
დანართი #6  
 

პროგრამის განმახორციელებელი აკადემიური/მოწვეული პერსონალი 

 

# სასწავლო/კვლევითი კომპონენტი სახელი, გვარი დაკავებული თანამდებობა 

1 აკადემიური წერა მაია პაპუნაშვილი მოწვეული ლექტორი 

2 ინგლისური ენა 
რუსუდან გოგოხია 

მარიამ კილანავა 

აფილირებული ასოცირებული 

პროფესორი 

აფილირებული ასოცირებული 

პროფესორი 

3 კომპიუტერული უნარები 
თემურ სტურუა 

ბესიკ ტაბატაძე 

პროფესორი 

აფილირებული ასოცირებული 

პროფესორი 

4 შესავალი სამართალმცოდნეობაში 
მანანა კოპალიანი 

იოსებ კელენჯერიძე 

მოწვეული ლექტორი 

აფილირებული პროფესორი 

5 კონსტიტუციური სამართალი კახაბერ გოშაძე 
აფილირებული ასოცირებული 

პროფესორი 

6 შესავალი სამოქალაქო სამართალში ეკატერინე ლაფაჩი აფილირებული პროფესორი 

7 ქართული სამართლის ისტორია მანანა კოპალიანი მოწვეული ლექტორი 

8 სანივთო სამართალი 
თამარ კერძაია 

ეკატერინე ლაფაჩი 

ასისტენტ-პროფესორი 

აფილირებული პროფესორი 

9 
ვალდებულებითი სამართალი ზოგადი 

ნაწილი 

თამარ კერძაია 

თამთა პაიჭაძე 

ასისტენტ პროფესორი 

მოწვეული ლექტორი 

10 ადამიანის უფლებათა დაცვის სამართალი კახაბერ გოშაძე 
აფილირებული ასოცირებული 

პროფესორი 

11 სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი თათია დოლიძე 
აფილირებული ასოცირებული 

პროფესორი 

12 ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი 
მარიამ ბოჭორიშვილი 

ინგა კვაჭანტირაძე 

მოწვეული ლექტორი 

მოწვეული ლექტორი 

13 სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი I  ანნა ჭიღიტაშვილი პროფესორი  

14 სახელშეკრულებო სამართალი 
ნუგზარ სიჭინავა 

შალვა ქურდაძე 

მოწვეული ლექტორი 

მოწვეული ლექტორი 

15 
კანონისმიერი ვალდებულებითი 

ურთიერთობები 

ეკატერინე ლაფაჩი 

მიხეილ ბიჭია 

აფილირებული პროფესორი 

ასოცირებული პროფესორი 



16 საერთაშორისო საჯარო სამართალი იოსებ კელენჯერიძე აფილირებული პროფესორი 

 Public International Law ლევან მესხორაძე აფილირებული ასისტენტ-პროფესორი 

17 საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი ეკატერინე ლაფაჩი აფილირებული პროფესორი 

18 სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი II ანნა ჭიღიტაშვილი პროფესორი  

19 სამოქალაქო სამართლის პროცესი I  
ზურაბ ჭყონია 

შალვა ქურდაძე 

აფილირებული ასოცირებული 

პროფესორი 

მოწვეული ლექტორი 

20 საკორპორაციო სამართალი გიორგი გიგუაშვილი მოწვეული ლექტორი 

21 
ადგილობრივი თვითმმართველობის 

სამართალი 
ბექა ქანთარია მოწვეული ლექტორი 

22 
ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო 

სამართალი 
ლევან მესხორაძე აფილირებული ასისტენტ-პროფესორი 

 International Human Rights Law ლევან მესხორაძე აფილირებული ასისტენტ-პროფესორი 

23 ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი ინგა კვაჭანტირაძე მოწვეული ლექტორი 

