
 

იურიდიული ფაკულტეტი 

2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი  

დოქტორანტურის სასწავლო კომპონენტი  

სადოქტორო სასემინარო თემები (სავალდებულო) 

 
დისციპლინა პედაგოგი საკონსულტაციო 

თარიღი 
დრო აუდიტორია 

სემინარი: ადამიანის სხეული, 

როგორც საკუთრება 

თამარ ზარანდია, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

04.10.2017 

17:00  

123 (მე-2 კორპ. I სართ.) 

სემინარი: სამოქალაქო 

უფლებათა დაცვა 

სამართლის ეკონომიური 

ანალიზის ჭრილში 

თამარ ზარანდია, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

 

04.10.2017 

 

17:00 

 

123 (მე-2 კორპ. I სართ.) 

     
სემინარი: ასოცირების 

ხელშეკრულების 

გამოწვევები სამომხმარებლო 

სოფიო ჩაჩავა, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

04.10.2017 

 

15:00 130 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 



სამართალში ქართული 

კანონმდებლობის ჭრილში 

 

     
სემინარი: კონკურენციის 

დავების საპროცესო 

სამართლებრივი სპეციფიკა 

და პრობლემური საკითხები 

გიორგი ცერცვაძე, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

 

02.10.2017 

 

10:30 

 

130 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

     
სემინარი: უზრუნველყოფის 

ღონისძიება სამოქალაქო 

პროცესში 

ეკა ზარნაძე, 

სამართლის 

დოქტორი 

05.10.2017 18:00 130 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

     
სემინარი: წილის გასხვისების 

სამართლებრივი 

თავისებურებები 

კაპიტალური ტიპის 

საზოგადოებებში 

გიორგი 

მახარობლიშვილი, 

სამართლის 

დოქტორი 

 

05.10.2017 

 

18:00 

 

132 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

     
სემინარი: დამოუკიდებელი 

კონსტიტუციური 

ორგანოების სტატუსი 

ვასილ გონაშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

02.10.2017 

15:00  

308 (თსუ-ს მე-2 კორპ. III სართ.) 

     
სემინარი: კანონპროექტის 

განხილვის პროცედურები 

საკანონმდებლო ორგანოში - 

გამოწვევები ქართულ 

პრაქტიკაში 

გიორგი კახიანი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

02.10.2017 

 

13:00  

308 (თსუ-ს მე-2 კორპ. III სართ.) 

     



სემინარი: სასამართლოს 

დამოუკიდებლობისა და 

მიუკერძოებლობის 

სამართლებრივი გარანტიები 

საქართველოში: 

 პრობლემები, გამოწვევები, 

პერსპექტივები 

 

ქეთევან ერემაძე, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

 

29.09.2017 

 

 

18:00 

 

 

308 (თსუ-ს მე-2 კორპ. III სართ.) 

სემინარი: 

წარმომადგელობითი 

დემოკრატიის დაცვის 

პრობლემური ასპექტები 

საქართველოში 

ქეთევან ერემაძე, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

29.09.2017 

 

 

18:00 

 

 

308 (თსუ-ს მე-2 კორპ. III სართ.) 

     
სემინარი: სასამართლოს 

უწყებრივი ქვემდებარეობა 

და განსჯადობა 

ირმა ხარშილაძე, 

პროფესორი 

 

02.03.2017 

14:00  

122 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

     
სემინარი: საჯარო 

მოსამსახურის ეთიკის 

მომწესრიგებელი აქტები და 

მათი სამართლებრივი ბუნება 

ეკა ქარდავა, 

ასოცირებული 

პროფესორი  

 

03.09.2017 

 

10:30 

 

122 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

     
სემინარი: ბუღალტრული 

აღრიცხვისა და აუდიტის 

სფეროს სახელმწიფო 

ზედამხედველობა და მისი 

უფლებამოსილების 

ფარგლები (შედარებით-

სამართლებრივი ანალიზი) 

 

თამარ გვარამაძე, 

ასოცირებული 

პროფესორი  

 

 

29.09.2017 

 

15:00 

 

122 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

     



სემინარი: ადამიანის 

უფლებათა ევროპული 

სასამართლოს სტანდარტები 

გარემოს დაცვის სფეროში - 

პრაქტიკის ანალიზი და 

შედარება ქართულ 

სამართალთან 

 

 

კობა ყალიჩავა, 

ასოცირებული 

პროფესორი  

 

 

 

05.10.2017 

 

10:00-დან 18:00 

საათამდე 

 

 

