
 

იურიდიული ფაკულტეტი 

2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი  

დოქტორანტურის სასწავლო კომპონენტი  

სადოქტორო სასემინარო თემები (სავალდებულო) 

 
დისციპლინა პედაგოგი საკონსულტაციო 

თარიღი 
დრო აუდიტორია 

სემინარი: საზიარო უფლებები თევდორე ნინიძე, 

პროფესორი 

21.03.2019 13:00 130 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

     
სემინარი: ცხოველი როგორც 

კერძოსამართლებრივი ურთიერთობის 

ობიექტი 

ბესარიონ ზოიძე 

პროფესორი/თამარ 

ზოიძე 

ასოცირებული 

პროფესორი 

21.03.2019 13:00 130 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

     



სემინარი: ეთიკური პრობლემები 

მედიაციის პროცესში 

გიორგი ცერცვაძე, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

21.03.2019 11:00 130 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

     
სემინარი: კომერციული დავის 

გადაწყვეტის თავისებურება  

მედიაციის პროცესში 

ნათია ჩიტაშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

15.03.2019 11:00 04 (თსუ-ს I კორპ. I სართ.) 

სემინარი: მორალური ზიანის 

ანაზღაურების სამართლებრივი 

საფუძვლები შრომითსამართლებრივ 

ურთიერთობებში 

ნათია ჩიტაშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

15.03.2019 11:00 04 (თსუ-ს I კორპ. I სართ.) 

     
სემინარი: პარტნიორთა უფლებების 

დაცვა სამეწარმეო სამართალში 

გიორგი სვანაძე, 

ასისტენტ-

პროფესორი 

16.03.2019 17:00 135 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

     
სემინარი: წარმომადგენლობითი 

დემოკრატიის თანამედროვე 

გამოწვევები 

ნანა ჭიღლაძე, 

პროფესორი 

15.03.2019 

 

15:00 308 (თსუ-ს მე-2 კორპ. III სართ.) 

     
სემინარი: საჯარო სამსახურის შესახებ 

კანონმდებლობის სფეროში მიღებული 

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტის ბათილად 

ცნობის შესახებ სარჩელი, როგორც 

უფლების დაცვის საპროცესო-

სამართლებრივი საშუალება და 

სასამართლო პრაქტიკა 

 

 

მაია 

კოპალეიშვილი, 

პროფესორი 

 

 

 

18.03.2019 

 

 

 

12:50 

 

 

122 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

     



სემინარი: საკუთრების უფლების 

დაცვის სტანდარტი გადასახადების 

ადმინისტრირების პროცესში 

თამარ გვარამაძე, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

18.03.2019 

 

17:00 122 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

     
სემინარი: სექსუალური ძალადობის 

მსხვერპლი 

მორის 

შალიკაშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

14.03.2019 

14:00  

04 (თსუ-ს I კორპ. 0 სართ.) 

სემინარი: მართლწესრიგის ოფიცრის 

როლი დანაშაულის პრევენციაში 

მორის 

შალიკაშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

14.03.2019 

14:00  

04 (თსუ-ს I კორპ. 0 სართ.) 

     
სემინარი: ოჯახური ძალადობის 

სამართლებრივი რეგულირება 

საფრანგეთში 
 

ქეთევან 

მჭედლიშვილი-

ჰედრიხი, 

სამართლის 

დოქტორი 

საკონსულტაციოდ 

პროფესორს 

მიმართეთ 

მეილზე: 
kmhaedrich@t-

online.de 

  

     
სემინარი: ფარული საგამოძიებო 

მოქმედებები სისხლის 

სამართალწარმოებაში-ფარული 

საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების 

პრინციპები, გამოყენების 

წინაპირობები და საფუძვლები 

 

ლალი 

ფაფიაშვილი, 

პროფესორი 

 

12.03.2019 

 

11:00 

 

131 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

სემინარი: პოლიციის პრევენციული 

ღონისძიებები 

ლალი 

ფაფიაშვილი, 

პროფესორი 

12.03.2019 11:00 131 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 



სემინარი: ელექტრონული თვალყურის 

დევნება ტექნიკური საშუალებებით 

ლალი 

ფაფიაშვილი, 

პროფესორი 

 

12.03.2019 

11:00  

131 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

სემინარი: კომპიუტერულ 

მონაცემებთან დაკავშირებული 

საგამოძიებო მოქმედებები 

ლალი 

ფაფიაშვილი, 

პროფესორი 

 

12.03.2019 

11:00  

131 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

     
სემინარი: მხარეთა მიერ გამოძიების 

ეტაპზე მოწმის დაკითხვა და 

შეჯიბრებითი პროცესი 

გიორგი 

თუმანიშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

12.03.2019 

 

 

13:00 

 

131 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

     
სემინარი: საერთაშორისო დანაშაულის 

მსხვერპლის/დაზარალებულის 

მონაწილეობა სისხლის სამართლის 

პროცესში: ადამიანის უფლებების 

დაცვის უკეთესი გარანტია? 

ქეთევან 

ხუციშვილი, 

პროფესორი 

 

21.03.2019 

 

18:00 

 

305 (თსუ-ს I კორპ. I სართ.) 

სემინარი: მიგრაციის რეგულირების  

გამოწვევები ადამიანის უფლებებისა 

და სახელმწიფო სუვერენიტეტის 

ზღვარზე XXI საუკუნეში 

ქეთევან 

ხუციშვილი, 

პროფესორი 

 

21.03.2019 

 

18:00 

 

305 (თსუ-ს I კორპ. I სართ.) 

სემინარი: ძალადობის მსხვერპლი 

თავშესაფრის მაძიებელი ქალები: 

ახალი თუ ახლებურად 

ინტერპრეტირებული სტანდარტი? 

ქეთევან 

ხუციშვილი, 

პროფესორი 

 

21.03.2019 

 

18:00 

 

305 (თსუ-ს I კორპ. I სართ.) 

     
 


