
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

“თანამედროვე სამართლის 
გამოწვევები” 

თბილისი, 22.06.2022-23.06.2022 

 

 

კონფერენციის პროგრამა 

22 ივნისი, 2022 

 

დასწრების ბმული (Zoom): 

https://zoom.us/j/96946598958?pwd=ZjNZcitET284TzY4ZUlBR2dDLzQ0UT09 

 

Meeting ID: 969 4659 8958 

Passcode: 011435 

 

კონფერენციის გახსნა / მისალმება 10:00-10:40 

10:00 - 10:10 – პროფესორი კახაბერ კორძაია - კავკასიის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტის რექტორი; 

10:10 - 10:20 – პროფესორი მინდია უგრეხელიძე - კავკასიის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტის სამართლის სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი, 

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მრჩეველი, კსუ ემერიტუსი პროფესორი; 

10:20 - 10:25 – პროფესორი გიორგი ხატიძე - კავკასიის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის დეკანი; 

10:25 - 10:35 – პროფესორი სესილი გოგიბერიძე - კავკასიის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევების დეპარტამენტის უფროსი; 

10:35 - 10:40 – პროფესორი ზვიად გაბისონია - კავკასიის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტის კანცლერის მრჩეველი მეცნიერების და ინოვაციების საკითხებში 

(ონლაინ). 

https://zoom.us/j/96946598958?pwd=ZjNZcitET284TzY4ZUlBR2dDLzQ0UT09


 

 

სამეცნიერო მოხსენებები 

 

პანელი: საჯარო სამართალი 10:45 

 

სექცია 1 - საჯარო სამართალი (მოდერატორი ლევან მოსახლიშვილი) 

10:45 - 11:00 – ლევან მოსახლიშვილი - ტრანსნაციონალური ადმინისტრაციული 

აქტების ზეგავლენა  ევროკავშირის წევრ  და კანდიდატ სახელმწიფოებზე; 

11:00 - 11:15 – მარინა კობახიძე - გონივრული მისადაგების პრინციპი 

საქართველოს კონსტიტუციის მე-11 მუხლთან მიმართებით; 

11:15 - 11:30 – სალომე გულიაშვილი - საუკეთესო ინტერესების 

პრიორიტეტულობის პრინციპის საქართველოს კონსტიტუციაში 

ინკორპორირების მიზანშეწონილობა; 

11:30 - 11:45 – მერი კანთელაშვილი - სამართლიანი ადმინისტრაციული 

წარმოების კონსტიტუციურ უფლებასა და სამართლებრივი სახელმწიფოს 

პრინციპს შორის ურთიერთმიმართება ადმინისტრაციული წარმოების 

კონტექსტში; 

11:45 - 12:00 – კინგა ფლაგა გიეროზინსკა - სააღსრულებო წარმოებასა და 

რესტრუქტურიზაციის წარმოებას შორის შერჩეული საკითხები;  

12:00 - 12:15 – ჯოანა სტუდზინსკა - სააღსრულებო წარმოების კომპიუტერიზაცია 

პოლონეთში, როგორც გამოწვევა თანამედროვე სამართალწარმოებისთვის; 

12:15 - 12:30 – ლევან ნანობაშვილი - მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების 

დაცვა მატავერსზე; 

12:30 - 12:45 –  ნორა ჯაკაბი - მდგრადობა და საპენსიო სისტემა;  

12:45 - 13:00 – ალბინა ტაბჯიბაევა - დიგიტალიზაციის მდგომარეობა და 

პერსპექტივები უზბეკეთის რესპუბლიკის სასამართლო სფეროში;  

13:00 - 13:15 – არკადიუშ ვუადრსკი - დეფაქტო ურთიერთობები პოლონეთში; 

13:15 - 13:30 – მასუმ ბასი - შეკრების თავისუფლება გერმანიაში. 

 

შესვენება 13:30 - 14:00 

 



 

 

სექცია 2 - სისხლის სამართალი (მოდერატორი ალექსანდრე გიორგიძე) 

14:00 - 14:15 – ალექსანდრე გიორგიძე - შერაცხად მდგომარეობაში დანაშაულის 

ჩამდენი პირის გათავისუფლება სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან 

ფსიქიკური დაავადების გამო; 

14:15 - 14:30 – თამთა წირქვაძე - სასჯელის ლიბერალიზაცია და საპატიმრო 

სასჯელების ჰუმანიზაცია  საქართველოში; 

14:30 - 14:45 – მარტინ პოლ უორსმენი - სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა 

ავტონომიური მართვისთვის გერმანიაში;  

14:45 - 15:00 – გიორგი ქობალია - დანაშაულში თანამონაწილეთა 

პასუხისმგებლობის სპეციფიკა (ლეგიმეტრიული ანალიზი). 