124 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

     
სემინარი: დანაშაულის 

ობიექტური მხარე 

მაია ივანიძე, 

პროფესორი 

02.10.2017 15:00-დან 16:00 

საათამდე 

131 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

სემინარი: სასჯელის 

შეფარდება შემამსუბუქებელი 

გარემოებების 

გათვალისწინებით 

მაია ივანიძე, 

პროფესორი 

02.10.2017 15:00-დან 16:00 

საათამდე 

131 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

სემინარი: სასჯელის მიზნები მაია ივანიძე, 

პროფესორი 

02.10.2017 15:00-დან 16:00 

საათამდე 

131 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

სემინარი: სისხლის 

სამართლის პოლიტიკის 

ლიბერალიზაციის 

ტენდენციები 

მაია ივანიძე, 

პროფესორი 

02.10.2017 15:00-დან 16:00 

საათამდე 

 

131 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

სემინარი: რესოციალიზაცია, 

როგორც სასჯელის ერთ-

ერთი მიზანი 

მაია ივანიძე, 

პროფესორი 

02.10.2017 15:00-დან 16:00 

საათამდე 

 

131 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

     
სემინარი: დანაშაულის 

მომზადება 

მერაბ ტურავა, 

პროფესორი 

02.10.2017 13:00 შედარებითი და ტრანსნაციონალური 

სისხლის სამართლის ინსტიტუტი (თსუ 

მე-2 კორპუსის მე-2 სართული, სისხლის 

სამართლის ბიბლიოთეკა) 



სემინარი: დანაშაულის 

ჩადენა უმოქმედობით 

მერაბ ტურავა, 

პროფესორი 

02.10.2017 13:00 შედარებითი და ტრანსნაციონალური 

სისხლის სამართლის ინსტიტუტი (თსუ 

მე-2 კორპუსის მე-2 სართული, სისხლის 

სამართლის ბიბლიოთეკა) 

     
სემინარი: სასჯელის 

აღსრულება (სტატისტიკური 

მონაცემების ანალიზი) 

მორის 

შალიკაშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

 

29.09.2017 

 

14:00-დან 15:00 

საათამდე 

 

 

119 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.)  

სემინარი: ოჯახში მოძალადე 

და მისი რეაბილიტაცია 

მორის 

შალიკაშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

 

29.09.2017 

 

14:00-დან 15:00 

საათამდე 

 

 

119 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

სემინარი: ბულინგის 

მსხვერპლი 

მორის 

შალიკაშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

 

29.09.2017 

 

14:00-დან 15:00 

საათამდე 

 

 

119 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

სემინარი: ტერორისტის 

ისტორიულ-გეოგრაფიული 

არეალი 

მორის 

შალიკაშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

29.09.2017 

 

14:00-დან 15:00 

საათამდე 

 

119 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

სემინარი: მამის როლი 

შვილის მოძალადედ 

აღზრდაში 

მორის 

შალიკაშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

29.09.2017 

14:00-დან 15:00 

საათამდე 

 

119 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

სემინარი: რელიგიის გავლენა 

პირის მოძალადედ 

ჩამოყალიბებაში 

მორის 

შალიკაშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

29.09.2017 

14:00-დან 15:00 

საათამდე 

 

119 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 



სემინარი: კრიმინოლოგიის 

როლი სისხლის სამართლის 

პოლიტიკაში 

მორის 

შალიკაშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

29.09.2017 

14:00-დან 15:00 

საათამდე 

 

119 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

სემინარი: ქმედების მცირე 

მნიშვნელობის 

სისხლისსამართლებრივი და 

კრიმინოლოგიური ასპექტები 

მორის 

შალიკაშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

29.09.2017 

14:00-დან 15:00 

საათამდე 

 

119 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

     
სემინარი: 

გაუფრთხილებლობისათვის 

სისხლისსამართლებრივი 

პასუხისმგებლობის 

საფუძვლები ქართულ და 

ფრანგულ სისხლის 

სამართალში 

ქეთევან 

მჭედლიშვილი-

ჰედრიხი, 

სამართლის 

დოქტორი 

 

 

16.10.2017 

 

11:00 

 

 

131 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

 

     
სემინარი: იუსტიციის 

სფეროში თანამშრომლობა 

ევროკავშირის ფარგლებში 

გიორგი 

თუმანიშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

 

29.09.2017 

 

09:00 

 

 

131 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

 

სემინარი: კომპიუტერული 

მონაცემების გამოთხოვის 

პრობლემა სისხლის 

სამართლის პროცესში 

გიორგი 

თუმანიშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

 

29.09.2017 

 

09:00 

 

 

131 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

 

     
სემინარი: ბრალდებულის 

უფლებრივი მდგომარეობა 

და ევროპული სტანდარტები 

ირა აქუბარდია, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

29.09.2017 

09:00  

131 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

 



სემინარი: საპროცესო 

შეთანხმება საქართველოში–

გამოწვევები და ტენდენციები 

ირა აქუბარდია, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

29.09.2017 

09:00  

131 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

 

     
სემინარი: ჟენევის 1904 წლის 

კონფერენცია სამართლებრივ 

ჭრილში 

ნუგზარ 

სურგულაძე, 

პროფესორი 

 

04.10.2017 

14:00  

313 (თსუ-ს მე-2 კორპ. III სართ.) 

