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განათლება 

 
• იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი (სამართლის აკადემიური დოქტორი), ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული 

ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო, 23.10.1999 დიპლომის #002348 

სპეციალიზაცია 12.00.03  სამოქალაქო სამართალი, სამოქალაქო საპროცესო სამართალი, 

საერთაშორისო კერძო სამართალი 

სადისერტაციო ნაშრომი: ”უფლების დაცვის სასარჩელო ფორმის ძირითადი პრობლემები” 

ხელმძღვანელი: პროფესორი ნ. ლორთქიფანიძე 

• კვალიფიკაცია იურისტი, სპეციალობა სამართალმცოდნეობა, ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 1996. წარჩინებით დიპლომის # 

დუ 004879 

 

 

პედაგოგიური გამოცდილება 

 
• გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის სრული 

პროფესორი 2012 წლიდან; ( აფილირებული პროფესორი 2018 წლიდან). 

 

• ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი 

2017 წლიდან; 

 

• აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის პროფესორი 2012 წლიდან; 

 

• სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორი 2012 

წლიდან; 

 

• ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორი 2007-2016 წ. 

 

• გორის  სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის  პროფესორი 2014-2018 წ.  
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• გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის  პროფესორი 2013-2017 წ.  

 

• საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორი 2005- 2017 წ.  

 

• საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის სასწავლო ცენტრის მოწვეული პროფესორი 

2010 წლიდან; 

 

• საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრის მოწვეული პროფესორი 

2008 წლიდან; 

 

• იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მოწვეული ლექტორი 2014 წლიდან; 

 

• ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული 

ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი, მოწვეული პროფესორი 2008 -2017წ. 

 

• ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული 

პროფესორი, იურიდიული ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი, სამოქალაქო 

სამართლისა და სამოქალაქო საპროცესო სამართლის საპროფესოროს  ხელმძღვანელი 

2005 – 2008 წ. 

 

რედაქტორობა / რეცენზენტობა 

 

 

• რედაქტორი: ირაკლი ყანდაშვილი, საქართველოში მედიაციის მაგალითზე დავის 

ალტერნატიული გადაწყვეტის სასამართლო და არასასამართლო ფორმები, 

გამომცემლობა „იურისტების სამყარო“, თბ., 2019. 

• რედაქტორი: მიხეილ ბიჭია, პრაქტიკუმი სამოქალაქო სამართლის ზოგად ნაწილში, 

გამომცემლობა „ბონა კაუზა“, თბილისი, 2019. 

• რეცენზენტი: მიხეილ ბიჭია, კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები, 

გამომცემლობა „ბონა კაუზა“, თბილისი, 2015. 

• რეცენზენტი: რომან შენგელია, ეკატერინე შენგელია, საოჯახო და მემკვიდრეობის 

სამართალი, გამომცემლობა „მერიდიანი“,  თბილისი, 2015; 

• რედაქტორი: ილონა გაგუა, მტკიცების ტვირთის განაწილება, გამომცემლობა 

„მერიდიანი“, თბილისი, 2013; 

• რეცენზენტი: რომან შენგელია, ეკატერინე შენგელია  (სახელმძღვანელო) ”საოჯახო 

სამართალი (თეორია და პრაქტიკა)” მესამე გამოცემა, გამომცემლობა ” მერიდიანი” 

თბილისი, 2013. 



• რეცენზენტი: ზვიად გაბისონია ”საბანკო სამართალი”, გამომცემლობა ” მერიდიანი,” 

თბილისი, 2012 

• რედაქტორი: თეიმურაზ თოდრია ”ფაქტობრივი გარემოებების მნიშვნელობა 

საკასაციო სასამართლოში”, თბილისი, 2011. 

• რეცენზენტი: ზვიად გაბისონია  ”ქართული საერთაშორისო კერძო სამართალი”, 

გამომცემლობა ” მერიდიანი,” თბილისი, 2011. 

