
საორგანიზაციო ჯგუფი: 

 

1. ვეფხვია გვარამია - სამართლის დოქტორი,  სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული 

ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი  

2. დამიან კორაშეცი - იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, ლუბლიანას უნივერსიტეტის 

იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორი (სლოვენია) 

3. ლალი გაბისონია -  სამართლის დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული 

ფაკულტეტის იურიდიული კლინიკის ხელმძღვანელი, პროფესორი 

4. იანეზ კრანცი - იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, ლუბლიანას უნივერსიტეტის იურიდიული 

ფაკულტეტის პროფესორი (სლოვენია). საპატიო დოქტორი (პუატიე, საფრანგეთი)   

5. ედიშერ ფუტკარაძე - სამართლის დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული 

პროფესორი  

6. ალექსანდრე გიორგიძე - სამართლის დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ - 

პროფესორი 

7. მარინე კილაბერია -  იურიდიული ფაკულტეტის კრიმინალისტიკის ლაბორატორიის უფროსი 

სპეციალისტი  

8. თამთა როყვა -   თარჯიმანი 

9. თინათინ სხირტლაძე -  თარჯიმანი 

10. მიხეილ ლაზგინიანი -  თარჯიმანი 

11. ოთარ უბილავა -  თარჯიმანი 

 

სამუშაო განრიგი: 

25 აპრილი  

1. 11:30 სთ. მონაწილეთა რეგისტრაცია 

2. 12:00 -13:30 სთ. კონფერენციის გახსნა - პლენარული სხდომა 

3. 13:30 – 14:30სთ. შესვენება 

4. 14:30 -16:00 სთ. სექციების მიხედვით მოხსენებები 

5. 16:00 – 16:30სთ. შესვენება  

6. 16:30- 17:30სთ. სექციის მიხედვით მოხსენებები 

26 აპრილი 

1. 11:00-12:30 სთ. სექციების მიხედვით მოხსენებები 

2. 12:30 – 13:00 სთ.შესვენება  

3. 13:00 -15:00 სთ. სექციების მიხედვით მოხსენებები 

4. 15:00 – 16:00სთ.  შესვენება 

5. 16:00- 17:30 სთ.სექციის მიხედვით მოხსენებები 

 

 

 

 

 



მიმართულებები :  სექცია I -   სისხლის სამართალი;  საერთაშორისო სამართალი;  

სექცია II -   კერძო სამართალი;  საჯარო სამართალი;      სამართლის საფუძვლები    და მეთოდები.    

                      

ჩატარების ადგილი: სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თბილისი, ა.პოლიტკოვსკაიას ქ. 61. 

კონფერენციის გახსნა: 

   პროფესორი ვეფხვია გვარამია - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის 

დეკანი 

 

მისალმება: 

   1. პროფესორი ჯონი აფაქიძე - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი 

   2. ვახტანგ ყოლბაია - აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე 

   3. პროფესორი ზურაბ პაპასკირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო მუშაობის 

კოორდინაციის სამსახურის უფროსი 

 

პლენარული სხდომა: 

    სააქტო დარბაზი, თბილისი, ა. პოლიტკოვსკაიას ქ. 61 VII სართული 

1. ჯემალ გახოკიძე - სამართლის დოქტორი,  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და 

საერთაშორისო ურთიერთობათა ფაკულტეტის პროფესორი 

  აფხაზეთი განსაკუთრებული სტატუსით საქართველოს სახელმწიფოში. 

2. დამიან კორაშეცი - იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, ლუბლიანას უნივერსიტეტის იურიდიული 

ფაკულტეტის პროფესორი 

სლოვენიაში სრულწლოვანთათვის გათვალისწინებული სასჯელის მიმოხილვა 

3. ვეფხვია გვარამია - სამართლის დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი 

გენოციდის დანაშაულის კლასიფიკაცია და საერთაშორისო სისხლის სამართლის  სასამართლო პრაქტიკა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Group of Organizational Conference:  

 

1. Vepkhvia Gvaramia  - Ph.D of Law, Professor of Sokhumi State University, Dean of Faculty of Law 

2. Damjan Korajich - Ph.D of Legal Sciences, Full Professor at the Faculty of Law, University of  Ljubljana, 

(Slovenia)  