 

ყავის შესვენება 15:00 - 15:15 

 

15:15 - 15:30 – ნინო თაქთაქიშვილი - ბრალდებულის დაპატიმრება, როგორც 

აღკვეთის ღონისძიება საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესში 

(ჰუმანიზაციის პრობლემები); 

15:30 - 15:45 – გიორგი მონიავა - ჟურნალისტური გამოძიება და პირადი 

არაქონებრივი უფლებები; 

15:45 - 16:00 – მიხეილ მამნიაშვილი - სისხლის სამართლის პროცესში 

ინფორმაციისა და მტკიცებულების ცნების ურთიერთგამიჯვნის პრობლემატიკა; 

16:00 - 16:15 – ეკატერინე ლაღიძე - ორგანიზებული დანაშაულის თანამედროვე 

გამოწვევები საქართველოში; 

16:15 - 16:30 – სერგო ჭელიძე, მიხეილ მელითაური - სავალდებულო 

დაქტილოსკოპირების მიზანშეწონილობა საქართელოში; 

16:30 - 16:45 – გიორგი ამაშუკელი - კიბერდანაშაული, როგორც დამაშაულებრივი 

ქმედების გამოვლინების უნივერსალური ფორმა; 

16:45 - 17:00 – მარიამ გელაშვილი - დარჩენილი სასჯელის საზოგადოებისათვის 

სასარგებლო შრომით შეცვლა და მისი როლი მსჯავრდებულთა 

რესოციალიზაციისათვის.  

 

ყავის შესვენება 17:00 – 17:15 

 



 

 

17:15 - 17:30 – მირიან ქოიავა - თანამედროვე ბირთვული პოზა და ეროვნული 

უსაფრთხოების დაგეგმვა;  

17:30 - 17:45 – ატობექ დავრონოვი - კიბერდანდაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა 

უზბეკეთის რესპუბლიკაში;  

17:45 - 18:00 – როზამოვა ქუნდუზი - სისხლის სამართლის სასჯელთა 

ლიბერალიზაციის პოლიტიკა უზბეკეთში; 

18:00 - 18:40 – ბერნდ ჰაინრიხი - სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა 

თანხმობის გარეშე პირადი სურათების გადაღების, გამოქვეყნებისა და 

გაზიარებისთვის.  

 

 

23 ივნისი, 2022 

 

დასწრების ბმული (Zoom): 

https://zoom.us/j/99664768218?pwd=ZFVKbzBFRHI1eXdlcHBmUWQydStQdz09 

 

Meeting ID: 996 6476 8218 

Passcode: 500005 

 

სექცია 2 - სისხლის სამართალი (გაგრძელება) (მოდერატორი სერგო 
ჭელიძე) 
 

10:00 - 10:15 – ხუდაიკულოვ ფერუზბეკ ხურამოვიჩ - დანაშაულის ობიექტური 

მხარე და დანაშაულის საგანი: უზბეკეთის და უცხო ქვეყნების სისხლის 

სამართლის კოდექსის შედარებითი სამართლებრივი ანალიზი;  

10:15 - 10:30 – დავრონოვ ატობექ - კიბერდანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა: 

უზბეკეთის რესპუბლიკის გამოცდილება;  

10:30 - 10:45 – ტულაგანოვა გულჩეხრა - ადვოკატის მონაწილეობა სისხლის 

სამართლის საქმეში;  

10:45 - 11:00 – შაჰნოზა მამათალიევა - სახელმწიფოს მიერ სისხლის სამართლის 

პროცესში მონაწილეთს დაცვისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის 

საერთაშორისო გამოცდილება;  

11:00 - 11:15 – ხაზრათალი ქუდრათილაევ - კიბერდანაშაულთან ბრძოლა და მისი 

აქტუალობა დღევანდელ საინფორმაციო ეპოქაში; 

https://zoom.us/j/99664768218?pwd=ZFVKbzBFRHI1eXdlcHBmUWQydStQdz09


 

 

11:15 - 11:30 – როზიმოვა კუნდუზ - სისხლის სამართლის სასჯელთა 

ლიბერალიზაციის პოლიტიკა უზბეკეთის რესპუბლიკაში და სისხლის 

სამართლის ანალიზი საქართველოსა და უზბეკეთის მაგალითზე;  

11:30 - 11:45 – დილბარ სუიუნოვა - უზბეკეთში ქალთა წინააღმდეგ ჩადენილი 

დანაშაულისთვის სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის ფორმირების 

გენეზისი;  

11:45 - 12:00 – ხუდაიკულოვ ფეზურბეკ ხურამოვიჩ - დანაშაულის ობიექტური 

მხარე და დანაშაულის საგანი: უზბეკეთის და უცხო ქვეყნების სისხლის 

სამართლის კოდექსის შედარებითი სამართლებრივი ანალიზი. 

