
 

ბათუმის შოთა 

რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

 

პარლამენტარიზმი საქართველოში: 

წარსული და თანამედროვეობა 
სამეცნიერო კონფერენცია 

 

 

2019 წლის 27 ნოემბერი 

 

 

 

 

 

 

ბათუმი 

 



 

 

2 

კონფერენციის პროგრამა  

 
პ რ ე ზ ე  ნ ტ ა ც ი ა 

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 

პროექტის ”საქართველოს დამფუძნებელი კრება: ქართული 

პარლამენტარიზმის გამოცდილება” (FR-18-20157) 

პრეზენტაცია 
მომხსენებელი - მალხაზ მაცაბერიძე 

 

მოხსენებები: 

ლევან ჯაყელი  
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული 

პროფესორი. იურიდიულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დე-

კანი  

გიგა ფარტენაძე 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობის დოქ-

ტორანტი 

აჭარის წარმომადგენლობითი ორგანოს ევოლუცია, რეალობა და 

გამოწვევები 
 

თამარ ორჯონიკიძე 
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პოლიტიკის მეცნიერების  მიმართულების დოქტორანტი 

ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლები საქართველოს 

დამფუძნებელ კრებაში 
 

ოთარ გოგოლიშვილი 
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი 

ბათუმის თავისუფალ ქალაქ-ნავსადგურად (პორტო-ფრანკო) გამოც-

ხადების საკითხი და საქართველოს დამფუძნებელი კრება (1919-

1920 წ.წ.) 
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ნათია ზედგინიძე 
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულების დოქტორანტი 

საპარლამენტო ეთიკის კოდექსის შემუშავების სათავეებთან: 

საქართველოს დამფუძნებელი კრების გამოცდილება 
 

მალხაზ მაცაბერიძე 
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

პროფესორი 

როგორი უნდა ყოფილიყო საქართველოს პარლამენტი 1921 წლის 

კონსტიტუციის მიხედვით 

 

 

ოთარ ჯანელიძე 
ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის ასოც-

ირებული მკვლევარი 

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი 

კრების პრეზიდიუმი 

 

პაატა სურგულაძე 
ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი 

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი 

კრების გარეშე საქმეთა კომისია 

 

 

ირაკლი მანველიძე 
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული 

პროფესორი 

ნატალია ლაზბა 
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული 

პროფესორი 

ინეზა ზოიძე 
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ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული 

პროფესორი 

რეგიონული პარლამენტარიზმის ჩამოყალიბება საქართველოში 

 

ირინე ცინცაძე 
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ  

პროფესორი 

დამფუძნებელი კრება პრესის ფურცლებზე 

 

 

პ რ ე ზ  ე ნ ტ ა  ც ი ა 

 

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის მიერ 

გამოცემული დამფუძნებელი კრების სტენოგრაფიული ანგარიშების 

7 ტომეულის პრეზენტაცია 

 

მომხენებელი - ირაკლი იაკობაშვილი 
ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს პარლამენტის არქივის 

დირექტორი 

დამფუძნებელი კრების სტენოგრაფიული ანგარიში და მისი მნიშ-

ვნელობა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის (1918-1921) 

ისტორიის შესწავლის საქმეში 

 

კონფერენციის გახსნა: 12:00 სთ 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

კონფერენციის ორგანიზატორები: 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

რეგლამენტი 

 მოხსენებისთვის -15 წთ 

 კამათში გამოსვლისთვის - 5 წთ 