24 
სისხლის სამართლის პროცესის ზოგადი 

ნაწილი 

სალომე შენგელია 

ანნა ჭიღიტაშვილი 

მოწვეული ლექტორი 

პროფესორი 

25 სამოქალაქო სამართლის პროცესი II 
ზურაბ ჭყონია 

შალვა ქურდაძე 

აფილირებული ასოცირებული 

პროფესორი 

მოწვეული ლექტორი 

26 
სასამართლო უნარ ჩვევები სამოქალაქო 

სამართლის პროცესში 
მაია გიგაური  მოწვეული ლექტორი 

27 სისხლის სამართლის პროცესის კერძო ნაწილი 
სალომე შენგელია 

ანნა ჭიღიტაშვილი 

მოწვეული ლექტორი  

პროფესორი 

28 იურიდიულ პროფესიათა ეთიკა თამარ ხუბულური მოწვეული ლექტორი 

29 სამართლებრივი წერა  თამარ კერძაია ასისტენტ-პროფესორი 

30 შრომის სამართალი თამარ გაბისონია მოწვეული ლექტორი 

31 

კლინიკა (იმიტირებული სასამართლო 

პროცესი ადამიანის უფლებათა 

საერთაშორისო სასამართლოს მიხედვით) 

ლევან მესხორაძე აფილირებული ასისტენტ-პროფესორი 

32 დარგობრივი ინგლისური გიორგი ხატიძე მოწვეული ლექტორი 

33 
სახელმწიფოებრივ და სამართლებრივ 

მოძღვრებათა ისტორია 
კახაბერ გოშაძე 

აფილირებული ასოცირებული 

პროფესორი 

34 რომის სამართლის საფუძვლები 
ბესიკ სეხნიაიძე 

მანანა კოპალიანი 

მოწვეული ლექტორი 

მოწვეული ლექტორი 



35 
სასამართლო უნარ-ჩვევები 

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესში 
ნანა დარასელია მოწვეული ლექტორი 

36 შედარებითი კონსტიტუციური სამართალი კახაბერ გოშაძე 
აფილირებული ასოცირებული 

პროფესორი 

37 
კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა კონსტიტუციურ 

სამართალში 
ეკა კაველიძე ასოცირებული პროფესორი 

38 საგადასახადო სამართალი ოთარ კაჭკაჭაშვილი მოწვეული ლექტორი 

39 ბავშვთა უფლებების დაცვის სამართალი 
კახაბერ გოშაძე 

მარიამ ბობოხიძე 

აფილირებული ასოცირებული 

პროფესორი 

ასისტენტი 

40 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამართალი კახაბერ გოშაძე 
აფილირებული ასოცირებული 

პროფესორი 

41 საარჩევნო სამართალი დავით მაკარიძე მოწვეული ლექტორი 

42 სამოხელეო სამართალი ნინო ცუხიშვილი მოწვეული ლექტორი 

43 სამშენებლო სამართალი ნანა ჭიჭილეიშვილი მოწვეული ლექტორი 

44 მედია სამართალი მამუკა ანდღულაძე მოწვეული ლექტორი 

45 შედარებითი კერძო სამართალი ბაკურ ლილუაშვილი 
აფილირებული ასოცირებული 

პროფესორი 

46 
კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა სამოქალაქო 

სამართალში 
ეკატერინე ლაფაჩი აფილირებული პროფესორი 

47 დაზღვევის სამართალი მარიკა არევაძე მოწვეული ლექტორი 

48 საარბიტრაჟო სამართალი შალვა ქურდაძე მოწვეული ლექტორი 

49 მედიაცია  ოთარ კაჭკაჭაშვილი მოწვეული ლექტორი 

50 საბანკო სამართალი ლელა შეწირული მოწვეული ლექტორი 

51 სანოტარო სამართალი ბაჩანა შენგელია მოწვეული ლექტორი 

52 
ხელშეკრულების შედგენის ტექნიკა კერძო 

სამართალში 

ნუგზარ სიჭინავა 

ოთარ კაჭკაჭაშვილი 

მოწვეული ლექტორი 

მოწვეული ლექტორი 

53 
ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი 

ბაკურ ლილუაშვილი 
აფილირებული ასოცირებული 

პროფესორი 

54 გადახდისუუნარობის სამართალი თამარ ბურჯანაძე მოწვეული ლექტორი 

55 საერთაშორისო კერძო სამართალი გიორგი ხატიძე მოწვეული ლექტორი 

56 

ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლოს პრეცედენტული სამართალი 

(სამოქალაქო სამართალი) 