3. Lali gabisonia - Ph.D of Law, Professor of faculty of Law at Sokhumi State University, Head of Legal Clinic 

4. Janez Kranjc -  Doctor of Legal Science, dr. h. c. (Poitiers, France), Full Professor of the University of Ljubljana 

Faculty of Law 

5. Edisher Phutkaradze - Ph.D of Law,  Associate Professor of Sokhumi State University 

6. Alexander Giorgidze - Ph.D of Law, Assistant - Professor of Sokhumi State University  

7. Marine Kilaberia -  Head Specialist of Criminology Laboratory of faculty of Law 

8. Tamta Rokva-  Interpreter 

9. Tinatin Skhirtladze- Interpreter 

10. Mikheil Lazginyan - Interpreter 

11. Otar Ubilava- Interpreter  

 

Working schedule 

April 25   

 

1. 11:30-  Registration of participants 

2. 12:00-13:30 Opening of the Conference - Plenary Session 

3. 13:30 - 14:30 Break  

4. 14:30-16:00 Section Reports 

5. 16:00 -16:30  Break 

6. 16:30 -17:30 Section Reports 

 

April 26  

 

1. 11:00-12:30  Section Reports 

2. 12:30- 13:00 Break 

3. 13:00:15:00 Section Reports 

4. 15:00- 16:00 Break 

5. 16:00 -17:30 Section Reports 

 

 

 

 



Conference Directions:  Section I - International Law;  Criminal Law;  Private Law;  Public Law;   

Section  II - Legal Foundations and   Methods of Law  

Venue: Sokhumi State Universiy, 61 Politkovskaya st,Tbilisi 

Opening of the conference: 

 Prof.    Vepkhvia Gvaramia - Dean of the Faculty of  Law Sokhumi State University 

      

Greetings: 

   1. Prof. Joni Apakidze - Rector of Sokhumi State University 

   2. Vakhtang Kolbaia - Head of Goverment of the Autonomous Republic of Abkhazia 

   3. Prof. Zurab Papaskiri - Chief of Scientific Work coordination Service at SSU 

 

Plenary Session: 

   Assembly Hall, Sokhumi State Universiy, 61 Politkovskaya st,Tbilisi  7th Floor 

 

1. Jemal Gakhokidze - Ph.D of Law, Professor of Faculty of Law and International Relations at Georgian Technical 

University 

Abkhazia with special status in state of Georgia. 

2. Damjan Korajich - Ph.D of Legal Sciences, Full Professor at the Faculty of Law, University of  Ljubljana, Slovenia 

           Overview of Punishments for Adults in Slovenia. 

3. Vepkhvia Gvaramia - Ph.D of Law,  Professor of Sokhumi State University  

      Classification of Genocide Crime and Practice in International Criminal Court. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационная  группа: 

 

1. Вепхвиа Гварамия – Доктор права,  профессор юридического факультета Сухумского государственного 

университета, декан юридического факультета 
2. Дамян Корошец  - Доктор юридических наук,  профессор юридического факультета Люблянского 

университета (Словения). 

3. Лали Габисония - Доктор права, профессор  юридического факультета Сухумского государственного 

университета, руководитель юридической клиники. 

4. Янез Краньц - Доктор юридических наук, Профессор   юридического факультета Люблянского 

университета  (Словения), почётный доктор (Пуатье, Франция) 

5. Эдишер Путкарадзе - Доктор права, ассоциированный профессор юридического факультета  

Сухумского государственного университета.  

6. Александре Гиоргидзе – Доктор права, асистент - профессор  юридического факультета  Сухумского 

государственного университета.  
7. Марине Килаберия - Старший специалист криминалистической лаборатории юридического факультета 

8. Тамта Роква – переводчица 

9. Тинатин Схиртладзе - переводчица 

10. Михаил Лазгинян - переводчик 

11. Отар Убилава – переводчик 

 

График работы: 

25 Апреля 

     1. 11:30 -12:00 Регистрация участников 

           2. 12:00-13:30 Открытие конференции - Пленарное заседание 

           3. 13:30-14:30 Перерыв 

           4. 14:30 -16:00 Отчеты по разделам 

           5. 16:00 -16:30 Перерыв 

           6. 16:30 – 17:30 Отчеты по разделам 

 

26 Апреля 

1. 11:00-12:30 Отчеты по разделам 

2. 12:30-13:00 Перерыв 

3. 13:00 – 15:00 Отчеты по разделам 

             4. 15:00 -16:00 Перерыв 

5. 16:00 – 17:30 Отчеты по разделам 

 

 

 

 

 



Направления: Секция I - Международное право; Уголовное право;  Секция II - Частное  право; Публичное 

право; Основы и методы права. 