• რეცენზენტი: რომან შენგელია, ეკატერინე შენგელია  ”საოჯახო სამართალი (თეორია 

და პრაქტიკა)” მეორე გამოცემა, გამომცემლობა ” მერიდიანი” თბილისი, 2011. 

• რეცენზენტი: გიორგი ცერცვაძე”საერთაშორისო არბიტრაჟი”, გამომცემლობა ”ბონა 

კაუზა”, თბილისი, 2008; 

• რეცენზენტი: შალვა ქურდაძე”სამოქალაქო საქმეთა განხილვა პირველი ინსტანციის 

სასამართლოში” გამომცემლობა ”მერიდიანი” თბილისი, 2006. 

• რეცენზენტი: შალვა ქურდაძე ” სამოქალაქო საქმეთა განხილვა ზემდგომი ინსტანციის 

სასამართლოებში”, გამომცემლობა ” მერიდიანი” თბილისი, 2006. 

• რედაქტორი: თენგიზ ლილუაშვილი სამოქალაქო საპროცესო სამართალი, 

გამომცემლობა ”ჯი - სი- აი”, თბილისი, 2005 

• რედაქტორი: ავთანდილ კობახიძე ”სამოქალაქო საპროცესო სამართალი”, 

გამომცემლობა ” სამართალი” თბილისი, 2003. 

• რეცენზენტი: შალვა ჩიკვაშვილი ”მემკვიდრეობის სამართალი’ გამომცემლობა 

”მერიდიანი” თბილისი, 2002. 

• რეცენზენტი: შალვა ჩიკვაშვილი  ”საოჯახო სამართალი”, გამომცემლობა ”მერიდიანი” 

თბილისი, 2002. 

• რეცენზენტი: შალვა ჩიკვაშვილი  ”მორალური ზიანი სამოქალაქო სამართალში”, 

გამომცემლობა ”მერიდიანი” თბილისი, 2001. 

• აგრეთვე სხვა მრავალი სახელმძღვანელოს თუ სამეცნიერო ნაშრომების რედაქტორი 

და რეცენზენტი. 

 

 

თემის ხელმძღვანელობა / რეცენზენტობა / ოპონენტობა 

 

• სადოქტორო სადისერტაციო თემის ხელმძღვანელობა: ნინო ლიპარტია, „საბანკო 

გარანტიიდან გამომდინარე ბენეფიციარის მოთხოვნის მართვა  და სამართლებრივი 

შედეგები“. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

იურიდიული ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო, თბილისი, 2019. 

 

• სადოქტორო სადისერტაციო თემის ხელმძღვანელობა: ნინო ხარიტონაშვილი, „მესამე 

პირები სამოქალაქო პროცესში“, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო, 

თბილისი, 2019.   

 



• სადოქტორო სადისერტაციო თემის ხელმძღვანელობა: ირაკლი ყანდაშვილი, 

საქართველოში მედიაციის მაგალითზე დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის 

სასამართლო და არასასამართლო ფორმები, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო, 

თბილისი, 2018.   

 

 

 

 

• სადოქტორო სადისერტაციო თემის რეცენზენტობა: გიორგი ამირანაშვილი,  

„გარიგების ფორმის იძულება, როგორც ფორმის თავისუფლების შეზღუდვა.“ ივ. 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული 

ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო, თბილისი, 2018. 

 

• სადოქტორო სადისერტაციო თემის რეცენზენტობა:  სალომე ქერაშვილი „ძირითადი 

უფლებების გავლენა სახელშეკრულებო სამართალზე: ევროპული გამოცდილების 

მნიშვნელობა ქართული სამართლისათვის,“ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო, 

თბილისი, 2018. 

 

• სადოქტორო სადისერტაციო თემის ხელმძღვანელობა: ირაკლი თედორაძე  

„ხელშეკრულების თავისუფლება და მისი შეზღუდვის სამართლებრივი 

საფუძვლები.“  გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის 

სადისერტაციო საბჭო, თბილისი, 2018. 

 

• სადოქტორო სადისერტაციო თემის ხელმძღვანელობა: თამთა მამაიაშვილი, 

„მორიგება, როგორც სამოქალაქო  საქმის დამთავრების საფუძველი“, ივ. 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული 

ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო, თბილისი, 2017. 

