
 

 
 

 

 

 

კონფერენციის გახსნა : 1300 სთ .  

 
სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის II კორპუსი, 

პავლე ზაზაძის სახელობის  საკონფერენციო დარბაზი 
  

მისალმებები: 

რექტორი, ასოცირებული პროფესორი მაკა ბერიძე 

 

რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში, პროფესორი მერაბ ბერიძე 

 

ფაკულტეტის დეკანები  

 

სექციური მუშაობა: 1400 – 1730 სთ. 

რეგლამენტი:   მოხსენება 10 წთ., დისკუსია 3 წთ.                     

შემაჯამებელი სხდომა:  1730  სთ. 

პავლე ზაზაძის სახელობის  საკონფერენციო დარბაზი 

  

კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტი : 
 

რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში, პროფესორი მერაბ ბერიძე   

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი,  

ასოც. პროფესორი გულიკო ბექაური 
 

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი ცისკარა ზარანდია 

იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი მალხაზ ლომსაძე  

ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის  

დეკანის მ/შ, ასოცირებული პროფესორი ლერი ნოზაძე 
 

კონფერენციის მდივანი:  უფროსი სპეციალისტი მანანა იოსელიანი 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პროფესორ-მასწავლებელთა  და 

დოქტორანტთა კონფერენცია 

2019 წლის  16 მაისი



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. თამარ ახალკაცი, დოქტორანტი, მშვენიერისა და ამაღლებულის ესთეტიკური 
კატეგორიები ძველ ქართულ ლიტერატურასა და ქართულ რომანტიზმში, 
ხელმძღვანელი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ნესტან სულავა; 
 

2. მარიამ ბალასანიანი, ფილოლოგიის დოქტორი, ასისტენტ-პროფესორი, რუსული 
რუკების გზით შესული სახელების ფონეტიკური საკითხები („სომხეთისა და მისი 
მიმდებარე ტერიტორიის ტოპონიმთა“ ხუთტომეულის მიხედვით); 

 

3. მაკა ბერიძე, ფილოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, I თურმეობითის 
სინტაქსური ფუნქციისათვის ჯავახურ დიალექტში; 
 

4. მერაბ ბერიძე, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი,  პროფესორი, ფოცხიშვილის 
გვარის ეტიმოლოგიისათვის; 

 

 

5. დალი ბეთხოშვილი, ფილოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, 

სიცოცხლის ფილოსოფიური გააზრება აკაკი წერეთლის პოეზიაში; 
 

6. იოსებ გიქოშვილი,  ფილოლოგიის დოქტორი, კოლაუ ნადირაძე – პირველი პოეტური 
კრებული  „ბალდახინი“; 
 

 

7. ქეთინო გრძელიშვილი, ფილოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, 

ქართული რეალიზმის სახისმეტყველებითი ასპექტები; 
 

8. მაყვალა დავითაძე, ფილოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, აკაკი 
გაწერელიას მხატვრული შემოქმედების პრობლემატიკა; 

 

 

9. ნინო ზედგინიძე, დოქტორანტი, ზოგიერთი გერმანული ტოპონიმური ტერმინისათვის,  
ხელმძღვანელი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი მერაბ 

ბერიძე; 

ქართული ენისა და ლიტერატურის სექცია 

ქართული ენის კაბინეტი (I კორპუსი) 

ხელმძღვანელი:  ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი,  

პროფესორი მერაბ ბერიძე 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. სალომე ზვიადაძე, დოქტორანტი, სამონასტრო საღვთისმსახურო ტერმინოლოგია, 
ხელმძღვანელი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი,  პროფესორი ნესტან 

სულავა; 

 

11. მაია ივანიძე, ფილოლოგიის დოქტორი, სააკვნო ლექს-სიმღერები სამცხე-ჯავახეთში; 
 

12. ლამზირა კობაიძე, ფილოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, ვალის 
მცხოვრებთა მეტყველების თავისებურებანი; 
 

 

13. ლელა კობახიძე,  დოქტორანტი, თანდებულების ძველი და ახალი ფორმები 
სტამბოლის ქართველ კათოლიკეთა ეპისტოლეების მიხედვით, ხელმძღვანელი: 

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი მერაბ ბერიძე; 
 

14. თამარ ლობჟანიძე, მასწავლებელი, მხატვრული სახის გენეზისისათვის; 
 