 

Место  проведения: Сухумский государственный университет. Тбилиси, ул. А.Политковской 61. 

Открытие конференции: 

Проф. Вепхвиа Гварамия –  Декан юридического факультета Сухумского государственного 

университета,  

Приветствие: 

1. Проф. Джонни Апакидзе - Ректор Сухумского государственного университета 

2. Вахтанг Колбая - Глава правительства автономной республики Абхазия 

3. Проф. Зураб Папаскири - Начальник службы координации научной работы Сухумского 

государственного университета 

Пленарное заседание: 

    Актовый зал, Сухумского государственного университета. Тбилиси, ул. А.Политковская 61, 

VII этаж. 

1. Джемал Гахокидзе - Доктор права, профессор  факультета права и международных отношении  технического   

университета Грузии  

Абхазия с особым статусом в составе Грузии. 

 2. Дамян Корошец  - Доктор юридических наук,  профессор юридического факультета Люблянского 

университета , Словения  

 Обзор наказаний для совершеннолетних в Словении.   

 3. Вепхвиа Гварамия – Доктор права,  профессор юридического факультета Сухумского государственного 

университета 

   Классификация преступления геноцида и судебная практика международного уголовного права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



სექცია I -  მიმართულებები: სისხლის სამართალი; საერთაშორისო სამართალი. 

სექციის ხელმძღვანელები: პროფესორი ვეფხვია გვარამია; ასოცირებული პროფესორი ედიშერ ფუტკარაძე  

 

25 აპრილი 

 1. ოთარ ბენიძე -  სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის  მოწვეული ლექტორი 

  ევროკავშირის სამართლებრივ-ორგანიზაციული პრობლემები. 

2. ვიდ იაკულინი - იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი,  ლუბლიანას უნივერსიტეტის იურიდიული 

ფაკულტეტის პროფესორი (სლოვენია) 

სამედიცინო უსაფრთხოების ღონისძიებები სლოვენიის სისხლის სამართალში. 

3. ბესარიონ ჩახვაძე - მედიცინის დოქტორი.  ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ასისტენტ-

პროფესორი; გიორგი ჩახვაძე -  სამართლის მაგისტრანტი. კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა 

 სამედიცინო კონფიდენციალობის პრინციპი და ადამიანის უფლებათა   ევროპული სასამართლოს პრაქტიკა. 

4. შოთა ფაფიაშვილი - იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

იურიდიული ფაკულტეტის მოწვეული ლექტორი 

  კიდევ ერთხელ საგამოძიებო ექსპერიმეტისა და ჩვენების ადგილზე შემოწმების  საკანონმდებლო 

სრულყოფის შესახებ. 

5. ტადეია ერე -  მეცნიერებათა დოქტორი, პრიმორსკის უნივერსიტეტის ტურიზმის ფაკულტეტის 

პროფესორი (სლოვენია) 

  ტურიზმის სფეროში ჩადენილი დანაშაულებრივი ქმედებებისათვის გათვალისწინებული სანქციებისადმი 

სისტემური მიდგომა. 

6. გურამ ნაჭყებია -  იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ემერიტუს - პროფესორი 

დანაშაულის ჩადენის მექანიზმი სისხლის სამართლის ფილოსოფიის მიხედვით. 

7. მიხეილ მამნიაშვილი - სამართლის დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  იურიდიული 

ფაკულტეტის  პროფესორი 

თანასწორობისა და შეჯიბრებითობის რეალიზაციის პრობლემები  გამოძიების სტადიაზე. 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 აპრილი 

1. ედიშერ ფუტკარაძე -სამართლის დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  იურიდიული 

ფაკულტეტის  ასოცირებული პროფესორი 

სასჯელის დანიშვნის  ზოგიერთი საკითხი. 

2. იდა მეჩეკკრანცი - ლუბლიანას უნივერსიტეტის ფილოსოფიის ფაკულტეტის ხელოვნებათმცოდნე 

(სლოვენია) 

   სასჯელი როგორც მოტივი სახვით ხელოვნებაში. 