ყავის შესვენება 12:00 – 12:15 

 

სექცია 3 - საერთაშორისო სამართალი (მოდერატორი გიორგი ხატიძე) 

12:15 - 12:30 – ლევანი ბესელია - საგანგებო მდგომარეობის დროს ეროვნული 

კანონმდებლობის და საერთაშორისო პრაქტიკის მიმოხილვა კოვიდ-19 პანდემიის 

მაგალითზე; 

12:30 - 12:45 – ბაკურ ლილუაშვილი - "შეთანხმება სასამართლოს არჩევის შესახებ" 

ჰააგის კონვენციის მნიშვნელობა საქართველოსთვის; 

12:45 - 13:00 – ირინა ბათიაშვილი - მითები ასაკოვან ქალებზე და მსოფლიოს 

სტერეოტიპები უსამართლობის მხილება და ქალი – საკუთარი ბედის შემქმნელი; 

13:00 - 13:15 – ლი-ჩინგ ჩენგი - ექსპერიმენტების აქტი და მისი ავტონომიური 

მანქანების პრაქტიკა ტაივანში. 

 

შესვენება 13:15 – 14:00 

 

 

პანელი: კერძო სამართალი 

სექცია 1 – ბიზნეს სამართალი (მოდერატორი გიორგი ხატიძე) 

14:00 - 14:15 – მერი კეთილაძე - ვალაუვალი მოვალე, როგორც რეაბილიტაციის 

რეჟიმის წარმოების აქტიური მხარე; 

14:15 - 14:30 – ეკატერინე ფიფია - შპს-ის პარტნიორის წილის გადასვლის სახეები 

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს ახალი კანონის მიხედვით; 



 

 

14:30 - 14:45 – გიორგი ხატიძე - „საქართველოში საჯარო და კერძო 

თანამშრომლობის საკანონმდებლო რეგულირების პრობლემები“; 

14:45 - 15:00 – კინგა ფლაგა გიერუსზინსკა - სამოქალაქო სამართალწარმოების 

ინფორმატიზაცია - პოლონური მოდელი. 

 

სექცია 2 - ტექნოლოგიების სამართალი (მოდერატორი ანა გურიელი) 

15:00 - 15:15 – ზვიად გაბისონია - ელექტრონულ კომერციაში დადებული 

გარიგებები გარიგებების მიმართ გამოსაყენებელი სამართალი; 

15:15 - 15:30 – ლადო სირდაძე - სამართლის ტექნოლოგიების გამოყენება 

საქართველოში; 

15:30 - 15:45 – ნინო ჯოლია - შრომის სამართალი ხელოვნური ინტელექტის 

გამოწვევების ფონზე; 

15:45 - 16:00 – სალომე თეზელაშვილი - ბლოკჩეინ ტექნოლოგოების  სამართლის 

არსი და სმარტ კონტრაქტები. 

 

სექცია 3 - სამოქალაქო სამართალი (მოდერატორი ანა გურიელი) 

16:00 - 16:15 – ანა გვენცაძე - საფრანგეთის ახალი სახელშეკრულებო სამართლი  

(შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი); 

16:15 - 16:30 – გურანდა მისაბიშვილი - სამკვიდროს მიღებაზე უარის თქმის 

სამართლებრივი თავისებურებანი; 

16:30 - 16:45 – ნიკოლოზ ფხალაძე - საკუთრების უფლებების დაცვის 

პრობლემატიკა ქართულ სამართალში და პრაქტიკაში; 

16:45 - 17:00 – დოქტორი ჰუსეინ რადჯაპოვი - უზბეკეთში კონკურენციის 

კანონისა პოლიტიკის აღსრულების გამოწვევები;  

17:00 - 17:15 – ამმარ იონას - ავტონომიური კორპორატიული მმართველობა: 

ავტონომიურ სისტემებში სანდოობის მიმართვა; 

 17:15 - 17:30 – ანგი ხუციშვილი - აუდიო და ვიდეო მტკიცებულებების როლი და 

ადგილი ქართულ სამართალში. 

 

კონფერენციის შეჯამება 17:30 - 18:00  

 