ლევან მესხორაძე აფილირებული ასისტენტ-პროფესორი 



57 
საპროცესო დოკუმენტების შედგენა სისხლის 

სამართალში 
სალომე შენგელია მოწვეული ლექტორი 

58 
სასამართლო უნარ-ჩვევები სისხლის 

სამართლის პროცესში 
ნინო აღლემაშვილი მოწვეული ლექტორი  

59 

კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა სისხლის 

სამართალში 

თათია დოლიძე 

 

თამარ ლალიაშვილი 

აფილირებული ასოცირებული 

პროფესორი 

პროფესორი 

60 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება თეა შაყულაშვილი მოწვეული ლექტორი 

61 კრიმინალისტიკა დავით ქოჩლაძე მოწვეული ლექტორი 

62 კრიმინოლოგია გიორგი ღლონტი აფილირებული პროფესორი 

63 საპოლიციო სამართალი კობა გრიალაშვილი მოწვეული ლექტორი 

64 შედარებითი სისხლის სამართალი გიორგი ღლონტი აფილირებული პროფესორი 

65 

ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლოს პრეცედენტული სამართალი 

(სისხლის სამართალი) 

ლევან მესხორაძე აფილირებული ასისტენტ-პროფესორი 

66 
საერთაშორისო თანამშრომლობა სისხლის 

სამართალში  
ირაკლი ჩილინგარაშვილი მოწვეული ლექტორი 

67 პრობაციის სამართალი დავით ბესტავაშვილი მოწვეული ლექტორი 

68 სასჯელაღსრულების სამართალი ალექსანდრე დარახველიძე მოწვეული ლექტორი 

69 
ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლოს პრეცედენტული სამართალი 
ლევან მესხორაძე აფილირებული ასისტენტ-პროფესორი 

 Case law of the European Court of Human Rights  ლევან მესხორაძე აფილირებული ასისტენტ-პროფესორი 

70 საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართალი იოსებ კელენჯერიძე აფილირებული პროფესორი 

71 საერთაშორისო სისხლის სამართალი სოფო ასათიანი მოწვეული ლექტორი 

 International Criminal Law სოფო ასათიანი მოწვეული ლექტორი 

72 
საერთაშორისო სასამართლოები და 

ტრიბუნალები: წესები და პროცედურები 
ლევან მესხორაძე აფილირებული ასისტენტ-პროფესორი 

73 დიპლომატიური და საკონსულო სამართალი გიორგი ფანიაშვილი მოწვეული ლექტორი 

74 ევროკავშირის სამართალი ნონა გელაშვილი მოწვეული ლექტორი 

 European Law ნონა გელაშვილი მოწვეული ლექტორი 

75 ლტოლვილთა საერთაშორისო სამართალი გრიგოლ გიორგაძე მოწვეული ლექტორი 

76 საერთაშორისო ბიზნეს სამართალი გიორგი ხატიძე მოწვეული ლექტორი 

77 საერთაშორისო სახელშეკრულებო სამართალი თამთა ცოცხალაშვილი მოწვეული ლექტორი 



 International Treaty Law თამთა ცოცხალაშვილი მოწვეული ლექტორი 

78 
ძალის გამოყენების აკრძალვა საერთაშორისო 

სამართალში 
გიორგი ფანიაშვილი მოწვეული ლექტორი 

79 იურიდიული პრაქტიკა1   

 

                                                
1 პრაქტიკის ობიექტზე სტუდენტს ხელმძღვანელობას გაუწევს კონკრეტულ დაწესებულებაში სტუდენტის პრაქტიკაზე პასუხისმგებელი პირი - 

მენტორი. 

უნივერსიტეტი სტუდენტს უნიშნავს პრაქტიკის ხელმძღვანელს პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალიდან.  


