
 

 

 

 

 

 

 

 

 

იურიდიული ფაკულტეტის 

სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია 

(ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა) 

 

 

კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტი:  

 

რექტორის მოადგილე, ასოცირებული პროფესორი          

მაკა კაჭკაჭიშვილი-ბერიძე; 

იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი მალხაზ ლომსაძე; 

მდივანი: უფროსი სპეციალისტი მანანა იოსელიანი. 

 

გახსნა: უნივერსიტეტის I კორპუსი, იმიტირებულ სასამართლოთა დარბაზი, 1500 სთ. 

 

 

1530 - 1730 - სექციური მუშაობა  

1730  - შემაჯამებელი სხდომა 

 

რეგლამენტი:  

მოხსენება – 10 წთ. 

დისკუსია – 3 წთ. 

 

 

 

 

samcxe-javaxeTis saxelmwifo  

universiteti 

2017 wlis 18 maisi 



 

 

 

sxdomis xelmZRvanelebi:  

თამუნა მურჯიკნელი, ლევან აფციაური 

1. აფციაური ლევან, საბაკალავრო პროგრამა, სპეციალობა სამართალი, IV კურსი.  

დამნაშავის შეპყრობის დროს მისთვის ზიანის მიყენების მართლზომიერების პირობები 

ხელმძღვანელი: პროფესორი მალხაზ ლომსაძე; 

2. თამარ გაბარაევი, სისხლის სამართლის მაგისტრატურის II კურსი. 

მტკიცებულებათა შეფასება  –  მტკიცების პროცესის ბოლო ეტაპი 

ხელმძღვანელი: პროფესორი დავით ხობელია; 

3. თემურ გურამიშვილი, სისხლის სამართლის მაგისტრატურის II კურსი. 

მკვლელობის ისტორიული მიმოხილვა 

ხელმძღვანელი: პროფესორი დავით ხობელია; 

4. გოგიტა ინასარიძე, სისხლის სამართლის საბაკალავრო პროგრამა, III კურსი. 

ხელშეკრულების განმარტება 

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ელგუჯა ჭანტურია; 

5. აკაკი კაპანაძე, სისხლის სამართლის მაგისტრატურის II კურსი. 

თანაამსრულებელთა პასუხისმგებლობის თავისებურებანი 

ხელმძღვანელი: პროფესორი მალხაზ ლომსაძე 

6. რევაზ კაჭარავა, სისხლის სამართლის მაგისტრატურის II კურსი. 

ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობა და სისხლის სამართლის პროცესი 

ხელმძღვანელი: პროფესორი მალხაზ ლომსაძე; 

7. ჰასმიკ კირაკოსიანი, საბაკალავრო პროგრამა, სპეციალობა სამართალი,  II კურსი. 

ლიზინგის ხელშეკრულების იურიდიული ბუნება 

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ელგუჯა ჭანტურია; 

8. ლანა ლონდარიძე, სისხლის სამართლის მაგისტრატურის II კურსი. 

უეცარი, ძლიერი სულიერი აღელვების მდგომარეობაში ჩადენილი განზრახ 

მკვლელობის ფსიქოლოგიური კრიტერიუმები 

ხელმძღვანელი: პროფესორი მალხაზ ლომსაძე; 



 

9. ნათია მექუდიშვილი, სისხლის სამართლის მაგისტრატურის II კურსი. 

სერიული მკვლელების ფსიქოლოგია 

ხელმძღვანელი: პროფესორი მალხაზ ლომსაძე; 

10. თამუნა მურჯიკნელი,  საბაკალავრო პროგრამა, სპეციალობა სამართალი, III კურსი.  

მედიაცია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მიხედვით 

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ელგუჯა ჭანტურია; 

11. ზინა მურჯიკნელი, საბაკალავრო პროგრამა, სპეციალობა სამართალი, IV კურსი.  

საერთაშორისო ორგანიზაციები და მათი როლი კონფლიქტების დარეგულირების 

საქმეში 

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი დავით გეფერიძე; 

12. ნიკოლოზ ნასყიდაშვილი,  სისხლის სამართლის მაგისტრატურის II კურსი. 

საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობა დანაშაულობასთან ბრძოლაში  –  

ხელშეკრულებები სამართლებრივი დახმარების შესახებ 

ხელმძღვანელი: პროფესორი დავით ხობელია; 

13. ზაალ ტყეშელაშვილი, სისხლის სამართლის მაგისტრატურის II კურსი. 

დამნაშავის შეპყრობის უფლების აღმოცენებისა და შეწყვეტის პირობები 

ხელმძღვანელი: პროფესორი პეტრე დაუთაშვილი; 

14. ნუგზარ ქებაძე, საბაკალავრო პროგრამა, სპეციალობა სამართალი, III კურსი.  

ქორწინების ხელშეკრულების სამართლებრივი რეგულაცია 

ხელმძღვანელი: სამართლის დოქტორი ბაკურ ლილუაშვილი 

15. ლევან ხაბელაშვილი, სისხლის სამართლის მაგისტრატურის II კურსი. 

შუალობითი ამსრულებლობის ცნება 

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი პეტრე დაუთაშვილი. 

 