 

• სადოქტორო სადისერტაციო თემის რეცენზენტობა:  ნონა ზუბიტაშვილი, 

„პარტნიორის პასუხისმგებლობა კორპორაციის ვალდებულებების საზოგადოების 

გადახდისუუნარობის დროს - გამონაკლისი შემთხვევები პასუხისმგებლობის 

შეზღუდვის პრინციპიდან“, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო, თბილისი, 2016.  

 

• სადოქტორო სადისერტაციო თემის რეცენზენტობა:  ეკატერინე ლაფაჩი, „უძრავ 

ნივთებზე სანივთო უფლებათა რეგისტრაციის გავლენა სანივთო უფლებათა 

განხორციელებასა და დაცვაზე“, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო, 

თბილისი, 2016. 



 

• სადოქტორო სადისერტაციო თემის რეცენზენტობა:  თამარ ლაკერბაია, 

„ხელსეკრულების უარყოფის უფლება: ქართული და ევროპული სახელშეკრულებო 

სამართლის შედარებითი ანალიზი“ , ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო, 

თბილისი, 2016. 

 

• სადოქტორო სადისერტაციო თემის რეცენზენტობა:  ნატალია მოწონელიძე, 

„სუბროგაცია, როგორც მზღვეველის მოთხოვნის დაკმაყოფილების საშუალება“, ივ. 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული 

ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო, თბილისი, 2015. 

 

• სადოქტორო სადისერტაციო თემის რეცენზენტობა: თამარ ზოიძე, წუნდებული 

პროდუქციით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება ( ქართული და გერმანული 

სამართლის შედარებითი ანალიზი), ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო, 

თბილისი, 2015. 

 

• სადოქტორო სადისერტაციო თემის ხელმძღვანელობა: სულხან გამყრელიძე, 

„შემთხვევის გადაწყვეტის მეთოდი საერთაშორისო კერძო სამართალში“, ქართულ – 

ამერიკული უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის სადისერტაციო საბჭო, თბილისი, 

2015. 

 

• სადოქტორო სადისერტაციო თემის რეცენზენტობა: ნიკოლოზ ფიცხელაური, 

„საქართველოს საარბიტრაჟო კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის პრობლემები 

ევროკავშირის ქვეყნებისა და საერთაშორისო კანონმდებლობასთან“, გრიგოლ 

რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სადისერტაციო საბჭო, 2015;  

 

• სადოქტორო სადისერტაციო თემის რეცენზენტობა:  ნათია ჩიტაშვილი, შეცვლილი 

გარემოებების გავლენა ვალდებულების შესრულებასა და მხარეთა შესაძლო მეორად 

მოთხოვნებზე, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო, თბილისი, 2015.  

 

• სადოქტორო სადისერტაციო თემის რეცენზენტობა: ნინო ხუნაშვილი, 

კეთილსინდისიერების პრინციპი სახელშეკრულებო სამართალში, ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის 

სადისერტაციო საბჭო, თბილისი, 2014. 

 

• სადოქტორო სადისერტაციო თემის ხელმძღვანელობა: ილონა გაგუა ”მტკიცების 

ტვირთი სამოქალაქო საპროცესო სამართალში” ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 



თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სადისერტაციო 

საბჭო, თბილისი, 2013. 

  

• სადოქტორო სადისერტაციო თემის ხელმძღვანელობა: ნუნუ კვანტალიანი 

”სამედიცინო დაწესებულების პასუხისმგებლობა პაციენტისათვის მიყენებული 

ზიანისათვის” საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს – ინჟინერინგის 

ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო, თბილისი, 2012. 

 

• სადოქტორო სადისერტაციო თემის ხელმძღვანელობა: ქეთევან ბერეკაშვილი ზიანის 

ანაზღაურება სახელშეკრულებო ვალდებულების დარღვევისათვის,  საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს – ინჟინერინგის ფაკულტეტის სადისერტაციო 

საბჭო, თბილისი, 2012 წ. 