3. პეტრე დაუთაშვილი -სამართლის დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  იურიდიული 

ფაკულტეტის  ასოცირებული პროფესორი 

ზოგიერთი მოსაზრებები საქართველოში მარიხუანის დეკრიმინალიზაციის, დეპენალიზაციისა და 

ლეგალიზაციის პრობლემების  შესახებ. 

4. თეიმურაზ დარსანია -  სამართლის დოქტორი,  სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  იურიდიული 

ფაკულტეტის მოწვეული ლექტორი  

დანაშაულის მცდელობის შემადგენლობის სუბსუმციის სპეციალური საკითხები. 

5. გიმზერ ალანია -  სამართლის დოქტორი,  სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  იურიდიული 

ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი 

უდანაშაულობის პრეზუმფციის დაცვის პრობლემატიკა გამოძიების სტადიაზე. 

6. ჯემალ გაბელია - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო 

ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, პროფესორი  

  მხარეთა თანასწორობა და შეჯიბრებითობა,  როგორც სასჯელის შეფარდების მნიშვნელოვანი პრინციპი. 

7. ალექსანდრე გიორგიძე -  სამართლის დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  იურიდიული 

ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი 

სიცოცხლის და ჯანმრთელობის წინააღმდეგ მიმართულ, აფექტში ჩადენილ დანაშაულთა კვალიფიკაციის 

ცალკეული საკითხები. 

8. კობა ბუაძე -  სამართლის დოქტორი,  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული 

პროფესორი 

ოპერატიული ძალების მოძიებისა და ურთიერთობის ძირითადი პრობლემები. 

9. ვლადიმერ წითლაური - საქართველოს შსს პოლიციის აკადემიის და სოხუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მოწვეული ლექტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის 

სამართლის სკოლის დოქტორანტი. 

არასრულწლოვანთა აღდგენითი მართლმსაჯულების პრობლემები. 

 

 

 

 



 

სექცია II - მიმართულებები: საჯარო სამართალი; კერძო სამართალი; სამართლის საფუძვლები და 

მეთოდები. 

მიმართულების ხელმძღვანელები: პროფესორი ლალი გაბისონია; ასოც. პროფესორი ასმათ გუგავა 

 

25 აპრილი 

1. ია ხარაზი  -  სამართლის დოქტორი,  სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის 

ასოცირებული პროფესორი 

 საქართველოში საგადასახადო ლიბერალიზაციის ესტონური მოდელის საგადასახადო-სამართლებრივი 

ასპექტები (თეორიული და პრაქტიკული საკითხები). 

2. ლალი გაბისონია - სამართლის დოქტორი,  სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული 

ფაკულტეტის  პროფესორი 

   ადამიანი, როგორც სამართლებრივი არსება, მისი ბუნება. 

3. იანეზ კრანცი - იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, ლუბლიანას უნივერსიტეტის იურიდიული 

ფაკულტეტის პროფესორი (სლოვენია). საპატიო დოქტორი (პუატიე, საფრანგეთი)   

   რომის სისხლის სამართლის ზოგიერთი ასპექტები. 

4. ქეთევან კუხიანიძე -  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის დოქტორანტი, 

მოწვეული ლექტორი 

 მშვილებლის ინსტიტუტის შედარებით–სამართლებრივი კვლევა. 

5. ირაკლი გაბისონია - სამართლის დოქტორი,  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და 

საერთაშორისო ურთიერთობათა ფაკულტეტის პროფესორი  

შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლების სამართლებრივი ასპექტების თანაზომიერების პრინციპი. 

 6. მინდია ოკუჯავა - სამართლის დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული 

ფაკულტეტის  ასისტენტ პროფესორი 

სახელმწიფოს როლი ფინანსური კრიზისებისდროს, როგორც ადმინისტრაციული სამართლის გამოწვევა (სა

ერთაშორისო გამოცდილებიდან). 

7. ლალი აბრამიშვილი - სამართლის დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული 

ფაკულტეტის  ასოცირებული პროფესორი 

 სამემკვიდრეო სამართლის ზოგიერთი ნორმის სამართლებრივი და ზნეობრივი ასპექტები. 

 

 

 

 

 



26 აპრილი 

1. ასმათ გუგავა - სამართლის დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული 

ფაკულტეტის  ასოცირებული პროფესორი 

შვილების წარმომავლობის დადგენა - ქორწინების გარეშე და ხელოვნური განაყოფიერების გზით 

დაბადებულ ბავშვთა სამართლებრივი სტატუსის განსაზღვრა. 

