
2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის  სემესტრის 

 კონსულტაციების  ცხრილი 

სამართლის სამაგისტრო პროგრამა 

N სასწავლო  კურსი ლექტორი აუდიტორია დღე 

1.  აკადემიური წერა და კვლევის მეთოდები დიმიტრი გეგენავა 313 ორშაბათი 17:00-18:00 

2.  
რთული შემთხვევების კვალიფიკაცია 

სასამართლო პრაქტიკაში  

დიმიტრი გეგენავა 
313 სამშაბათი 17:00-18:00 

3.  
შედარებითი სამართალი  გიორგი გორაძე  

ნაზიბროლა ჩინჩალაძე 
202 ორშაბათი 17:00-18:00 

4.  

პროფესიული ეთიკა თამარ ხუბულური  

ნათია მუხიაშვილი 

ეკატერინე გასიტაშვილი 

108 
პარასკევი 10:00-11:00 

 

5.  

უფლების დაცვის საპროცესო მექანიზმები მაკა ფარცვანია 

დიმიტრი გეგენავა 

დავით ჯაიანი 

108 
ხუთშაბათი 10:00-11:00 

 

6.  
სამოქალაქო პროცესი და სასამართლო 

პრაქტიკის ანალიზი 

ზურაბ ძლიერიშვილი 
108 შაბათი 17:00-18:00 

7.  
მტკიცების პროცესი სამოქალაქო 

სამართალში 

სიმონ ტაკაშვილი 
303 

ორშაბათი 18:00-19:00 

 



8.  
ევროკავშირის კონკურენციის სამართალი ნონა გელაშვილი 

314 
პარასკევი 18:00 -19:00 

 

9.  
მომხმარებელთა უფლებების დაცვის 

სამართალი 

თამარ ლაკერბაია 
206 შაბათი 16:00-17:00 

10.  
პირადი არაქონებრივი უფელებების დაცვის 

სამართალი 

ნინო ქათამაძე 
203 

ორშაბათი 16:00 -17:00 

 

11.  
კრიპტოვალუტა ვახო ბარამაშვილი 

314 
ხუთშაბათი 18:00-19:00 

 

12.  
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის 

სამართალი 

გიორგი უსტიაშვილი 
103 

პარასკევი 17:00-18:00 

 

13.  
ინტელექტუალური საკუთრების 

საერთაშორისო სამართალი 

გიორგი მესხი 
103 

შაბათი 16:00-17:00 

 

14.  
მოთხოვნის უზრუნველყოფის სამართალი ნათია მამუკაშვილი 

212 
შაბათი 15:00-16:00 

 

15.  
საერთაშორისო კონკურენციის სამართალი 

(ინგლისურ ენაზე) 

პარამჯიიტ სინგ ბერვალ 
206 

შაბათი 12:00-13:00 

 

16.  
ევროკავშირის კერძო სამართალი თამარ ლაკერბაია 

314 
ხუთშაბათი 19:00-20:00 

 

17.  
სისხლის სამართლის საქმეზე აღკვეთის 

ღონისძიების გამოყენების დასაბუთება 

ბადრი ნიპარიშვილი 
212 სამშაბათი 19:00-20:00 



 

18.  
სასჯელის შეფარდება ლავრენტი მაღლაკელიძე 

304 
შაბათი 09:00-10:00 

 

19.  მტკიცებითი სამართალი ნათია მუხიაშვილი 404 ხუთშაბათი 18:00-19:00 

20.  დანაშაული და მედია უშანგი ბახტაძე 313 ორშაბათი 10:00-11:00 

21.  
კიბერდანაშაულის გამოძიებისა და 

კვალიფიკაციის პრობლემები 

დავით სიმონია 
105 ოთხშაბათი 09:00-10:00 

22.  

ადამიანის ძირითადი უფლებები სისხლის 

სამართლის პროცესში ევრო სასამართლო და 

საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის 

მიხედვით 

ხატია შეყილაძე 

103 
შაბათი 13:00-14:00 

 

23.  შშმ პირთა სამართალი ქეთევან ხომერიკი 313 სამშაბათი 10:00-11:00 

24.  გარემოს დაცვის სამართალი ლიანა გიორგაძე 105 ოთხშაბათი 18:00-19:00 

25.  ჯანმრთლობის დაცვის სამართალი ნინო ლიპარტია 404 პარასკევი 18:00-19:00 

26.  
საგადასახადო სამართალი და სასამართლო 

პრაქტიკის ანალიზი 

ზვიად როგავა 
103 

პარასკევი 10:00-11:00 

 

27.  პრივატიზების სამართლი შალვა ყიფშიძე 404 ხუთშაბათი 10:00-11:00 

28.  
საკონსტიტუციო რეფორმები და 

კონსტიტუციის ევოლუცია საქართველოში 

ავთანდილ დემეტრაშვილი 
313 ორშაბათი 15:00-16:00 

29.  
თანასწორობის უფლების დაცვის 

სამართლებრივი მექანიზმები 

ეკატერინე გასიტაშვილი 

გიორგი ჩიფჩიური 
105 ოთხშაბათი 14:00-15:00 



მარიამ ჯიქია 

 


