
2016-2017 ს/წ გაზაფხულის სემესტრის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციის 

გამარჯვებულებული გამოვლინდნენ 

 

2017 წლის 26 ივნისს, გაიმართა იურიდიული ფაკულტეტის 2016-2017 წლის 

გაზაფხულის სემესტრის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია. 

 

კონფერენციაში მონაწილეობას იღებდა იურიდიული ფაკულტეტის ბაკალავრიატის 

საფეხურის სხვადასხვა კურსის სტუდენტი. სტუდენტთა მოხსენებებს აფასებდა 

ჟიური, რომელიც დაკომპლექტებული იყო ფაკულტეტის აკადემიური და მოწვეული 

პერსონალით. 

 

ჟიურის გადაწყვეტილებით, გამარჯვება მოიპოვეს შემდეგმა მოხსენებებმა: 

 

კერძო სამართლის მიმართულებით: 

 

I ადგილი - გიორგი ქანთარია, ვერიკო ჯგერენაია (IV სემ.), მეუღლეთა 

თანასაკუთრების განსაზღვრის პრობლემა (მეცნ/ხელმძღვანელი: სამართლის 

დოქტორი, მოწვეული ლექტორი მიხეილ ბიჭია); 

 

II ადგილი - ანა ჯიქია, ნინო ფიჩხაია (IV სემ.), წინარე ხელშეკრულება როგორც 

ძირითადი ხელშეკრულების დადების მოთხოვნა (მეცნ/ხელმძღვანელი: 

დოქტორანტი, მოწვეული ლექტორი სიმონ ტაკაშვილი); 

 

III ადგილი - გვანცა ბაიდოშვილი (IV სემ.), შრომის ინსპექცია, როგორც უსაფრთხო 

და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს დაცვის ეფექტიანი მექანიზმი (რეკომენდატორი: 

დოქტორანტი, მოწვეული ლექტორი სიმონ ტაკაშვილი). 

 

სისხლის სამართლის მიმართულებით: 

 

I ადგილი - შორენა გვილავა, სალომე გულიაშვილი (VI სემ.), სისხლის სამართლის 

პროცესის მონაწილეთა როლი საპროცესო შეთანხმების გაფორმებისას (მეცნ/ხელ-

მძღვანელი: ასოც. პროფ. ირინა აქუბარდია); 

 

II ადგილი - ნინო თედეშვილი, შოთა მახათაძე (VI სემ.), ქონების ჩამორთმევისა და 

ყადაღის დადების პრობლემური საკითხები (მეცნ/ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ირინა 

აქუბარდია); 

 

III ადგილი: 

 



- ელისაბედ შენგელია (VII სემ), უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია (ფულის 

გათეთრება) - თეორიული და პრაქტიკული საკითხების ზოგადი ანალიზი 

(რეკომენდატორი: პროფ. ნონა თოდუა); 

 

- ლია ჩხეტიანი (II სემ.), გენოციდის დანაშაული და მისი თავისებურებანი 

საერთაშორისო და ქართული სისხლის სამართლის მიხედვით (მეცნ/ხელმძღვანელი: 

ასისტ. გიორგი დგებუაძე). 

 

საჯარო სამართლის მიმართულებით: 

 

ქვესექცია - კონსტიტუციური სამართალი: 

 

I ადგილი - თამარ ონიანი (VI სემ.), გამოხატვის თავისუფლება გლობალიზაციის 

ერაში (მეცნ/ხელმძღვანელი: სამართლის დოქტორი, მოწვეული ლექტორი მარიამ 

ჯიქია); 

 

II ადგილი - გიორგი ხარატიშვილი (VI სემ.), თამარ რევაზაშვილი (IV სემ), 

საპარლამენტო გამოძიების კონსტიტუციური რეგულირების ფარგლები (მეცნ/ხელ-

მძღვანელი: მოწვეული ლექტორი გიორგი ეზუგბაია) 

 

III ადგილი - ირაკლი ბუთურიშვილი, ნუგზარ გრიგალაშვილი (IV სემ.), 

ომბუდსმენის ინსტიტუტის პრობლემატიკა საქართველოს რეალობაში (მეცნ/ხელ-

მძღვანელი: სამართლის დოქტორი, მოწვეული ლექტორი მარიამ ჯიქია). 