 2. ავთანდილ ხაზალია - სამართლის დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული 

ფაკულტეტის პროფესორი 

ადმინისტრაციული აქტის აღსრულების საშუალებების გამოყენების სამართლებრივი პრობლემები. 

3. ლაშა გელანტია - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის  ასისტენტი, ივ. 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

საერთო სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატის შერჩევის კრიტერიუმები. 

4. გოჩა გიორგიძე - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ასისტენტი,  

ჰამბურგის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტი (გერმანია) 

იურიდიული პირების აღიარების პრობლემა საერთაშორისო კერძო სამართალში.  

5. ნუგზარ სიჭინავა - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მოწვეული 

ლექტორი  

 სახელმწიფოს მხრიდან საგანმანათლებლო საქმიანობის რეგულირების მექანიზმთა (ლიცენზირება, 

ავტორიზაცია) ცალკეული ელემენტების შედარებითი ანალიზი. 

6. ნანა ყურუა - სამართლის დოქტორი,  სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის 

ასოცირებული პროფესორი 

 ელექტრონული სამართალწარმოება სამოქალაქო პროცესში. 

 7. სოფიო გვარამია -  სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ასისტენტი,  ივ. 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

მცირეწლოვნები და არასრულწლოვნები, როგორც საავტორო სამართლის სუბიექტები. 

 8. თამილა ხურციძე -  სამართლის დოქტორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

ასოცირებული პროფესორი  

 ზიანის დაზღვევა და სუბროგაციის პრინციპი. 

9. ეკატერინე ნინუა - სამართლის დოქტორი,  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული 

პროფესორი  

 საქართველოს საოჯახო სამართლის ინსტიტუტების ზოგადი დახასიათება. 

10. მანანა კოპალიანი - სამართლის დოქტორი,  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ასოცირებული პროფესორი  

ხელშეკრულებათა სახეები რომის სამართლის მიხედვით. 



11. რობიზონ ხურცილავა -სამართლის დოქტორი,  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ასოცირებული პროფესორი  

გამარტივებული წარმოების თავისებურებანი. 

12. ბადრი კვარაცხელია - სამართლის დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  იურიდიული 

ფაკულტეტის  ასოცირებული პროფესორი 

 სასამართლო ორგანიზაცია და პროცესი სამეგრელოს სამთავროში. 

 

 

 

 

Section I -  Directions: Criminal Law; International Law. 

Head of section: Prof. Vepkhvia Gvaramia; Assoc.Prof. Edisher Phutkaradze 

 

 

25 April 

1. Otar Benidze -   Invited    Lecturer  at  Sokhumi  State  University  of   Faculty  of  Law 

  Legal and Ogranizational Problems of European Union. 
 

2. Vid Jakulin -  Doctor of Legal Science, Full Professor of the University of Ljubljana Faculty of Law  (Slovenia)  

   Medical Safety Measures in Slovenian Criminal Law. 

 

3. Besarion Chakhvadze - Ph.D of Medcine, Assistant Professor of Faculty of Law of Batumi International University / 

Giorgi Chakhvadze - Master of Law, Professor at Law School of Caucasus University 

The principle of medical confidentiality and the practice of the European Court of Human  Rights. 

 

4. Shota Fafiashvili - Ph.D of Legal Sciences, Invited Lecturer of faculty of Law at Sokhumi State University 

Once again about Investigational experiment and  Legistative accomplishment of Testifying Field inquiry. 
 

5. Tadeja Jere - Doctor of Science, Associate Professor, University of Primorska, Faculty of Tourism   Studies (Slovenia)  

             Systems Approach to the Sanctions for Criminal Behaviour in Tourism. 

 

6. Guram Nachkebia - Ph.D of Legal Sciences, Emeritus-Professor of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Faculty 

of law 

Mechanism of committing crime accordingly to Criminal law philosophy. 
 

7. Mikheil Mamniashvili - Ph.D of Law, Professor of Faculty of Law at Sokhumi State University  

Problems of the realization of equality and adversary principles on the stage of investigation. 

 

 

 

 

 

 

 



 
26 April 

 

1. Edisher Phutkaradze - Ph.D of Law, Associate Professor of faculty of Law at Sokhumi State University  
Some issues of Sentencing. 

