.) 

სემინარი: სისხლის სამართლის 

საერთაშორისო სასამართლოს 

მექანიზმები დაზარალებულისა და 

მოწმის უფლებების 

უზრუნველსაყოფად 

 

ქეთევან 

ხუციშვილი, 

პროფესორი 

 

 

28.09.2019 

 

11:00 

 

 

305 (თსუ-ს I კორპ. I სართ.) 

სემინარი: ადამიანით ვაჭრობის 

(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვა 

ევროპაში: სამართლებრივი 

სტანდარტები და მათი 

განხორციელების მექანიზმები  

 

ქეთევან 

ხუციშვილი, 

პროფესორი 

 

28.09.2019 

 

11:00 

 

305 (თსუ-ს I კორპ. I სართ.) 

     



 