 

15. ნათელა მელიქიძე, ფილოლოგიის დოქტორი, ანთროპოტოპონიმები;  

  

16. მზევინარ მჟავანაძე, ფილოლოგიის დოქტორი, მხატვრული სტილის საკითხი 
ლიტერატურისმცოდნეობაში; 
 

 

17. ნესტან სულავა, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, დავით 

გურამიშვილის „მამაო ჩვენოს“ ინტერპრეტაციისათვის; 
 

18. მაია ქუქჩიშვილი, ფილოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, გურ- ფუძე 
და მისგან ნაწარმოები ლექსემები; 
 

 

19. ზოია ყურმაშვილი, მასწავლებელი, მეტყველებაში გამოყენებული მცდარი ფორმების 
მართლწერა. 

ქართული ენისა და ლიტერატურის სექცია 

ქართული ენის კაბინეტი (I კორპუსი) 

ხელმძღვანელი:  ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი,  

პროფესორი მერაბ ბერიძე 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ირმა აბესაძე, დოქტორანტი, ეროვნებათაშორისი ურთიერთობები და საბჭოთა 
ხელისუფლების ეროვნული პოლიტიკის თავისებურებანი საქართველოს მაგალითზე, 
ხელმძღვანელი: ისტორიის დოქტორი, პროფესორი უჩა ბლუაშვილი 

2. დოდო ბერიძე, ისტორიის დოქტორი, ქართლელ სომეხთა ურთიერთობის საკითხი 
საქართველოს ეროვნულ საბჭოში (1918 წ .) 

3. მედიკო ბურდული, ისტორიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, „სოფელი აკურა“ – 
წარსული და თანამედროვეობა (ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით) 

4. კახაბერ გლოველი,  დოქტორანტი, იმერეთის მეფე სოლომონ I-ისა და რუსული 
საექსპედიციო კორპუსის ურთიერთობის შესახებ,  ხელმძღვანელი: ისტორიის დოქტორი, 

პროფესორი რომან გოგოლაური 

5. თეა თათენაშვილი, დოქტორანტი,  პატრიარქის ეპისტოლეების ანალიზი 2003-2019 წლებში, 
ხელმძღვანელი: ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი თინა იველაშვილი 

6. მარინა თაქთაქიშვილი, დოქტორანტი, არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის 
ცნების საკითხისათვის, ხელმძღვანელი:  ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი 

თინა იველაშვილი 

7. ამირან კურტანიძე, დოქტორანტი,  ვეფხისტყაოსნის ზეგავლენა კონსტიტუციური 
უფლებებისათვის ბრძოლაზე საქართველოში, ხელმძღვანელი: საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის პროფესორი ვაჟა შუბითიძე 

8. თამაზ ლაცაბიძე, დოქტორანტი, როსტომ მეფის წინააღმდეგ შეთქმულებაში ჩხეიძეთა 
მონაწილეობის საკითხისათვის, ხელმძღვანელი: ისტორიის დოქტორი, ასოცირებული 

პროფესორი ვასილ მოსიაშვილი 

9. თამარ მათიაშვილი, ისტორიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, შემთხვევით 

აღმოჩენილი სამარხეული ინვენტარი სოფელ საროდან 
10. ცირა მესხიშვილი, ისტორიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, ქალები აშშ-ს 

სამოქალაქო ომში 
11. ედიშერ ნარიმანიძე, ისტორიის დოქტორი, ასისტენტ-პროფესორი,  „შეფიცულთა“ რაზმის 

შექმნა და შეიარაღებული გამოსვლები საბჭოთა ხელისუფლების რეჟიმის წინააღმდეგ (1921 
წ . ივლისი  – 1922 წ . აგვისტო) 

12. ლაურა სტეფანიანი, დოქტორანტი, ოჯახის სახეები სამცხე-ჯავახეთში მცხოვრებ სომხებში, 
ხელმძღვანელი: ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი თინა იველაშვილი 
 

 

 

ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის სექცია 

აუდიტორია № 312 (I კორპუსი) 

ხელმძღვანელი: ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, 

პროფესორი თინა იველაშვილი 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. მარიანა ბალასანიანი, ფილოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, 

პროექტის მეთოდის გამოყენება უცხო ენების სწავლებისას 
2. ლალი ბერიძე, ფილოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, ლიტერატურულ 

