
იურიდიული ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია  -  2022 

 
 

გახსნა: 2022 წლის 20 ივნისი, 1100 სთ. 

 
შეხვედრის მისამართი: 
https://us05web.zoom.us/j/82122348230?pwd=dUpMSk5DeXQrRGpjU1JOMEY0N01aZz09 

 

 

სექცია #1 

 

 

მოდერატორი: სამართლის დოქტორი დავით ხობელია 

 

დავით გეფერიძე, სამართლის დოქტორი, 

საერთაშორისო სანქციები რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ და საერთაშორისო სამართალი 
 
ბაკურ ლილუაშვილი, სამართლის დოქტორი, 
სამართლებრივი დახმარება და მისი მნიშვნელობა საერთაშორისო სამოქალაქო საპროცესო 

სამართალში 
 

მალხაზ ლომსაძე, სამართლის დოქტორი, პროფესორი   

 „ცოცხალი იარაღის“ მეშვეობით ჩადენილი დანაშაულის კვალიფიკაციის პრობლემა 
 
ელგუჯა ჭანტურია, სამართლის დოქტორი, 

ლიზინგის ხელშეკრულების მსგავსება სხვა სამოქალაქო სამართლებრივი 

ხელშეკრულებებთან 
 

ია ხარაზი, სამართლის დოქტორი,  

საგადასახადო დავების განხილვის პროცედურები და სამართალწარმოების პრაქტიკული 
ანალიზი (შედარებითი ანალიზი, თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები) 
 
ბიზნეს-დავების განხილვის პროცედურები 
 

დავით ხობელია, სამართლის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი  

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის სამართლებრივი ბუნება 
 

გიორგი ხუნაშვილი, სამართლის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი  სუსპენზიური 
ეფექტი, როგორც უფლების დაცვის წინასწარი მექანიზმი 
 

 

 

 

 

https://us05web.zoom.us/j/82122348230?pwd=dUpMSk5DeXQrRGpjU1JOMEY0N01aZz09


 

#2 სექცია 

 

 

სექციის მოდერატორი: სამართლის დოქტორი ბაკურ ლილუაშვილი 

 

 ნარგიზი ახალკაცი, საჯარო მმართველობის სპეციალობის II კურსის სტუდენტი, 

 ბრძანების ან განკარგულების შესრულება როგორც პასუხისმგებლობისგან განთავისუფლების 
საფუძველი საზღვარგარეთის ქვეყნების კანონმდებლობის მიხედვით  

ხელმძღვანელი: სამართლის დოქტორი ნუგზარ თევდორაძე; 
 
ნაზი ახალკაცი, სამართლის სპეციალობის IV კურსის სტუდენტი, 

ახალშობილის სიცოცხლის უფლება 
ხელმძღვანელი:  პროფესორი მალხაზ ლომსაძე 
 

ვერონიკა გვარამაძე, სამართლის სპეციალობის III კურსის სტუდენტი, 

დაკავების კანონიერებაზე სასამართლო კონტროლის განხორციელების შედარებითი ანალიზი 
ხელმძღვანელი:  პროფესორი მალხაზ ლომსაძე; 
 

მარიამ ზედგინიძე, სამართლის სპეციალობის I კურსის სტუდენტი, 

სამართლებრივი სახელმწიფოს არსი და მისი დამახასიათებელი ნიშნები 
ხელმძღვანელი:  სამართლის დოქტორი ალექსანდრე ლეკიშვილი; 
 

ელა დიაკონაშვილი, სამართლის სპეციალობის III კურსის სტუდენტი, 

ფაქტობრივი და იურიდიული შეცდომები სისხლის სამართალში  

 ხელმძღვანელი:  პროფესორი მალხაზ ლომსაძე; 

 

სირან მათევოსიანი, სამართლის სპეციალობის III კურსის სტუდენტი, 

დისკრიმინაცია შრომის სამართალში  
ხელმძღვანელი: სამართლის დოქტორი ბაკურ ლილუაშვილი; 
 

 თინათინ ვარდიძე, სამართლის სპეციალობის III კურსის სტუდენტი, 

 ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის აღსრულება 

ხელმძღვანელი: სამართლის დოქტორი გიორგი ხუნაშვილი; 
 

ირმა იაკობაძე, სამართლის სპეციალობის III კურსის სტუდენტი, 

 ჩხრეკის/ამოღების მიზანი და საფუძველი 
ხელმძღვანელი:  პროფესორი მალხაზ ლომსაძე; 
 

მარიამ კაპანაძე, სამართლის სპეციალობის III კურსის სტუდენტი, 

 განრიდება და მედიაცია სისხლის სამართლის პროცესში 
ხელმძღვანელი:  პროფესორი მალხაზ ლომსაძე; 
 
ლენა კარაპეტიანი, სამართლის სპეციალობის II კურსის სტუდენტი, 



სავინდიკაციო და კონდიქციური სარჩელების ურთიერთმიმართება 
 ხელმძღვანელი: სამართლის დოქტორი, მოწვეული პროფესორი ია ხარაზი;  
 

სოფიკო კურტანიძე, სამართლის სპეციალობის II კურსის სტუდენტი, 
მოთხოვნის საფუძვლების  კონკურენციის შესაძლებლობის შესახებ  
ხელმძღვანელი: სამართლის დოქტორი, მოწვეული პროფესორი ია ხარაზი;  
 

სირან მათევოსიანი,  სამართლის სპეციალობის III კურსის სტუდენტი, 

დისკრიმინაცია შრომის სამართალში 
ხელმძღვანელი: სამართლის დოქტორი ბაკურ ლილუაშვილი; 
 

სალომე ღამბაშიძე, ადამიანის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა და მედიის 
სამართლებრივი გადაცდომები 

 ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნუგზარ თევდორაძე; 
 

თინიკო მანველიშვილი, სამართლის სპეციალობის IV კურსის სტუდენტი, 

 პოლიგრაფით მიღებული ინფორმაციის მტკიცებულებად დასაშვებობა საზღვარგარეთის 
ქვეყნების სისხლის სამართალწარმოებაში  

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნუგზარ თევდორაძე; 
 

ალექსანდრე მოდებაძე,  
იურიდიული ან ფაქტობრივი შეცდომის შედარებითი ანალიზი 
 ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნუგზარ თევდორაძე; 
 
ნინო ნადირაძე, საჯარო მმართველობის სპეციალობის IV კურსის სტუდენტი, 

ტრანზიტის სასაქონლო ოპერაციის სამართლებრივი რეგულირების სამართლებრივი  
ასპექტები 

ხელმძღვანელი: სამართლის დოქტორი, მოწვეული პროფესორი ია ხარაზი; 
 

ნინო სუდაძე, სამართლის სპეციალობის III კურსის სტუდენტი, 

თანამონაწილეობა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენაში 
ხელმძღვანელი ასოც. პროფესორი დავით ხობელია; 
 

ანგელინა ქურდაძე, სამართლის სპეციალობის III კურსის სტუდენტი, 

ევთანაზია  
ხელმძღვანელი:  პროფესორი მალხაზ ლომსაძე; 
 
ხატია ქველაძე, სამართლის სპეციალობის IV კურსის სტუდენტი, 

 ბრალდებულის უფლებები სისხლის სამართლის პროცესში  
ხელმძღვანელი:  პროფესორი მალხაზ ლომსაძე. 
 

  

 

 


