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კონსტიტუციური შეთანხმების 20 წელი

15-16 დეკემბერი15-16 დეკემბერი | 2022 წელი

ორგანიზატორი - საქართველოს უნივერსიტეტი

პარტნიორები - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

         სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი

 კოსტავას 77ა | აუდიტორია 519



კონფერენციაკონფერენცია - კონსტიტუციური შეთანხმების 20 წელი

                        15 დეკემბერი                        15 დეკემბერი

10:00 - 11:00 კონფერენციის გახსნა / ყავაკონფერენციის გახსნა / ყავა

11:00 - 13:00 I სექცია: სამართალიI სექცია: სამართალი

მოდერატორი: დავით ზედელაშვილი

11:00 - 11:15 საქართველოს კონსტიტუციის მე-8 მუხლის საქართველოს კონსტიტუციის მე-8 მუხლის 
ჰერმენევტიკისათვისჰერმენევტიკისათვის

პროფ. დიმიტრი გეგენავა / სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი

11:15 - 11:30 კონსტიტუციური შეთანხმება კონსტიტუციის კონსტიტუციური შეთანხმება კონსტიტუციის 
წინააღმდეგწინააღმდეგ

ასოც. პროფ. გიორგი მელაძე / ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

11:30 - 11:45 კონსტიტუციური შეთანხმების ნორმათა კონსტიტუციური შეთანხმების ნორმათა 
იმპლემენტაციის პრობლემებიიმპლემენტაციის პრობლემები

ასოც. პროფ. დავით ჩიკვაიძე / სულხან-საბა ორბელიანის 
უნივერსიტეტი

11:45 - 12:00 კონსტიტუციური შეთანხმების კვლევის კონსტიტუციური შეთანხმების კვლევის 
მეთოდოლოგია და წყაროებიმეთოდოლოგია და წყაროები

ასოც. პროფ. არჩილ მეტრეველი / საქართველოს უნივერსიტეტი

12:00 - 12:15 კონსტიტუციური შეთანხმება და სეკულარიზმის ცნების კონსტიტუციური შეთანხმება და სეკულარიზმის ცნების 
სიღარიბე საქართველოს კონსტიტუციაშისიღარიბე საქართველოს კონსტიტუციაში

LL.M დავით ზედელაშვილი / საქართველოს უნივერსიტეტი

12:15 – 13:00 დისკუსიადისკუსია

13:00 - 14:00 შესვენება / ლანჩიშესვენება / ლანჩი



კონფერენციაკონფერენცია - კონსტიტუციური შეთანხმების 20 წელი

14:00 - 16:00 II სექცია: ინტერდისციპლინურიII სექცია: ინტერდისციპლინური

მოდერატორი: პროფ. სოფო ზვიადაძე

14:00 - 14:15 რელიგიური პოლიტიკა საბჭოთა კავშირშირელიგიური პოლიტიკა საბჭოთა კავშირში

პროფ. ნუგზარ ბარდაველიძე / საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტი

14:15 - 14:30 ახალი რეცეპტი - ძველი ინგრედიენტებით? ახალი რეცეპტი - ძველი ინგრედიენტებით? 
საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა რელიგიური პოლიტიკა საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა რელიგიური პოლიტიკა 
საქართველოში და მისი გავლენა რელიგიურ საქართველოში და მისი გავლენა რელიგიურ 
უმცირესობებზეუმცირესობებზე

დოქტ. ტატიანა კოპალეიშვილი / ლუვენის ევანგელიკური 
უნივერსიტეტი 

14:30 - 14:45 კონსტიტუციური შეთანხმების წინარე და თანმდევი კონსტიტუციური შეთანხმების წინარე და თანმდევი 
სამოქალაქო-პოლიტიკური პროცესებისამოქალაქო-პოლიტიკური პროცესები

პროფ. პაატა ზაქარეიშვილი / გრიგოლ რობაქიძის სახელობის 
უნივერსიტეტი

14:45 - 15:00 კონსტიტუციური შეთანხმება როგორც პოლიტიკური კონსტიტუციური შეთანხმება როგორც პოლიტიკური 
კომპრომისიკომპრომისი

პროფ. გია ნოდია / ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

15:00 - 15:15 საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის 
ისტორიული წვლილის კონვერტირება ისტორიული წვლილის კონვერტირება 
დღევანდელობაში და თანასწორობის იდეადღევანდელობაში და თანასწორობის იდეა

პროფ. დავით თინიკაშვილი / კავკასიის უნივერსიტეტი

15:15 - 15:30 თანასწორობის პრინციპი და კონსტიტუციური თანასწორობის პრინციპი და კონსტიტუციური 
შეთანხმებაშეთანხმება