 

2. Ida Macek krajc - Historian of Art, University of Ljubljana, Faculty of Arts (Slovenia) 

 

        Punishment as a motif in the fine arts. 

 
3. Petre Dautashvili- Ph.D of Law, Associate Professor of Sokhumi State University of faculty of Law  

Some opinion about marijuna decriminalization , depenalization and legalization problem in Georgia. 

 

4. Teimuraz Darsania - Ph.D of Law, Invited Lecturer of Faculty of Law at Sokhumi State University  

Special issues of subsumtion of crime attempt. 
 

5. Gimzer Alania - Ph.D of Law, Associate Professor of Faculty of Law at Sokhumi State University  

Problems of the Presumption of innocence on the stage of investigation. 

 

6. Jemal Gabelia - Ph.d of Law,  Deputy of Dean of Faculty of Law and International Relations at Georgian Technical 

University 

Equality and adversary of sides, as main principles of punishment ratio. 

 
7. Alexander Giorgidze - Ph.D of Law, Assistant Professor of Faculty of Law at Sokhumi State University  

Some issues of qualification crimes against life and health in the heat of passion. 

 

8. Koba Buadze - Ph.D of Law,  Associate Professor of Faculty of Law at Akaki Tsereteli State University  

Main problems of colloboration and search operational forces.  
 
9.Vladimer Tsitlauri - Invited Lecturer of Faculty of Law  at Academy of The Ministry of Internal Affairs of Georgia and 

Sokhumi State University, Ph.D student  at the Law School of the University of Georgia 

Problems of  Restorative Justice for Juveniles. 

 

 

 

Section II - Directions:Public Law;  Private Law;  Legal Foundations and  Methods of Law  

Head of section: Prof. Lali Gabisonia; Assoc.Prof. Asmat Gugava 

 
25 April 

 

1. Ia Kharazi - Ph.D of Law, Associate Professor of Faculty of Law at Sokhumi State University 

The tax and legal aspects of the tax liberalization Estonian model in Georgia (Theoretical and practical issues). 
 

2. Lali Gabisonia - Ph.D of Law, Professor of faculty of Law at Sokhumi State University 
        Human as a legal entity, his nature. 

 

3. Janez Kranjc -  Doctor of Legal Science, dr. h. c. (Poitiers, France), Full Professor of the University of Ljubljana 

Faculty of Law (Slovenia) 

Some Aspects of Roman Criminal Law. 

 

4. Ketevan Kukhianidze – Ph.D of Law, Invited Lecturer of Faculty of Law at Akaki Tsereteli State University  

         Comparactive law research of adoptie parents. 
 



5. Irakli Gabisonia - Ph.D of Law,  Professor of  Faculty of Law and International Relations at Georgian Technical 

University  

The right of manifestation of legal principle proportionality. 
 

6. Mindia Okudjava - Ph.D of Law, Assistant Professor of Faculty of Law at Sokhumi State University 

State's role in the financial crisis, as administrative law challenge (international experience). 
 

7. Lali Abramishvili- Ph.D of Law, Associate Professor of Faculty of Law at Sokhumi State University   

     Legal and Moral Aspects of Some Norms in Inheritance Law. 
 

 

26 April 

1. Asmat Gugava - Ph.D of Law,  Associate Professor of  Faculty of Law at Sokhumi State University  

Establishment of Ideogenesis of Children – Defining legal status oh children born without Marriage and with 
Artificial Insemination. 

2. Avtandil Khazaliya - Professor of Faculty of Law at Sokhumi State University, Ph.D of Law, 

Judical Problems of Using of Items of Administrative Act Execution. 
 
 

3. Lasha Gelantia -  Assistant of Faculty of Law at Sokhumi State University. Ph.D student at Ivane Javakhishvili Tbilisi 

State University, Faculty of law  

Elective criteries for City Court judge candidates. 
 

4. Gocha Giorgidze -  Assistant  of Faculty of Law at Sokhumi State University, Ph.D student at Hamburg University 

Faculty of law(Germany) 
           Recognition Problem of a Legal Person in Private International Law. 

 

5. Nugzar Sichinava - Invited Lecturer of Faculty of Law at Sokhumi State University  

Comparative  analysis  of certain elements of state regulatory mechanisms (licensing, autorization) of educational 

activities. 