ტექსტზე მუშაობა გერმანული ენის სწავლების პროცესში 
3. გულიკო ბექაური, ფსიქოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, მოტივაციის 

როლი სწავლა-სწავლების პროცესში 
4. ასმათ ევსაია, ფილოლოგიის დოქტორი,  ასოცირებული პროფესორი, გრამატიკული 

ინტერფერენციის ლინგვისტური ასპექტები ქართველი სტუდენტების რუსულ  ზეპირ 

მეტყველებაში 
5. ნანა ლომინაშვილი, დოქტორანტი, პროექტებით სწავლების მნიშვნელობა ქართულ 

ენასა და ლიტერატურაში 
6. მარეხ ნათენაძე, პედაგოგიკის დოქტორი,  ასოცირებული პროფესორი, პროგრამირების 

საფუძვლების სწავლება სკოლაში 
7. რუსუდან ნასყიდაშვილი, მოწვეული მასწავლებელი, შემოკლებული სიტყვები ინგლისურ 

ენაში და მათი გამოყენების სფეროები 
8. ირმა ქურდაძე, პედაგოგიკის დოქტორი,  პროფესორი, განათლების სისტემის რეფორმა 

და „ახალი სკოლის მოდელი“ 
9. როლანდ ქურდაძე, პედაგოგიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, მარტივი 

რიცხვების სწავლების შესახებ 
10. ნატო ყრუაშვილი, პედაგოგიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, განათლების 

უძველესი კერის – მუსხის სკოლის ისტორიის შესწავლისათვის 
11. მარინე შონია, ფილოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, პანთურქიზმის 

იდეები ჰალიდე ედიფ ადივარის რომანში „ახალი თურანი“ 
12. გულნარა ჯანოვა, ფილოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, მაკა 

მურვანიძე, ასოცირებული პროფესორი, ფილოლოგიის დოქტორი, 21-ე საუკუნის 
უნარები 
 

 

 
 

 

პედაგოგიკისა და ენების სექცია 

აუდიტორია № 127 (I კორპუსი) 

სექციის ხელმძღვანელი:  პედაგოგიკის დოქტორი, 

პროფესორი ირმა ქურდაძე 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. დავით ბიძინაშვილი, ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, სამომხმარებლო 

სესხების შემცირებისა და საპროცენტო განაკვეთის ზრდის ტ ენდენციები საქართველოში 
2. ია გელაშვილი, ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, მცირე და საშუალო ბიზნესის 

აქტუალობა და მხარდაჭერის აუცილებლობა საქართველოში 
3. გიორგი ბუცხრიკიძე, ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი, უძრავი ქონების დაყოფის 

რეგისტრაციის შემდგომ წარმოქმნილი ფინანსური პრობლემები კომუნალური მომსახურების 
აღრიცხვიანობაში 

4. როინ თათეშვილი, ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი, რეფორმები და ეკონომიკური 
აქტივობების ზრდის ტ ენდენციები 

5. ვახტანგ თაქთაქიძე, დოქტორანტი, პროტექციონისტული ეკონომიკური პოლიტიკის შედარებითი 
ანალიზი, ხელმძღვანელი: ეკონომიკის დოქტორი,  პროფესორი ცისკარა ზარანდია 

6. ჯემალ მამაიაშვილი,  ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი, პერსონალის მართვა 
ინფორმატიზაციის პროცესში 

7. მარიამ კენჭოშვილი, დოქტორანტი, მეწარმეობის განვითარების პერსპექტივები სამცხე-ჯავახეთის 
რეგიონში, ხელმძღვანელი: ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი ლავრენტი ჩიბურდანიძე 

8. ლევან სააკაძე, ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, სავალუტო ოპერაცია და 
სავალუტო პოზიცია: კომპარატიული ანალიზი 

9. კობა სანდროშვილი, ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, საბანკო რეგულაციების 
გავლენა ეკონომიკურ აქტივობაზე (საკითხი განსჯისათვის)  

10. ამალია შაყულაშვილი, ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკური რენტა 
და საზოგადოებრივი არჩევანი 

11. ნინო ხაზალაშვილი, დოქტორანტი, ადამიანური კაპიტალის როლი რეგიონის ეკონომიკურ 

განვითარებაში, ხელმძღვანელი: ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი გოჩა თუთბერიძე 

12. რაისა ხაჩატურიანი, ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, განვითარებული 
ქვეყნების ზოგიერთი სოციალურ-ეკონომიკური მაჩვენებლის შეფასება 

