
დასრულდა კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრის
მიერ ორგანიზებული II საერთაშორისო სტუდენტური ოლიმპიადa ეროვნულ და
შედარებით კონსტიტუციურ სამართალში.

ორი დღის განმავლობაში, ბათუმში, სასტუმრო ,,ინტურისტ პალასში“, ჟიურის წინაშე
წარსდგა ფინალური ეტაპის მონაწილე თექვსმეტი სტუდენტი შვიდი სახელმწიფოს -
აზერბაიჯანის, ბულგარეთის, მოლდავეთის, საქართველოს, რუსეთის, სომხეთისა და
უკრაინის წამყვანი უმაღლესი სასწავლებლებიდან.

სტატიათა პრეზენტაციით ჟიურის წინაშე წარსდგნენ:

აზერბაიჯანი
არზუ ჰასანოვა
თემა - ,,სამართლიანი სასამართლოსუფლება“;
ზოხრაბ მოჰარრამოვი
თემა - ,,შეკრების თავისუფლების სამართლებრივი რეგულირება აზერბაიჯანის
რესპუბლიკაში”.

ბულგარეთი
სიმონა ველევა
თემა - ,,სიტყვის თავისუფლება ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში“;
სიმონა ველევა
თემა - ,,სიტყვის თავისუფლება ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში“;
ალექსანდრა დიმიტროვა
თემა - ,,სასამართლოს დამოუკიდებლობის გარანტიები“.

მოლდავეთი

სილვა კალანჩა
თემა - ,,საკანონმდებლო აქტების კონსტიტუციურობის კონტროლი“;

მირჩა გლადკი
თემა - ,,ეკონომიკური უსაფრთხოების კონსტიტუციური ასპექტები“.



საქართველო
გიორგი დავითური
თემა - ,,მთავრობის სოლიდარული პასუხისმგებლობა: შედარებითი
ანალიზი და 2010 წლის საკონსტიტუციო რეფორმა საქართველოში“;

თამარ ქოჩაკიძე
თემა - ,,კონსტიტუციური დიალოგი სასამართლო და საკანონმდებლო
ხელისუფლებას შორის ადამიანის უფლებების საკითხზე“.

რუსეთი
ალექსანდრა კონევა
თემა -,,საერთაშორისი და ეროვნული კანონმდებლობის თანაფარდობის
საკითხები სახელმწიფოთა კონსტიტუციებში“;
დამირ სალიხოვი
თემა -,,ოპოზიციური საქმიანობა, როგორც კონსტიტუციურ-სამართლებრივი
მოვლენა“;
ტატიანა ჟურავლიოვა
თემა -,,პრეზიდენტის ინსტიტუტი რუსეთის ფედერაციაში: პრობლემები და
პერსპექტივები“.

რუსეთი
ალექსანდრა კონევა
თემა -,,საერთაშორისი და ეროვნული კანონმდებლობის თანაფარდობის
საკითხები სახელმწიფოთა კონსტიტუციებში“;
დამირ სალიხოვი
თემა -,,ოპოზიციური საქმიანობა, როგორც კონსტიტუციურ-სამართლებრივი
მოვლენა“;
ტატიანა ჟურავლიოვა
თემა -,,პრეზიდენტის ინსტიტუტი რუსეთის ფედერაციაში: პრობლემები და
პერსპექტივები“.

სომხეთი
ანი დანიელიანი
თემა - ,,გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვები“;

სურენ ავეტისიანი
თემა - ,,მეორე შესწორება - ისტორიული მემკვიდრეობა თუ აქტუალური
საკითხი“;



უკრაინა

ანასტასია ლიალინა
თემა - ,,უკრაინასა და საზღვარგარეთის ქვეყნებში იმპიჩმენტის
პროცედურის შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი“;
მიხაილო კორმილო
თემა - ,,სამართლის ნორმათა დინამიური განმარტება კონსტიტუციურ
სამართალწარმოებაში“.
ოლიმპიადის ფინალურ ეტაპზე კონკურსგარეშე მონაწილეობდა და ჟიურის
წინაშე, წარსდგა სოფო დემეტრაშვილი - თემაით ,,საქართველოს
პრეზიდენტის ინსტიტუტი საქართელოს კონსტიტუციის ახალი რედაქციის
მიხედვით.

პრეზენტაციების დასრულებისთნავე გაიმართა ჟიურის სხდომა.
ჟიურის წევრებმა ოლიმპიადის დებულების შესაბამისად, თითოეული
სახელმწიფოდან გამოავლინეს თითო გამარჯვებული.
აზერბაიჯანი - ზოხრაბ მოჰარრამოვი
ბულგარეთი - ალექსანდრა დიმიტროვა
მოლდავეთი - მირჩა გლადკი
საქართველო - გიორგი დავითური
რუსეთი - დამირ სალიხოვი
სომხეთი - სურენ ავეტისიანი
უკრაინა - მიხაილო კორმილო

პრეზენტაციების დასრულებისთნავე გაიმართა ჟიურის სხდომა.
ჟიურის წევრებმა ოლიმპიადის დებულების შესაბამისად, თითოეული
სახელმწიფოდან გამოავლინეს თითო გამარჯვებული.
აზერბაიჯანი - ზოხრაბ მოჰარრამოვი
ბულგარეთი - ალექსანდრა დიმიტროვა
მოლდავეთი - მირჩა გლადკი
საქართველო - გიორგი დავითური
რუსეთი - დამირ სალიხოვი
სომხეთი - სურენ ავეტისიანი
უკრაინა - მიხაილო კორმილო

გამარჯვებულებს გადაეცათ II საერთაშორისო სტუდენტურ ოლიმპიადაში გამარჯვების
დამადასტურებელი დიპლომები და პრიზები ოლიმპიადის სიმბოლიკით.
ოლიმპიადის მონაწილეებს გადაეცათ სერთიფიკატები.
ჟიურიმ გამოავლინა გამარჯვებულები საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს, აჭარის
ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, საქართველოს ახალგაზრდა
კონსტიტუციონალისტთა ასოციაციის, თავად ჟიურისა და კონსტიტუციონალიზმის
კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრის ხელკმძღვანელის ავთანდილ
დემეტრაშვილის მიერ დაწესებულ ნომინაციებში.

ოლიმპიადაში მონაწილე სტუდენტები, 5 სექტემბრიდან - 9 სექტემბრამდე,
მონაწილეობას მიიღებენ საერთაშორისო სტუდენტურ საზაფხულო
სკოლაში.
თემა - ,,ეროვნული და შედარებითი კონსტიტუციური სამართლის
დილემები“