 

6. Nana Kurua- Ph.D of Law, Associate  Professor of Faculty of Law at Sokhumi State University 

         Electronic  Legal Proceeding in Civil Law. 

 

7. Sofio Gvaramia- Assistant of Faculty of Law at Sokhumi State University. Ph.D student at Ivane Javakhishvili Tbilisi 

State University, Faculty of law  

Juveniles and minors as copyright subjects. 

 

8. Tamila Khurtsidze - Ph.D of Law,  Associate Professor of faculty of Law at Akaki Tsereteli State University 

Damage insuranse and principle of subrogation. 
 

9. Ekaterine Ninua - Ph.D of Law, Associate Professor of Faculty of Law at Akaki Tsereteli State University  

Common characterization of Georgian family law institutes. 
 

10. Manana Kopaliani - Ph.D of Law, Associate Professor of Faculty of Law at Akaki Tsereteli State University  

         Form of contracts accordingly to Roman law. 
 

11. Robizon Khurtsilava- Ph.D of Law, Associate Professor of Faculty of Law at Akaki Tsereteli State University 

          Peculiarites of simplify legal proceedings. 
 

12. Badri Kvaratskhelia - Ph.D of Law, Associate Professor of faculty of Law at Sokhumi State University  

            Judicial organization and procedure in the Principality of Samegrelo 



Секция I - Направления: Уголовное право;  Международное право 

Pуководитель секции: Профессор Вепхвиа Гварамия; Ассоц. профессор Эдишер Путкарадзе 

 

25 Апреля 

1. Отар Бенидзе –Приглашенный лектор юридического факультета Сухумского государственного университета 

        Организационно-правовые проблемы работы Европейского Союза. 

2. Вид Якулин - Доктор юридических наук, профессор юридического факультета Люблянского университета  

(Словения) 

             Меры медицинской безопасности в словенском уголовном праве. 

3. Бессарион Чахвадзе - Доктор медицины, Асистент профессор Батумского государственного университета.  

Гиорги Чахвадзе – Магистрант права  юридичесскаой школы  Кавказского университета 

Принцип медицинской конфиденциальности и практика Европейского суда по правам человека. 

4. Шота Папиашвили - Доктор юридических наук, профессор, приглашенный лектор юридического факультета 

Сухумского государственного университета  

Ешë раз про следственный эксперимент и усовершенствование законодательства проверки  дачи 

показания на месте. 

5. Тадея Еере -  Доктор наук, профессор, факультет туризма Приморского  университета,     (Словения)  

Системный подход к санкциям за преступное поведение в туризме. 

6. Гурам Начкебия - Доктор юридических наук, професор - эмеритус Тбилисского государственного 

университета имени И, Джавахишвили 

Механизм совершения преступления по философии уголовного права. 

7. Михаил Мамниашвили – Доктор права, профессор  юридического факультета  Сухумского государственного 

университета  

          Проблемый реализации равенства и состязательности на стадии следствия. 

 

 

26 Апреля 

1.Эдишер Путкарадзе - Доктор права, ассоциированный профессор  юридического факультета  Сухумского 

государственного университета  

          Некоторые вопросы назначения наказаний. 

2. Ида Мачек Краньц - Искусствовед, Люблянский университет, Философский Факультет (Словения) 

       Наказание в качестве мотива в изобразительном искусстве. 

3. Петре Дауташвили – Доктор права, ассоциированный профессор  юридического факультета  Сухумского 

государственного университета  



Некоторые соображения о проблемах декриминализации, депенализации и легализации марихуаны   в 

Грузии. 

4. Теймураз Дарсания - Приглашенный лектор юридического факультета Сухумского государственного 

университета 

         Специальные вопросы субсумции состава покушения на преступление. 

5. Гимзер Алания - Доктор права, ассоциированный профессор  юридического факультета Сухумского 

государственного университета  

           Проблематика зашиты презумпции невиновности на стадии следствия. 

6. Джемал Габелиа – Профессор, заместитель декана факультета права и международных отношений  

технического университета Грузии   

        Равноправие и состязательность сторон как  значительный принцип назначения наказания. 

7. Александр Гиоргидзе – Доктор права, ассистент профессор  юридического факультета  Сухумского 

государственного университета  

Некоторые вопросы квалификации преступлении против жизни и здоровья в состоянии аффекта. 