ასოც. პროფ. ბექა მინდიაშვილი / სახალხო დამცველთან არსებული 
ტოლერანტობის ცენტრი / ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

15:30 - 16:00 დისკუსიადისკუსია



კონფერენციაკონფერენცია - კონსტიტუციური შეთანხმების 20 წელი

16:30 - 17:00 შესვენება / ყავაშესვენება / ყავა

17:00 - 19:00 პანელური დისკუსიაპანელური დისკუსია

მოდერატორი: ლევან სუთიძე

ლევან აბაშიძე 

გიგა ბოკერია

სერგო რატიანი 

გიგი წერეთელი



კონფერენციაკონფერენცია - კონსტიტუციური შეთანხმების 20 წელი

                        16 დეკემბერი                        16 დეკემბერი

10:00 - 11:00 მიღება / ყავამიღება / ყავა

11:00 – 13:00  III სექცია: თეოლოგია III სექცია: თეოლოგია

მოდერატორი: პროფ. მერაბ ღაღანიძე

11:00 - 11:15 სინოდურობის წესი მართლმადიდებელ ეკლესიაშისინოდურობის წესი მართლმადიდებელ ეკლესიაში

პროფ. გოჩა ბარნოვი / სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი 

11:15 - 11:30 ეკლესიის სახელმწიფოსადმი ლოიალობა, როგორც ეკლესიის სახელმწიფოსადმი ლოიალობა, როგორც 
ერთ-ერთი ძირითადი კანონიკური პრინციპიერთ-ერთი ძირითადი კანონიკური პრინციპი

პროფ. დეკ. ალექსი ქშუტაშვილი / თბილისის სასულიერო აკადემია

11:30 - 11:45 სახელმწიფოს სეკულარობის პრინციპი და სახელმწიფოს სეკულარობის პრინციპი და 
ეკლესიასთან კოლაბორაციის ერთ-ერთი ეკლესიასთან კოლაბორაციის ერთ-ერთი 
შესაძლებლობის გააზრებისთვისშესაძლებლობის გააზრებისთვის

პროფ. დეკ. ლევან მათეშვილი / საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტი

11:45 - 12:00 სახელმწიფოსა და ეკლესიის ურთიერთობის სახელმწიფოსა და ეკლესიის ურთიერთობის 
სასურველი მოდელი ნეტარი ავგუსტინეს პოლიტიკური სასურველი მოდელი ნეტარი ავგუსტინეს პოლიტიკური 
თეოლოგიის მიხედვითთეოლოგიის მიხედვით

პროფ. თემურ ბუაძე / სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი

12:00 - 12:15 შენიშვნები საკონსტიტუციო შეთანხმების თაობაზეშენიშვნები საკონსტიტუციო შეთანხმების თაობაზე

ასოც. პროფ. თამარ გრძელიძე / ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

12:15 - 12:30 სოციალური სახელმწიფოს თემატიკა  ეკლესიასა და სოციალური სახელმწიფოს თემატიკა  ეკლესიასა და 
სახელმწიფოს შორის კონსტიტუციური შეთანხმების სახელმწიფოს შორის კონსტიტუციური შეთანხმების 
კონტექსტშიკონტექსტში

ასისტ. პროფ. მირიან გამრეკელაშვილი / სულხან-საბა ორბელიანის 
უნივერსიტეტი

12:30 - 13:00 დისკუსიადისკუსია

13:00 – 14:00 შესვენება / ლანჩიშესვენება / ლანჩი



კონფერენციაკონფერენცია - კონსტიტუციური შეთანხმების 20 წელი

14:00 – 16:00 IV სექცია: ინტერდისციპლინურიIV სექცია: ინტერდისციპლინური

მოდერატორი: ასოც. პროფ. არჩილ მეტრეველი

14:00 - 14:15 მრავალფეროვანი სეკულარობების კონცეფცია - მრავალფეროვანი სეკულარობების კონცეფცია - 
გამიჯვნა და ფუნქციონალურობაგამიჯვნა და ფუნქციონალურობა

დოქტორანტი ნინო სუხიშვილი / ლაიფციგის უნივერსიტეტი

14:15 - 14:30 კონსტიტუციური შეთანხმების უფლებრივი და კონსტიტუციური შეთანხმების უფლებრივი და 
პოლიტიკური იმპლიკაციებიპოლიტიკური იმპლიკაციები

ასოც. პროფ თამთა მიქელაძე / ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი / 
სოციალური სამართლიანობის ცენტრი

14:30 - 14:45 სახელმწიფოს რელიგიური პოლიტიკა სახელმწიფოს რელიგიური პოლიტიკა 
საქართველოშისაქართველოში

მარიამ ღავთაძე / ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების 
ინსტიტუტი

14:45 - 15:00 რელიგიური ქონების რესტიტუცია საქართველოში: რელიგიური ქონების რესტიტუცია საქართველოში: 
ფიქცია თუ რეალობა?ფიქცია თუ რეალობა?