 

• სადოქტორო სადისერტაციო თემის ხელმძღვანელობა: ქეთევან გოგუა 

ხელშეკრულებიდან გასვლა (შედარებითი სამართლებრივი ანალიზი),  საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს – ინჟინერინგის ფაკულტეტის სადისერტაციო 

საბჭო, თბილისი, 2012. 

 

• სადოქტორო სადისერტაციო თემის რეცენზენტობა: ქეთევან მესხიშვილი მაგისტრატი 

მოსამართლის განსჯადი საქმეების განხილვის თავისებურებანი, საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს – ინჟინერინგის ფაკულტეტის სადისერტაციო 

საბჭო, თბილისი, 2011. 

 

• სადოქტორო სადისერტაციო თემის ხელმძღვანელობა: თეიმურაზ თოდრია 

ფაქტობრივი გარემოებების მნიშვნელობა საკასაციო სასამართლოში,  ივ. 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული 

ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო, თბილისი, 2011. 

 

• სადოქტორო  სადისერტაციო თემის ხელმძღვანელობა: ბაკურ ლილუაშვილი უცხო 

ქვეყნის სასამართლო გადაწყვეტილებათა ცნობა და აღსრულება საქართველოში, ივ. 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული 

ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო, თბილისი, 2010. 

 

• სადოქტორო სადისერტაციო თემის ხელმძღვანელობა: გვანცა გუგეშაშვილი 

გუდვილი, როგორც ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტი და მისი ადგილი 

კონკურენტულ ურთიერთობებში ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო, 

თბილისი, 2009. 

 

• სადოქტორო სადისერტაციო თემის ხელმძღვანელობა: ვლადიმერ ინგოროყვა სააქციო 

საზოგადოების სამართლებრივი რეგულირების პრობლემატიკა: ქართული და 

უცხოური კანონმდებლობის ანალიზი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

ბიზნეს – ინჟინერინგის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო, თბილისი, 2011. 

 



• სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა: ირმა მერებაშვილი სასამართლო, როგორც 

დარღვეული უფლებების დაცვის გარანტი, საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ – ტექნიკური ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო, 

თბილისი, 2009. 

 

• სადოქტორო სადისერტაციო თემის რეცენზენტობა/ოპონენტობა: ნინო ბარაბაძე 

მორალური ზიანი და მისი ანაზღაურების პრობლემა, ქართულ – ამერიკული 

უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის სადისერტაციო საბჭო, თბილისი, 2011. 

 

• სადოქტორო სადისერტაციო თემის რეცენზენტობა/ოპონენტობა: ზვიად როგავა 

საგადასახადო პასუხისმგებლობა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ – ტექნიკური ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო, თბილისი, 2008 წ. 

 

 

• საკანდიდატო სადისერტაციო თემის რეცენზენტობა/ოპონენტობა: ვალერი 

ხრუსტალი საკასაციო წესით საქმეთა განხილვის თავისებურებანი, თსუ, თბილისი, 

2004 წ. 

 

• საკანდიდატო სადისერტაციო თემის რეცენზენტობა/ოპონენტობა: ეკა ზარნაძე 

ფასიანი ქაღალდების ბრუნვიდან წარმოშობილი ვალდებულებები, თსუ, თბილისი, 

2003 წ. 

 

• საკანდიდატო სადისერტაციო თემის ხელმძღვანელობა: დავით იმნაძე უდავო 

წარმოების წესით განსახილველ საქმეთა სამართლებრივი რეგულირება, თსუ, 

თბილისი, 2002 წ. 

 

• მრავალი სამაგისტრო  ნაშრომის თემის ხელმძღვანელობა: გრიგოლ რობაქიძის 

სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა; ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტი;  საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ – ტექნიკური და ბიზნეს – ინჟინერინგის 

ფაკულტეტები;  აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტი; 

ქართულ – ამერიკული უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა; გორის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტი; სულხან-საბას სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი; 

გურამ თავართქილაძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი.  

