
სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის 

ძირითადი აკადემიური პერსონალის 

 რესურს-ბაზა  

ინფორმაცია პროგრამაში ჩართული აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შესახებ 

№ სახელი და გვარი სტატუსი საგანი 

1 ირაკლი კლდიაშვილი მოწვეული სპეციალისტი 1.ინგლისური ენა 

იურისტებისათვის 

2.თანამედროვე საკორპორაციო 

სამართალი   

2 ხათუნა გოგორიშვილი მოწვეული სპეციალისტი 1.პროფესიული უნარ-ჩვევები 

2. კანონშემოქმედების უნარ-

ჩვევები 

3 გიორგი მესხი მოწვეული სპეციალისტი 1.აკადემიური წერისა და 

სამეცნიერო კვლევის მეთოდები 

2.ინტელექტუალური  

საკუთრების  სამართალი და 

სასამართლო პრაქტიკა 

4 მამუკა ანდღულაძე აფილირებული პროფესორი საერთაშორისო 

სახელშეკრულებო სამართალი 

(თეორია და პრაქტიკა) 

5 გოჩა ლორთქიფანიძე მოწვეული სპეციალისტი საერთაშორისო 

სახელშეკრულებო სამართალი 

(თეორია და პრაქტიკა) 

6 ვახტანგ ზაალიშვილი ასოცირებული პროფესორი 1.საერთაშორისო კერძო 

სამართალი და საერთაშორისო 

სამოქალაქო პროცესი 

2. სახელშეკრულებო 

ვალდებულებები და 

სასამართლო პრაქტიკა 

3. მომხმარებელთა უფლებების 

დაცვის სამართალი   

4. შრომითი დავები პრაქტიკაში 



 

7 

სალომე  კუჭუხიძე აფილირებული ასოცირებული 

პროფესორი  

1.საერთაშორისო  სისხლის 

სამართალი: თეორია და 

პრაქტიკა 

2. თანამედროვე საერთაშორისო 

სამართალი  და მსოფლიო 

მართლწესრიგი. 