გიორგი ნონიაშვილი / ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

15:00 - 15:15 კონსტიტუციური შეთანხმების არსი და ადამიანის კონსტიტუციური შეთანხმების არსი და ადამიანის 
უფლებებიუფლებები

გიორგი გოცირიძე / საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა 
ასოციაცია

15:15 - 15:30 იზოლაციის თეოლოგია: სახელმწიფოსთან იზოლაციის თეოლოგია: სახელმწიფოსთან 
ურთიერთობის როლი საქართველოს ურთიერთობის როლი საქართველოს 
მართლმადიდებელი ეკლესიის თეოლოგიურ-მართლმადიდებელი ეკლესიის თეოლოგიურ-
პოლიტიკური მიმართების ტრანსფორმაციაშიპოლიტიკური მიმართების ტრანსფორმაციაში

ლიცენციანტი მიხეილ ნებიერიძე / დამოუკიდებელი ექსპერტი

15:30 - 16:00 დისკუსიადისკუსია

16:00 - 17:00 შესვენება / ყავაშესვენება / ყავა



კონფერენციაკონფერენცია - კონსტიტუციური შეთანხმების 20 წელი

17:00 - 19:30
 V სექცია: სამართალი V სექცია: სამართალი

მოდერატორი: პროფ. დიმიტრი გეგენავა

17:00 - 17:15 რატომ აზიანებს კონსტიტუციური შეთანხმება რატომ აზიანებს კონსტიტუციური შეთანხმება 
სახელმწიფოსაც და ეკლესიასაც?სახელმწიფოსაც და ეკლესიასაც?

დოქტ. გიორგი მაჭარაშვილი გიორგი წერეთლის 
აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი (ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი)

17:15 - 17:30 ეკლესიის და სახელმწიფოს ურთიერთობა ეკლესიის და სახელმწიფოს ურთიერთობა 
საქართველოში: კონსტიტუციური შეთანხმების საქართველოში: კონსტიტუციური შეთანხმების 
მნიშვნელობამნიშვნელობა

დოქტორანტი ქრისტინე მარგველაშვილი / ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი / გეტინგენის უნივერსიტეტი

17:30 - 17:45 ქრისტიანული სოციალური მსახურების გაგება და ქრისტიანული სოციალური მსახურების გაგება და 
გამოცდილება საქართველოს მართლმადიდებელი  გამოცდილება საქართველოს მართლმადიდებელი  
ეკლესიის მაგალითზეეკლესიის მაგალითზე

დოქტორანტი შოთა კინწურაშვილი / ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი / მიუნხენის უნივერსიტეტი 

17:45 - 18:00 საქართველოს კონსტიტუციური შეთანხმება საქართველოს კონსტიტუციური შეთანხმება 
და ეკლესიის ოფიციალური ტერმინოლოგიის და ეკლესიის ოფიციალური ტერმინოლოგიის 
გამოყენების სამართლებრივი ფარგლებიგამოყენების სამართლებრივი ფარგლები

დოქტორანტი ოლიკო კობახიძე / სულხან-საბა ორბელიანის 
უნივერსიტეტი

18:00 - 18:15 საქართველოს კონსტიტუციური შეთანხმება და საქართველოს კონსტიტუციური შეთანხმება და 
ეკლესია-მონასტრების მიმდებარე ტყეებზე ეკლესიის ეკლესია-მონასტრების მიმდებარე ტყეებზე ეკლესიის 
ქონებრივი უფლებებიქონებრივი უფლებები

დოქტორანტი ჯამლათ გვიდიანი / სულხან-საბა ორბელიანის 
უნივერსიტეტი

18:15 - 18:30 საქართველოს კონსტიტუციური შეთანხმების მე-7 მუხ-საქართველოს კონსტიტუციური შეთანხმების მე-7 მუხ-
ლის პრობლემა ერთი სასამართლო დავის მაგალითზელის პრობლემა ერთი სასამართლო დავის მაგალითზე

დოქტორანტი ლუკა ბიბინეიშვილი / სულხან-საბა ორბელიანის 
უნივერსიტეტი

18:30 – 19:00 დისკუსიადისკუსია


