მესამე ყოველ წლ იური კონფერენცია კანონის უზენაესობის თემაზე
ქართულ - ნორვეგიულ ი პერსპექტივები
სისხლ ის სამართლ ის საერთაშორისო სამართალ ი და მისი წყაროები
(ციფრულ ერაში გამოწვევების ასახვა თეორიასა და პრაქტიკაში)

ივ.ჯავახიშვილ ის სახელ ობის თბილ ისის სახელ მწიფო უნივერსიტეტი
20 მაისი, 2016
I კორპუსი, აუდიტორია N-107
ილ. ჭავჭავაძის გამზ, 0179, თბილისი,საქართველო
დღ ის წესრიგი
9:00-9:20

მისალ მება

გიორგი გიორგაძე
თავმჯდომარე, ქართულ-ნორვეგიული კანონის უზენაესობის ასოციაცია;
ბარდ ივარ სვენსენი
ნორვეგიის ელჩი აზერბაიჯანსა და საქართველოში;
ვალ ტერ ვანგბერგი
მისიის ხელმძღვანელი, ნორვეგიის კანონის უზენაესობის მრჩეველთა მისია საქართველოში
(ნორლაგი ) 2012-2013 წლებში;
პროფესორი, მორის შალ იკაშვილ ი
იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, ასოცირებული პროფესორი, თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

9:20-11:00

საერთაშორისო სისხლ ის სამართლ ის შესავალ ი საკითხები

სოფი ა.ე. ჰოგესტოლ ი
საერთაშორისო
სისხლის
სამართლის
იურისდიქციასთან დაკავშირებული კითხვები;

სასამართლოს

იურისდიქცია:არსებულ

პროფესორი მერაბ ტურავა
საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე, სრული პროფესორი თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველოსა
და
საერთაშორისო
სისხლის
სამართლის
სასამართლოს
თანამშრომლობის სამართლებრივი ჩარჩო;
გიორგი
დგებუაძე, პროფესორის
უნივერსიტეტი უფროსის (მეთაურის)
საერთაშორისო სისხლის სამართალში

ასისტენტი, თბილ ისის სახელ მწიფო
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა

გივი გაღდავაძე, მთავარი პროკურატურის ოფისი
ომის დანაშაულის სასამართლო გამოძიების დროს ღია წყაროებიდან მიღებული
ინფორმაციის, როგორც მტკიცებულების დასაშვევბობა: შესაძლებლობები და გამოწვევები;
დისკუსია
11:00-11:15 შესვენება ყავაზე
11:15-13:00 საერთაშორისო
თანამედროვე გამოწვევები

სისხლ ის

სამართლ ის

სამეცნიერო

კვლ ევის

პროფესორი გერტ იოჰან კელ ბი,
როგორი უნდა იყოს კარგი სამართლებრივი სტატია?
დოქტორი, გიორგი რუსიაშვილ ი
სამეცნიერო ნაშრომის წერა
ბარდ სვერ ტუსე
სამეცნიერო კვლევის თანამედროვე გამოწვევები:აქცენტი ტექნოლოგიურ განვითარებაზე
დოქტორი ემილ ი ჰანტერი,
საერთაშორისი სისხლის სამართლის კვლევის წყაროები
დისკუსია
13:00-14:00 სადილ ი
14:00-15:30 საერთაშორისო დანაშაულ ების გამოძიება ეროვნულ დო ნეზე

დოქტორი ანა დოლ იძე
ტრანსნაციონალური გამოძიბის ჩატარების დროს არსებული გამოწვევები
დოქტორი თომას ფრობერგი
საერთაშორისო დანაშაულების გამოძიება ნორვეგიაში

თეიმურაზ ანთელ ავა,
საქართველო და საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლო:სამართლისა და
პოლიტიკის რთული კავშირი
დისკუსია

15:30-15:45 შესვენება ყავაზე
15:45-16:45 ტექნოლ ოგიის რო ლ ი საერთაშორისო დანაშაულ ების გამოძიებაში

ბარდ სვერ ტუსე
საერთაშორისო სისხლის სმართალი – ციფრული და ავტორიტეტული წყაროები
ილ ია უთმელ იძე
შეუძლია თუ არა განვითარებულ სამუშაო მეთოდებს და ტექნოლოგიოურ საშუალებებს
დახმარება გაუწიონ ძირითადი საერთაშორისო დანაშაულების გამოძიებას ეროვნულ
დონეზე? ბოსნია ჰერცოგივინის და არამარტო მის მაგალითზე
დისკუსია
16:45-17:00 ყოველ წლ იური
სამართლ ებრივი
სტატიების
გამარჯვებულ ის წარდგენა და დაჯილ დო ვება

კონკურ სის

[კონფერენციის აკადემიური ნაწილ ის დასასრულ ი]
21:00

ოფიციალ ური
ვახშამი,
ქართულ -ნორვეგიულ ი
უზენაესობის ასოციაციის სახელ ით
რესტო რანი ფუნიკულ იო რი

კანონის