8 ზურა სანიკიძე მოწვეული სპეციალისტი საერთაშორისო  სისხლის 

სამართალი: თეორია და 

პრაქტიკა 

9 დევი ხვედელიანი ასოცირებული პროფესორი 1. შედარებითი კერძო 

სამართალი  

2. შედარებით სანივთო 

სამართალი 

3. საინვესტიციო სამართალი 

10 დავით მესხიშვილი აფილირებული ასოცირებული 

პროფესორი 

სამოქალაქო სამართლის 

პროცესი -

შედარებთსამართლებრივი 

ასპექტები 

11 თამარ ხაჟომია მოწვეული სპეციალისტი სამოქალაქო სამართლის 

პროცესი -

შედარებთსამართლებრივი 

ასპექტები 

12 გიორგი ჯუღელი ასოცირებული პროფესორი თანამედროვე საკორპორაციო 

სამართალი   

13 სოფიო ასანიძე ასოცირებული პროფესორი საბანკო სამართალი და 

სასამართლო პრაქტიკა 

14 ალექსანდრე ტვილდიანი მოწვეული სპეციალისტი საბანკო სამართალი და 

სასამართლო პრაქტიკა 

15 ეკატერინე ლაფაჩი მოწვეული სპეციალისტი შედარებით სანივთო 

სამართალი 

16 თამარ ტალიაშვილი ასოცირებული პროფესორი ინტელექტუალური  

საკუთრების  სამართალი და 

სასამართლო პრაქტიკა 



17 გიორგი თუმანიშვილი აფილირებული პროფესორი 1. სახელშეკრულებო 

ვალდებულებები და 

სასამართლო პრაქტიკა 

2. სამედიცინო დავების  

განხილვის თავისებურებანი 

18 ნინო მესხიშვილი აფილირებული ასოცირებული 

პროფესორი 

კანონისმიერი 

ვალდებულებითი 

ურთიერთობები და 

თანამედროვე სასამართლო 

პრაქტიკა 

19 სოლომონ მენაბდიშვილი ასოცირებული პროფესორი შედარებითი კონკურენციის 

სამართალი 

20 თამარ ლაკერბაია  მოწვეული სპეციალისტი 1.სამედიცინო დავების  

განხილვის თავისებურებანი 

2. კანონისმიერი 

ვალდებულებითი 

ურთიერთობები და 

თანამედროვე სასამართლო 

პრაქტიკა 

21  სიმონ ტაკაშვილი მოწვეული სპეციალისტი საინვესტიციო სამართალი 

22 ნათია კახეთელიძე მოწვეული სპეციალისტი დაზღვევის სამართალი და 

სასამართლო პრაქტიკა 

23 იური ტყეშელაშვილი პროფესორი ინდივიდუალური 

სამართლებრივი სიკეთის 

წინააღმდეგ მიმართული  

დანაშაული და  სასამართლო 

პრაქტიკა 

24 თამარ გეგელია ასოცირებული პროფესორი 1.თანამედროვე  სისხლის 

სამართლის თეორია და 

სასამართლო  პრაქტიკა 

2. საყოველთაო სამართლებრივი 

სიკეთის წინააღმდეგ 

მიმართული  დანაშაული და  

სასამართლო პრაქტიკა 



25 ალექსანდრე გიორგიძე მოწვეული სპეციალისტი 1.ინდივიდუალური 

სამართლებრივი სიკეთის 

წინააღმდეგ მიმართული  

დანაშაული და  სასამართლო 

პრაქტიკა; 

2.ეკონომიკური დანაშაული 

26 დავით მუმლაძე აფილირებული პროფესორი შედარებითი  კრიმინოლოგია  

27 გიორგი ღლონტი მოწვეული სპეციალისტი შედარებითი  კრიმინოლოგია 

28 ირინე ბოხაშვილი ასოცირებული პროფესორი სისხლის სამართლის საქმის 

სასამართლოში განხილვის 

პრობლემები 

29 კახა წიქარიშვილი მოწვეული სპეციალისტი შედარებითი  სისხლის  

სამართალი 

30 დავით მუზაშვილი მოწვეული სპეციალისტი საყოველთაო სამართლებრივი 

სიკეთის წინააღმდეგ 

მიმართული  დანაშაული და  

სასამართლო პრაქტიკა 

31 ბადრი კოჭლამაზაშვილი მოწვეული სპეციალისტი ორგანიზებული დანაშაული: 

სამართალშეფარდების 

პრობლემები. 

32 რატი ბრეგაძე აფილირებული პროფესორი თანამედროვე კონსტიტუციური 

სამართლის პრობლემები 

(შედარებითი ანალიზი) 

33 დავით წერეთელი ასოცირებული პროფესორი თანამედროვე კონსტიტუციური 

სამართლის პრობლემები 

(შედარებითი ანალიზი) 

34 თორნიკე ჭეიშვილი მოწვეული სპეციალისტი თანამედროვე კონსტიტუციური 

სამართლის პრობლემები 

(შედარებითი ანალიზი) 

35 ლევან მოსახლიშვილი აფილირებული ასოცირებული 

პროფესორი 

1.თანამედროე 

ადმინისტრაციული სამართალი 

და სასამართლო პრაქტიკა 

2. ადმინისტრაციული პროცესი 

და სასამართლო პრაქტიკა 



3. ინფორმაციის თავისუფლება 

და მისი პრაქტიკული ასპექტები 

4. სამოხელეო სამართალი და 

სასამართლო პრაქტიკა 

36 გიორგი ლორია პროფესორი თანამედროვე საგადასახადო 

სამართალი და სასამართლო 

პრაქტიკა 

37 თამარ  ონიანი მოწვეული სპეციალისტი თანამედროვე საგადასახადო 

სამართალი და სასამართლო 

პრაქტიკა 

38 ლევან მესხორაძე მოწვეული სპეციალისტი ადამიანის უფლებათა ევროპულ 

სასამართლოში საქმის წარმოება 

39 ეკა კაველიძე ასოცირებული პროფესორი სამართალწარმოება 

საკონსტიტუციო 

სასამართლოში 

40 სოფიო ბაზაძე ასოცირებული პროფესორი პროფესიული თარგმანი:  

თეორია და პრაქტიკა 

 