13. კარლო ხუციშვილი, დოქტორანტი, მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის ფინანსური 
ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებსა და ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო 

სტანდარტებს (სრული ვერსია) შორის ზოგიერთი განსხვავების შესახებ, ხელმძღვანელი: 

ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი ცისკარა ზარანდია 

14. ჯვარიძე გიორგი, დოქტორანტი, მოსახლეობის შემოსავლების უთანასწორობა მსოფლიოში, 
ხელმძღვანელი: ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი  როინ თათეშვილი 

15. ნანა ჯღარკავა, ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, ჰუმანური განვითარების 
მაჩვენებლების დინამიკის ცალკეული ასპექტები 

ეკონომიკისა და ბიზნესის სექცია 

პავლე ზაზაძის სახელობის საკონფერენციო დარბაზი 

ხელმძღვანელი: ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი 

ცისკარა ზარანდია 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ნინო ბერიძე, დოქტორანტი, OLAP კუბის შექმნა და მასზე ოპერაციების შესრულება მონაცემთა 
ანალიზისთვის, ხელმძღვანელი: საინჟინრო მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი გულნარა 

ჯანელიძე; 

2. თეიმურაზ გვარამაძე, სოფლის მეურნეობის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, მცენარეთა 
მავნებელ-დაავადებების გამოვლინება და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებების გატარება; 

3. დიანა მიქელაძე, ფილოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, ლელა წითაშვილი, 

ინჟინერიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი,  თამარ კაპანაძე, მასწავლებელი, VAKE – 

ღირებულებებსა და ცოდნაზე დაფუძნებული სწავლება; 

4. ელისო მურადაშვილი, დოქტორანტი, სამხრეთ ამერიკული მენაღმე ჩრჩილის tuta absolutas 

მასპინძელი სარეველა მცენარეები, ხელმძღვანელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი, 

ასოცირებული პროფესორი ზაირა ტ ყებუჩავა; 

5. თამარა ნარიმანიშვილი,  დოქტორანტი,  სეტყვა,  როგორც  საშიში მეტეოროლოგიური მოვლენა 
სამცხე-ჯავახეთში, ხელმძღვანელები: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი ცოტნე 

სამადაშვილი, გეოგრაფიის აკადემიური დოქტორი ნაზიბროლა ბეგლარაშვილი; 

6. მალხაზ ნარიმანაშვილი, მექანიკის, ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის დოქტორი, მდინარეების 
წყლის რეჟიმის შეცვლა ადამიანის სამეურნეო საქმიანობით; 

7. ლერი ნოზაძე, ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, გადაწყვეტილების მიღების 
არაფორმალური მეთოდები; 

8. მზია ლობჟანიძე, დოქტორანტი, სამკურნალო მცენარეები სამღებრო წარმოებაში, ხელმძღვანელი: 

სოფლის მეურნეობის დოქტორი, პროფესორი თამარ კაჭარავა; 

9. ზაზა სამსონიძე, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, სამთო წარმოების ეკოლოგიური ასპექტები; 
10. ჯულიეტა ტ აბეშაძე, დოქტორანტი, ციფრული სიგნალის დამუშავების  რამდენიმე პრაქტიკული 

ასპექტი, ხელმძღვანელი: ფიზიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი ვასილ ტ აბატაძე; 

11. ზაირა ტ ყებუჩავა, სოფლის მეურნეობის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, შუალედური 
კულტურების როლი მეცხოველეობის საკვები ბაზის გაუმჯობესების საქმეში; 

12. მთვარისა ქურციკიძე, დოქტორანტი, მობილური ტ ელეფონის ელექტრომაგნიტური გამოსხივების 
გავლენა ადამიანის ჯამრთელობაზე, ხელმძღვანელი: ფიზიკის დოქტორი, ასოცირებული 

პროფესორი ვასილ ტ აბატაძე.  

