
 

იურიდიული ფაკულტეტი 

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი  

დოქტორანტურის სასწავლო კომპონენტი  

სადოქტორო სასემინარო თემები (სავალდებულო) – 20 კრედიტი 

 
დისციპლინა პედაგოგი საკონსულტაციო 

თარიღი 
დრო აუდიტორია 

სემინარი: უძრავ ნივთებზე 

საკუთრების შეძენა ხანდაზმულობით 

(ქართული და გერმანული სამართლის 

შედარებითი ანალიზი) 

თამარ ზარანდია, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

23.09.2020 13:00 04 (თსუ-ს I კორპ. 0 სართ.) 

     
სემინარი: არბიტრის აცილებასთან 

დაკავშირბული სამართლებრივი 

პრობლემები საარბიტრაჟო 

განხილვისას  

 

გიორგი ცერცვაძე, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

საკონსულტაციოდ 

პროფესორს 

მიმართეთ 

მეილზე ან 

მობილურზე: 
gio4law@gmail.com 

  



592125665 

     
სემინარი: Covid-19-ი - ახალი რეალობა 

შრომით-სამართლებრივი 

ურთიერთობების ჭრილში 

 

სოფიო ჩაჩავა, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

საკონსულტაციოდ 

პროფესორს 

მიმართეთ 

მობილურზე: 

577254420 (15 

სექტემბრიდან 21 

სექტემბრის 

ჩათვლით) 

  

     
სემინარი: პირგასამტეხლოს ოდენობის 

რეგულირება და სახელშეკრულებო 

თავისუფლებაში ლეგიტიმური ჩარევის 

ფარგლები 

ნათია ჩიტაშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

საკონსულტაციოდ 

პროფესორს 

მიმართეთ 

მეილზე ან 

მობილურზე: 
natia.chitashvili@ts

u.ge 557910019 

  

სემინარი: მედიატორის ეთიკურ 

ვალდებულებათა სისტემა ქართულ 

სამართალში 

 

ნათია ჩიტაშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

საკონსულტაციოდ 

პროფესორს 

მიმართეთ 

მეილზე ან 

მობილურზე: 
natia.chitashvili@ts

u.ge 557910019 

  

სემინარი: მედიაციაში 

წარმომადგენლობის ეთიკური 

საფუძვლები  

 

ნათია ჩიტაშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

საკონსულტაციოდ 

პროფესორს 

მიმართეთ 

მეილზე ან 

მობილურზე: 
natia.chitashvili@ts

  

mailto:natia.chitashvili@tsu.ge
mailto:natia.chitashvili@tsu.ge
mailto:natia.chitashvili@tsu.ge
mailto:natia.chitashvili@tsu.ge
mailto:natia.chitashvili@tsu.ge


u.ge 557910019 

     
სემინარი: ხელყოფით მოპოვებულის 

უკუქცევა 

 

გიორგი 

რუსიაშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

საკონსულტაციოდ 

პროფესორს 

მიმართეთ 

მეილზე ან 

მობილურზე: 

grussiashvili@yahoo

.com 599529959 

  

     
სემინარი: დელიქტი და მისი 

კონკურენცია ხელყოფის 

კონდიქციასთან თეორიისა და 

პრაქტიკის განზოგადებით 

 

თამარ 

ჩიტოშვილი, 

სამართლის 

დოქტორი 

საკონსულტაციოდ 

პროფესორს 

მიმართეთ 

მეილზე: 
tamar.chitoshvili@ts

u.ge 

  

სემინარი: ზიანისა და მიღებული 

სარგებლის გამოჯვნა, მისი თეორიული 

და პრაქტიკული პრობლემები 

უსაფუძვლო გამდიდრებისას 

 

თამარ 

ჩიტოშვილი, 

სამართლის 

დოქტორი 

საკონსულტაციოდ 

პროფესორს 

მიმართეთ 

მეილზე: 
tamar.chitoshvili@ts

u.ge 

  

სემინარი: მომხმარებელთა უფლებების 

დაცვა ხელშეკრულების 

თავისუფლების ფარგლებში, თეორიასა 

და სასამართლო პრაქტიკაში 

 

თამარ 

ჩიტოშვილი, 

სამართლის 

დოქტორი 

საკონსულტაციოდ 

პროფესორს 

მიმართეთ 

მეილზე: 
tamar.chitoshvili@ts

u.ge 

  

mailto:natia.chitashvili@tsu.ge
mailto:grussiashvili@yahoo.com
mailto:grussiashvili@yahoo.com


სემინარი: იპოთეკით 

უზრუნველყოფილი სესხის გაცემის 

შეზღუდვები და მისი შედეგები 

სასამართლო პრაქტიკის ანალიზის 

საფუძველზე 

 

თამარ 

ჩიტოშვილი, 

სამართლის 

დოქტორი 

საკონსულტაციოდ 

პროფესორს 

მიმართეთ 

მეილზე: 
tamar.chitoshvili@ts

u.ge 

  

     
სემინარი: სამართლებრივი Due 

Diligence-ის განხორციელების 

თავისებურებანი 

გიორგი სვანაძე, 

სამართლის 

დოქტორი 

საკონსულტაციოდ 

პროფესორს 

მიმართეთ 

მეილზე ან 

მობილურზე: 

george.svanadze@ts

u.ge 599191235 

18.09.2020 

12:00 

 

 

06 (თსუ-ს I კორპ. 0 სართ.) 