 

ქვესექცია - ადმინისტრაციული სამართალი: 

 

I ადგილი: 

 

- ნინო გაფრინდაშვილი, ეკატერინე მუზაშვილი (VI სემ.), საკანონმდებლო 

ცვლილება: მოგების გადასახადის ახალი ესტონური მოდელი (მეცნ/ხელმძღვანელი: 

სამართლის დოქტორი, მოწვეული ლექტორი ზვიად როგავა); 

 

- რაფიელ მესხიძე, საბა ელიზბარაშვილი (IV სემ.), სტუდენტური 

თვითმმართველობის სამართლებრივი მდგომარეობა საქართველოში (მეცნ/ხელ-

მძღვანელი: პროფ. ირმა ხარშილაძე); 

 

II ადგილი - ვახტანგ ნოღაიდელი, თამარ კაპანაძე (IV სემ.), პერსონალური 

მონაცემების დამუშავების თავისებურებანი (მეცნ/ხელმძღვანელი: დოქტორანტი, 

მოწვეული ლექტორი ოთარ ჩახუნაშვილი); 

 



III ადგილი - შალვა გოგიაშვილი, ირაკლი გველუკაშვილი, აკაკი მაღრაძე (VI სემ.), 

განსჯადობა სასკ-ის 22-ე მუხლთან მიმართებით (რეკომენდატორი: მოწვეული 

ლექტორი გიორგი ეზუგბაია). 

 

საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით: 

 

I ადგილი - გიორგი მელიქიძე, გიორგი გარაყანიძე (IV სემ.), რუსეთ-საქართველოს 

2008 წლის ომის საერთაშორისო სამართლებრივი მიმოხილვა (მეცნ/ხელმძღვანელი: 

დოქტორანტი მიხეილ დაუშვილი); 

 

II ადგილი - ნანა შამათავა, თორნიკე ლომიძე (IV სემ.), ფედერალური ერთეულები 

,როგორც საერთაშორისო სამართლის სუბიექტები (მეცნ/ხელმძღვანელი: 

დოქტორანტი მიხეილ დაუშვილი). 

 

სამართლის ისტორიისა და სამართლის მეთოდების მიმართულებებით: 

 

ქვესექცია - სამართლის ისტორია: 

 

I ადგილი - ნინო  ჟვანია (VI სემ.), დანაშაულის სუბიექტთან დაკავშირებული 

თავისებურებები ძველ ქართულ სისხლის სამართალში (მეცნ/ხელმძღვანელი: ასისტ. 

პროფ. სულხან ონიანი); 

 

II ადგილი - ომარ მთივლიშვილი (VI სემ.) თამარ კაპანაძე (IV სემ.), „ართჰაშასტრას“ 

სამართლებრივი ასპექტები (მეცნ/ხელმძღვანელი: ასისტ. პროფ. სულხან ონიანი); 

 

III ადგილი - გიორგი ხარატიშვილი (VI სემ.), შალვა ხარატიშვილი (II სემ.), 

მსტოვართა ინსტიტუტის ორგანიზაციული საკითხები (მეცნ/ხელმძღვანელი: ასისტ. 

პროფ. სულხან ონიანი). 

 

ქვესექცია - სამართლის მეთოდები: 

 

I ადგილი - მარიამ ფირცხალაიშვილი, სალომე ჩიტორელიძე (IV სემ.), 

არაიურიდიული არგუმენტაციის როლი სამართლის შეფარდების პროცესში 

(მეცნ/ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ლელა ჯანაშვილი); 

 

II ადგილი - მარიამ ლიპარტელიანი, ანი იმნაძე (II სემ.), საზოგადოება, როგორც 

ხელისუფლების მბოჭავი ძალა (მეცნ/ხელმძღვანელი: დოქტორანტი, მოწვეული 

ლექტორი ირაკლი სამხარაძე). 

 

სექტემბერში, გამარჯვებულებს იურიდიული ფაკულტეტისგან გადაეცემათ 

გამარჯვების დამადასტურებელი სერტიფიკატი და სამახსოვრო საჩუქრები, ხოლო, 



დანარჩენი მონაწილეები მიიღებენ კონფერენციაში მონაწილეობის 

დამადასტურებელ ცნობას. 

 

იურიდიული ფაკულტეტის ადმინისტრაცია ულოცავს დასახელებულ სტუდენტებს 

კონფერენციაში გამარჯვებას და უსურვებს მომავალ წარმატებას. 