     
სემინარი: სამართლის 

პრინვიპების იურიდიული 

ბუნების თავისებურებები 

გიორგი ხუბუა, 

პროფესორი 

 

05.10.2017 

17:00  

135 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

     
სემინარი: წინააღმდეგობის 

უფლება და მისი ფარგლები 

ლელა ჯანაშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

02.10.2017 

15:30  

307 (თსუ-ს მე-2 კორპ. III სართ.) 

სემინარი: შედარებითი 

სამართლის არსი და 

ფუნქციები 

ლელა ჯანაშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

02.10.2017 

15:30  

307 (თსუ-ს მე-2 კორპ. III სართ.) 

სემინარი: სამოსამართლეო 

სამართალი, როგორც 

სამართლის წყარო 

(სამართლებრივი 

პრობლემეების გადაჭრა და 

 სამართლის განვითარება) 

ლელა ჯანაშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

 

02.10.2017 

 

15:30 

 

 

307 (თსუ-ს მე-2 კორპ. III სართ.) 

სემინარი: სამართლის ენა, 

როგორც დარგობრივი ენა 

ლელა ჯანაშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

02.10.2017 

15:30  

307 (თსუ-ს მე-2 კორპ. III სართ.) 

სემინარი: სამართალი, 

როგორც სოციალური წესები 

(ჰარტის თეორია) 

ლელა ჯანაშვილი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

02.10.2017 

15:30  

307 (თსუ-ს მე-2 კორპ. III სართ.) 



     
სემინარი: კვებეკის, 

კატალონიის, ქურთების 

დამოუკიდებლობისათვის 

ბრძოლის საერთაშორისო 

სამართლებრივი ასპექტები 

 

ლევან ალექსიძე, 

აკადემიკოსი 

 

 

11.10.2017 

 

15:00 

 

 

115 (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

     
სემინარი: ადამიანის 

უფლებათა მონიტორინგის 

საერთაშორისო სისტემის 

ეფექტურობის 

სამართლებრივი ასპექტები 

დემოკრატიულ 

სახელმწიფოებში, 

საქართველოს მაგალითი 

 

ირინე ქურდაძე, 

პროფესორი 

 

 

11.10.2017 

 

12:00 

 

 

115ა (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

სემინარი: ეროვნული, 

ლინგვისტური და 

რელიგიური 

უმცირესობების დაცვის 

საერთაშორისო 

სტანდარტებისა და 

ეროვნული 

კანონმდებლობის 

თანაფარდობის 

სამართლებრივი ასპექტები 

 

ირინე ქურდაძე, 

პროფესორი 

 

 

11.10.2017 

 

12:00 

 

 

115ა (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

     
სემინარი: კომპლემენტარობა 

რომის სტატუტში: 

  

 

  

 



მექანიზმის ეფექტიანობა 

კონვენციის ხელშემკვრელი 

და არახელშემკვრელი 

სახელმწიფოების მიმართ 

ქეთევან 

ხუციშვილი, 

პროფესორი 

 

12.10.2017 

 

17:30 

 

302 (თსუ-ს I კორპ. III სართ.) 

სემინარი: სახელმწიფოს 

უსაფრთხოებისა და 

ადამიანის უფლებების 

დაცვის კოლიზია 

საერთაშორისო დაცვის 

ძიებისას: საერთაშორისო 

სტანდარტი და პრაქტიკა 

 

ქეთევან 

ხუციშვილი, 

პროფესორი 

 

 

 

12.10.2017 

 

 

17:30 

 

 

 

302 (თსუ-ს I კორპ. III სართ.) 

სემინარი: გაეროს 

უშიშროების საბჭო, ქალები, 

მშვიდობა და უსაფრთხოება: 

რეზოლუციების N1325, 1820, 

1888, 1889 განხორციელების 

სირთულეები და 

შესაძლებლობები 

 

 

ქეთევან 

ხუციშვილი, 

პროფესორი 

 

 

 

 

12.10.2017 

 

 

 

17:30 

 

 

 

 

302 (თსუ-ს I კორპ. III სართ.) 

     
სემინარი: დიპლომატიური 

და საკონსულო 

დაწესებულებების 

ხელშეუხებლობა 

ეკა სირაძე, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

03.10.2017 

 

12:30 

 

115ბ (თსუ-ს მე-2 კორპ. I სართ.) 

     
სემინარი: საერთაშორისო 

საავიაციო ორგანიზაციების 

სამართალშემოქმედებითი 

პროცესის აქტუალური 

საკითხები 

დავით გეფერიძე, 

სამართლის 

დოქტორი 

 

09.10.2017 

12:00  

009 (თსუ-ს მე-2 კორპ. 0 სართ.) 

 