     
სემინარი: საექსტრადიციო 

პროცედურების განხორციელების 

სისხლისსამართლებრივი პრობლემები 

პრაქტიკაში 

მაია ივანიძე, 

პროფესორი 

საკონსულტაციოდ 

პროფესორს 

მიმართეთ 

მობილურზე: 

577283133 

  

სემინარი: ოჯახში ძალადობის 

შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი 

მაია ივანიძე, 

პროფესორი 

საკონსულტაციოდ 

პროფესორს 

მიმართეთ 

მობილურზე: 

577283133 

  

     
სემინარი: კორონა ვირუსის პერიოდის 

დანაშაულის პრევენცია  
მორის 

შალიკაშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

საკონსულტაციოდ 

პროფესორს 

მიმართეთ 

მობილურზე: 

  



599389177 

     
სემინარი: აგენტ-პროვოკატორის 

სისხლისსამართლებრივი ფიგურის 

საკანონმდებლო რეგულირების 

პრობლემები  

ქეთევან 

მჭედლიშვილი-

ჰედრიხი, 

სამართლის 

დოქტორი 

საკონსულტაციოდ 

პროფესორს 

მიმართეთ 

მეილზე: 

kmhaedrich@t-

online.de 

  

     
სემინარი: ტრანსპლანტაციისა და 

ადამიანის ორგანოებით ვაჭრობის 

სამართლებრივი ასპექტები 

 

ირინე 

ხერხეულიძე, 

სამართლის 

დოქტორი 

საკონსულტაციოდ 

პროფესორს 

მიმართეთ 

მეილზე ან 

მობილურზე: 

irine.kherkheulidze

@tsu.ge 551957503 

  

     
სემინარი: პირადი ცხოვრების 

ხელშეუხებლობის დაცვის გარანტიები 

ფარული საგამოძიებო მოქმედებების 

განხორციელებისას 

ირა აქუბარდია, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

საკონსულტაციოდ 

პროფესორს 

მიმართეთ 

მეილზე: 

irina.akubardia@tsu.

ge 

  

სემინარი: 

სასამართლო გადაწყვეტილების დასაბ

უთებულობის პრობლემები 

ირა აქუბარდია, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

საკონსულტაციოდ 

პროფესორს 

მიმართეთ 

მეილზე: 

irina.akubardia@tsu.

ge 

  

     



სემინარი: Covid19-თან 

დაკავშირებული საფრთხეების 

ეფექტიანი მართვის ჭრილში 

დაწესებული შეზღუდვების 

სისხლისსამართლებრივი ასპექტები  

გიორგი 

თუმანიშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

საკონსულტაციოდ 

პროფესორს 

მიმართეთ 

მეილზე: 

gtumanishvili@goog

lemail.com 

  

სემინარი: 

მტკიცების ტვირთის პრობლემა 

განგრძობადი პატიმრობისას 

გიორგი 

თუმანიშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

საკონსულტაციოდ 

პროფესორს 

მიმართეთ 

მეილზე: 

gtumanishvili@goog

lemail.com 

  

     
სემინარი: სამართალი და ენა  ლაშა ბრგვაძე, 

პროფესორი 

საკონსულტაციოდ 

პროფესორს 

მიმართეთ 

მეილზე ან 

მობილურზე: 
lasha.bregvadze@ts

u.ge 599163036 

  

     
სემინარი: ნორმის განმარტების 

პრობლემატიკა სამოსამართლო 

დისკრეციის ფარგლებში 

(ადმინისტრაციული 

სამართლაწარმოებისას)  

ლელა ჯანაშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

საკონსულტაციოდ 

პროფესორს 

მიმართეთ 

მეილზე ან 

მობილურზე: 
lela.janashvili@tsu.g

e 577973903 

 

18.09.2020 

13:00 სთ 

 

 

04 (თსუ-ს I კორპ. 0 სართ.) 

სემინარი: კონსტიტუციის 

მულტილინგვისტური ხასიათი 

ლელა ჯანაშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

საკონსულტაციოდ 

პროფესორს 

მიმართეთ 

  

 

04 (თსუ-ს I კორპ. 0 სართ.) 



მეილზე ან 

მობილურზე: 
lela.janashvili@tsu.g

e 577973903 

18.09.2020 

13:00 სთ 

     
სემინარი: საერთაშორისო 

ორგანიზაციების სამონიტორინგო 

სისტემების როლი სახელმწიფოს 

საერთაშორისო სამართლებრივი 

ვალდებულებების შესრულების 

კონტექსტში 

ირინე ქურდაძე, 

პროფესორი 

საკონსულტაციოდ 

პროფესორს 

მიმართეთ 

მეილზე: 

irine.kurdadze@tsu.

ge 

  

სემინარი: ეროვნული, ლინგვისტური 

და რელიგიური უმცირესობების 

დაცვის საერთაშორისო 

(უნივერსალური/რეგიონალური) 

სტანდარტებისა და 

ეროვნული (საქართველო) კანონმდებლ

ობის თანაფარდობის სამართლებრივი 

ასპექტები 

ირინე ქურდაძე, 

პროფესორი 

საკონსულტაციოდ 

პროფესორს 

მიმართეთ 

მეილზე: 

irine.kurdadze@tsu.

ge 

 

  

     
სემინარი:  ახალი ტექნოლოგიები და 

საერთაშორისო დანაშაულების 

გამოძიება  

 

ქეთევან 

ხუციშვილი, 

პროფესორი 

საკონსულტაციოდ 

პროფესორს 

მიმართეთ 

მეილზე: 

Ketevan.khutsishvili

-law@tsu.ge 

  

სემინარი:  შრომითი და იძულებითი 

მიგრაციის გენდერული განზომილება 

ახალი კორონავირუსის პირობებში: 

საერთაშორისო სამართლებრივი 

ასპექტები 

 

ქეთევან 

ხუციშვილი, 

პროფესორი 

საკონსულტაციოდ 

პროფესორს 

მიმართეთ 

მეილზე: 

Ketevan.khutsishvili

  



 -law@tsu.ge 

     
 