 

 

 

სამუშაო გამოცდილება 

 

 
• 2014 წლის 17 ოქტომბრიდან საქართველოს უზენაესი სასამართლოს წევრი; 

• 2014 წლის 29 ოქტომბრიდან უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 

წევრი; 



• 2015-2017 წლის  უზენაესი სასამართლოს საკვალიფიკაციო პალატის თავმჯდომარე; 

• თბილისის საარბიტრაჟო ინსტიტუტის თანათავმჯდომარე 2009-2014წ; 

• სხვადასხვა კომპანიების კონსულტანტი სამართლებრივ საკითხებში 1999-2014წ; 

• საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის წევრი 2009 -2014წ;  

• საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საერთო სასამართლოების 

მოსამართლეთა სადისციპლინო საბჭოს წევრი 2004-2006წ; 

• სხვადასხვა კომპანიების გადახდისუუნარობის საქმეებზე მომრიგებელი საბჭოს 

სასამართლოს მიერ დანიშნული წევრი 2012-2014 წ; 

• იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ექსპერტი 2013-2014წ; 

• საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ექსპერტი სტოკჰოლმისა და მოსკოვის 

არბიტრაჟებში 2006-2008წ;  

• ადვოკათთა საგამოცდო კომისიის წევრი 2004 – 2016წ; 
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• USAID/JILEP  - Master Class on Teaching Metods – Assessing Beyond the Final Exam, on 6-7 July 

2011, Tbilisi. 
• USAID/JILEP  - Master Class on Teaching Metods –Introducing Students to american law, on 12-

13 July 2011, Tbilisi.  

• IFC და ევროგაერთიანების პროექტი კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში 

”მედიაცია და მისი განვითარების პერსპექტივები საქართველოში” 28 მარტი, თბილისი 

2011. 

• USAID /ABA CELLIUNNeu Approaches to Legal Education –იურიდიული განათლების ახალი 

მიდგომები, 22-26 ივლისი 2009 წელი, საქართველო, ბათუმი. 

• GTZ კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა 24-26 ივნისი, ბაზალეთი, 2011წ. 

• USAID/JILEP, Nacional Symposium on Commercial Law, March 20-21, Tbi;isi, 2011. 

 

 

 

გრანტები და სტიპენდიები 

 
გრანტი 

 
• GIZ ის  გრანტი, სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის  კომენტარი (თანაავტორობით). 

გრანტი გრძელდება 2019 წლის დეკემბრამდე. 

 

• GIZ ის  გრანტი, სასამართლო გადაწყვეტილებების შედგენის პრაქტიკული 

სახელმძღვანელო (თანაავტორობით), 2017 წელი.  პროექტის მიზანი იყო 

მოსამართლეებისა და სხვა პრაქტიკოსი იურისტებისათვის სასამართლო 

გადაწყვეტილების შედგენის პრაქტიკული ასპექტების შემუშავება. 

 

• GIZ ის  გრანტი, სამოქალაქო კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა, (2013-2014 წლები). 

პროექტის მიზანი იყო იურიდიული ფაკულტეტისა და სამართლის სკოლის 

სტუდენტებისათვის სამოქალაქო სამართალში კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკის 

შემუშავება. 



 

• USAID/  JILEP, დემოკრატიული მმართველობის პროგრამა (G3)  საჯარო მმართველობის 

სამართლებრივი საფუძვლები საქართველოში (თანაავტორობით) 2013 წელი.   

პროექტის მიზანი იყო საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება. 

 

• USAID/  JILEP, GIZ ის გრანტი (თანაავტორობით) საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 

კომენტარი (2013-14 წლები). პროექტის მიზანი იყო საქართველოს სამოქალაქო 

კოდექსის  ახალი პრაქტიკული კომენტარის მომზადება. 

 

• GIZ ის გრანტი,  სამოქალაქო საპროცესო სამართალი   (2012 წელი).  პროექტის მიზანი 

იყო გერმანელ პროფესორებთან თანაავტორობით სამოქალაქო საპროცესო 

სამართლის პრაქტიკულ- თეორიული სახელმძღვანელოს შექმნა. 