8. Коба Буадзе - Доктор права, ассоциированный профессор государственного университета Акакия Церетели 

        Основные проблемый Выискивания и отношения оперативных сил. 

9. Владимир Цитлаури - Приглашенный лектор полицейской академии МВД Грузии и  юридического факультета 

Сухумского государственного университета, докторант  школы права  Университета Джорджии 

Проблемы восстановительного правосудия не совершеннолетних. 

 

 

Секция II - Направления:  Частное  право;  Публичное право;  Основы и методы права. 

Руководитель секции: Профессор Лали Габисония; Ассоц. Профессор Асмат Гугава 

25 Апреля 

1. Ия Харази - Доктор права, ассоциированный профессор  юридического факультета Сухумского 

государственного университета  

     Налогово-правовой аспект  Эстонской модели налоговой либерализации в Грузии (теоретические и 

практические вопроси). 

2. Лали Габисония - Доктор права, профессор  юридического факультета Сухумского государственного 

университета  

            Человек как правовое существо, его природа. 

3. Янез Краньц - Доктор юридических наук, профессор  юридического факультета Люблянского университета  

(Словения), почётный доктор (Пуатье, Франция)  

Некоторые аспекты римского уголовного права.  



4. Кетеван Кухианидзе – Докторант  государственного университета Акакия Церетели, приглашенный лектор 

         Сравнительно-правовое исследование института усыновления. 

5. Ираклий Габисония – Доктор права, Профессор, Декан факультета права и международных отношении  

технического университета Грузии  

         Принципы соразмерности правовых аспектов право на собрание и манифестации. 

6. Миндиа Окуджава - Доктор права, ассистент профессор  юридического факультета  Сухумского 

государственного университета  

Роль государства в условиях финансового кризиса, Как вызов административного права 

(международный опыт). 

7. Лали Абрамишвили - Доктор права, ассоциированный профессор  юридического факультета Сухумского 

государственного университета  

Правовые и моральные аспекты некоторых норм наследственного права. 

 

 

26 Апреля 

1. Асмат Гугава - Доктор права, ассоциированный профессор  юридического факультета Сухумского 

государственного университета  

Установление происхождения детей – определение правового статуса внебрачных и рождëнных     путëм 

искусственного оплодотворения. 

2. Автандил Хазалия – Доктор права, профессор юридического факультета Сухумского государственного 

университета  

         Правовые проблемы применения средств, для исполнения административных актов. 

3. Лаша Гелантия - Ассистент   юридического факультета  Сухумского государственного университета. 

Докторант Тбилисского государственного университета имени  И, Джавахишвили 

         Критерии побора кандидатов в судьи городских судов. 

4. Гоча Гиоргидзе - Ассистент  юридического факультета  Сухумского государственного университета. 

Докторант юридического факультета Гамбургского университета 

Проблема признания  юридических лиц в международном частном праве. 

5. Нугзар Сичинава - Приглашенный лектор юридического факультета Сухумского государственного 

университета 

Сравнительный анализ отдельных элементов механизмов регуляции  (лицензирование,   авторизация) 

образовательной деятельности со стороны государства. 

6. Нана Куруа - Доктор права, ассоциированный профессор  юридического факультета Сухумского 

государственного университета  

Электронное правопроизводство в гражданском процессуальном праве. 



7. София Гварамия - Ассистент  юридического факультета  Сухумского государственного университета. 

Докторант Тбилисского государственного университета имени  И, Джавахишвили 

           Малолетние и несовершеннолетние, как субъекты авторского право. 

8. Тамила Хурцидзе - Доктор права, ассоциированный профессор государственного университета Акакия 

Церетели 

           Страхование ущерба принципы суброгации. 

9. Екатерина Нинуа - Доктор права, асоциированный профессор государственного университета Акакия 

Церетели 

         Общая характеристика институтов семейного право Грузии. 

10. Манана Копалиани - Доктор права, ассоциированный профессор государственного университета Акакия 

Церетели 

         Виды договоров по Римскому Праву. 

11. Робизон Хурцилава - Доктор права, ассоциированный профессор государственного университета Акакия 

Церетели 

          Особенности упрошенного  судопроизводства. 

12. Бадри Кварацхелия - Доктор права, ассоциированный профессор  юридического факультета Сухумского 

государственного университета  

           Судебная организация и процесс в Менгрельском княжестве. 

 

 