 

 

 

 

ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების 

სექცია 

აუდიტორია № 303  (II კორპუსი) 

ხელმძღვანელი: ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი 

ლერი ნოზაძე 
 



 

 

 

 

 

 

 

1. ვოვა აივაზიანი, დოქტორანტი, ასტეროიდების ნუმერაცია, ხელმძღვანელი: ფიზიკა-

მათემატიკის დოქტორი, პროფესორი რაგული ინასარიძე; 
 

2. სოფია ბერაძე, დოქტორანტი, მასიური ვარსკვლავები, ხელმძღვანელი: ფიზიკა-

მათემატიკის დოქტორი ნინო ყოჩიაშვილი; 
 

 

3. ანა გელაშვილი, დოქტორანტი, მზის ფოტოსფეროსა და კორონის თანამედროვე 
კვლევები, ხელმძღვანელი: ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი ელდარ 

ხუციშვილი; 
 

4. მანანა ვარდოსანიძე, დოქტორანტი, შერჩეული მჭიდრო ორჯერადი სისტემების შესწავლა, 
ხელმძღვანელი: ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი ნინო ყოჩიაშვილი; 

 

 

5. გივი კაპანაძე, დოქტორანტი, დედამიწასთან მოახლოებული ასტეროიდები, 
ხელმძღვანელი: ფიზიკა-მათემატიკის დოქტორი, პროფესორი რაგული ინასარიძე; 
 

6. გივი ქიმერიძე, დოქტორანტი, შერჩეული ბლაზარების ფოტომეტრული შესწავლა, 
ხელმძღვანელი: ფიზიკა-მათემატიკის დოქტორი, პროფესორი რევაზ ჭიღლაძე; 

 

7. პროფესორი რევაზ ჭიღლაძე, დოქტორანტი რომან ივანიძე, მსოფლიოში ყველაზე 
სრულყოფილი მთვარის მრავალპარამეტრიანი ატლასი, ხელმძღვანელი: ფიზიკა-

მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი,  პროფესორი რევაზ ჭიღლაძე; 
 

 

8. ედუარდ ჯანიაშვილი,  დოქტორანტი, ვოლფ-რაიეს ტიპის ბნელებადი ორჯერადი 
სისტემების შესწავლა, ხელმძღვანელები: ე. ხარაძის აბასთუმნის ასტროფიზიკური 

ობსერვატორიის მკვლევარი მზია ქუმსიაშვილი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა 

დოქტორი, პროფესორი რევაზ ჭიღლაძე. 

 

 

ასტრონომიის სექცია 

აუდიტორია № 104  (II კორპუსი) 

ხელმძღვანელი: ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა 

დოქტორი,  პროფესორი რევაზ ჭიღლაძე 

 



 

 

 

 

 

 

 

1. დავით გეფერიძე, სამართლის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, სახელმწიფოს 
სუვერენიტეტის საზღვრები საერთაშორისო სამართლებრივი რეგულირების კონტექსტში; 
 

2. ზვიად გოგრიჭიანი, მასწავლებელი, ქონების ჩამორთმევის საკითხი სს კანომდებლობაში,  
 

3. პეტრე დაუთაშვილი, სამართლის დოქტორი ასოცირებული პროფესორი, 

კრიმინოლოგიური აზროვნება საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკის ჭრილში; 
 

4. ალექსანდრე ლეკიშვილი, მასწავლებელი, ძალადობა ოჯახში და მისი შედეგები; 
 

 

5. მალხაზ ლომსაძე, სამართლის დოქტორი, პროფესორი, პასუხისმგებლობა 
დაუმთავრებელი დანაშაულისათვის; 
 

6. ნელი ღონღაძე, მასწავლებელი, ქალი, როგორც სამემკვიდრეო-სამართლებრივი 
ურთიერთობის სუბიექტი ბერძნულ-რომაული სამართლის მიხედვით შუა საუკუნეებში; 
 

7. ია ხარაზი, სამართლის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, სავინდიკაციო და 
კონდიქციურ სარჩელთა ურთიერთმიმართების შესახებ თეორიული და პრაქტიკული 
საკითხები; 
 

 

8. დავით ხობელია, სამართლის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, ადმინისტრაციული 
სახდელის ცნება და მიზნები; 
 

9. დავით ხობელია, სამართლის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის შემადგენლობა, ცნება, ელემენტები და სახეები 
 

 

10. გიორგი ხუნაშვილი, სამართლის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, კანონიერი 
ნდობის პრინციპის გამოყენება ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის 
გაუქმებისას 

 

სამართლის სექცია 

იმიტირებულ სასამართლოთა დარბაზი 

ხელმძღვანელი: სამართლის დოქტორი, პროფესორი მალხაზ 

ლომსაძე 

 

 