 

• USAID/ JILEP, პრაქტიკული სახელშეკრულებო სამართალი (თანაავტორობით).  გრანტი 

გრძელდებოდა 2012 წლის 30 ოქტომბრამდე. პროექტის მიზანი იყო  დოქტრინისა და 

სასამართლო პრაქტიკის საფუძველზე ვალდებულებით - სამართლებრივი 

ინსტიტუტების შესწავლა – განზოგადება. 

 

• USAID/ABA/CELLI  გრანტი (თანაავტორობით) ”მოსამართლის სამაგიდო წიგნი”.(2007 

წელი).   პროექტის მიზანი იყო საერთო სასამართლოების მოსამართლეებისათვის  

(პირველი ინსტანცია) სამოქალაქო  საქმეთა განხილვისათვის რეკომენდაციების 

შეთავაზება. 

 

• USAID/GEGI  გრანტი (თანაავტორობით). ”ლიზინგის სამართლებრივი მოწესრიგება”. 

(2006 წელი).   პროექტის მიზანი იყო ლიზინგთან დაკავშირებული კანონმდებლობის 

სრულყოფისათვის წინადადებების შემუშავება. 

 

•  USAID/ABA/CELLI  გრანტი (თანაავტორობით), “მოსამართლის სამაგიდო წიგნი“     (2003 

წელი). პროექტის მიზანი იყო პირველი და სააპელაციო ინსტანციის მოსამართლეთათვის 

სამოქალაქო საქმეთა განხილვისათვის რეკომენდაციების შეთავაზება, 2003 წელი. 

 

სტიპენდია, სამეცნიერო მივლინება (fellowships)     

• 2015 წელი -DAAD-Forderprogramms “Ostpartnerschaften”, Fridrich-Schiller-Universitet 

Jena (Germany), სტიპენდია, რომელიც მიზნად ისახავდა 2015 წლის აგვისტოში 

ფრიდრიხ შილერის სახელობის უნივერსიტეტსი (იენა, გერმანია) სამეცნიერო 

კვლევის განხორციელებას  სამუშაოს შესრულებისა და მომსახურების გაწევის 

ხელშეკრულებებთან დაკავსირებით გერმანიისა და საქართველოს 

კანონმდებლობათა, ასევე სასამართლო პრაქტიკის შედარებითი ანალიზის 

საფუძველზე. 



• 2014 წელი -DAAD-Forderprogramms “Ostpartnerschaften”, Fridrich-Schiller-Universitet 

Jena (Germany), სტიპენდია, რომელიც მიზნად ისახავდა 2014 წლის აგვისტოში 

ფრიდრიხ შილერის სახელობის უნივერსიტეტსი (იენა, გერმანია) სამეცნიერო 

კვლევის განხორციელებას  ქონების საკუთრებაში გადაცემის ხელშეკრულებებთან 

დაკავშირებით გერმანიისა და საქართველოს კანონმდებლობათა, ასევე სასამართლო 

პრაქტიკის შედარებითი ანალიზის საფუძველზე. 

• 2013 წელი -DAAD-Forderprogramms “Ostpartnerschaften”, Fridrich-Schiller-Universitet 

Jena (Germany), სტიპენდია, რომელიც მიზნად ისახავდა 2013 წლის აგვისტოში 

ფრიდრიხ შილერის სახელობის უნივერსიტეტსი (იენა, გერმანია) სამეცნიერო 

კვლევის განხორციელებას  ფულადი ვალდებულებების შესრულების 

თავისებურებებთან  დაკავშირებით გერმანიისა და საქართველოს კანონმდებლობათა, 

ასევე სასამართლო პრაქტიკის შედარებითი ანალიზის საფუძველზე. 

 

პროფესიული საზოგადოების წევრობა 

 

Psychology Association of America 

National Association of Adolescent Psychology 

 

ენობრივი კომპეტენცია 

 

Fluent in German, French, and Spanish 

 

სხვა უნარ-ჩვევები 

 

Programming ability in C++ and PHP 

Extensive knowledge of SPSSX and SAS statistical programs. 

 


