
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

AGENDA
დღის წესრიგი

Kenneth L. Fields             The role of Courts in US elections 
Trial Judge- Superior Court 
of Arizona, Association of 
Attorney Mediators, Doctor 
of Law at University of Kentucky, 
London Court of International 
Arbitration, Arbitration/Mediation 
Practice, 2007-Present

Welcoming

November  28  ნოემბერი

მისალმება

კენეტ ფილდსი               სასამართლოს როლი აშშ-ის არჩევნებში

ირინა ბათიაშვილი      პანდემია და შეზღუდული ძირითადი უფლებები

Irina Ba�ashvili                Pandemic and Restricted Human Rights 

არიზონას შტატის უზენაესი
სასამართლოს მოსამართლე (აშშ)
კენტუკის უნივერსიტეტის 
სამართლის დოქტორი (აშშ)
ლონდონის საერთაშორისო 
საარბიტრაჟო სასამართლო,
ადვოკატთა/მედიატორთა 
ასოციაცია

საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტის ლექტორი

Lecturer at Technical 
University of Georgia

12:00

12:15

12:30

მართლმსაჯულების აქტუალური პრობლემები 2020
Actual Problems of Justice 2020



13:00

13:15

13:30

13:45

თათია დოლიძე             მართლმსაჯულების რეფორმის მიმდინარეობა 
                                                  და შედეგები საქართველოში

პაპუნა გურული               მოსამართლეთა დისციპლინური 
                                                  პასუხისმგებლობა - პრევენცია თუ წახალისება

ფრიდონ დიასამიძე    სასამართლოს მიერ უკუძალის გამოყენების 
                                                  პრობლემატური საკითხები

თამარ ლალიაშვილი  სასამართლოს დამოუკიდებლობის 
                                                  მნიშვნელობა და მისი უზრუნველყოფა

Ta�a Dolidze                       Main course and outcomes of justice reform in 
                                                  Georgia

Papuna Guruli                    Disciplinary Liability of Judges -
                                                  Prevention or Stimulation

Pridon Diasamidze           Key issues of applying  criminal norms with 
                                                  retroactivity by Georgian courts

Tamar Laliashvili                The importance and guarantee of Judiciary
                                                  Independence 

თამარ ავალიანი    

Tamar Avaliani  

ევროპის უნივერსიტეტის 
აფილირებული პროფესორი

კავკასიის საერთაშორისო 
უნივერსიტეტის სამართლის 
სკოლის დოქტორანტი

აღმოსავლეთ ევროპის
უნივერსიტეტის დოქტორანტი

ევროპის უნივერსიტეტის პროფესორი

Affilated professor at 
European University

PHD Student at Caucasus 
International University 
School of Law 

PHD Student at East 
European University 

Professor at European University 

ევროპის უნივერსიტეტის 
სამართლის სამეცნიერო 
კვლევითი ინსტიტუტის 
უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

European University Scientific 
Research Institute of Law senior 
researcher

12:45 რეალური ინდივიდუალური საკონსტიტუციო  
სარჩელის, როგორც დარღვეული უფლების  
აღდგენის ეფექტური მექანიზმის 
მნიშვნელობა საკონსტიტუციო სასამართლოს 
მართლმსაჯულებაში

The Importance of ,,Real” individual constitu-
tional complaint, as the effective mechanism of 
restoring violated right in constitutional justice 
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