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საკონტაქტო ინფორმაცია 

 
პაატა ჯავახიშვილი 
სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი 
კალისტრატე ქუთათელაძის ქ. 3, 0186, თბილისი, საქართველო 
+995 598 51 91 00 
+995 032 2 422 242 
p.javakhishvili@sabauni.edu.ge  
 
განათლება 
 
აღწერა თარიღები 

 
დოქტორანტი 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
იურიდიული ფაკულტეტი 

2013-დღემდე 

მაგისტრი 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
იურიდიული ფაკულტეტი 

2010-2012 
 

ბაკალავრი 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
იურიდიული ფაკულტეტი 

2004-2008 

პედაგოგიური გამოცდილება 

 
აღწერა თარიღები 

 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო  
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი 
კურსი:  შესავალი საკონსტიტუციო სამართალში 
საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალი 
კონსტიტუციური (სახელმწიფო მოწყობის) სამართალი 

2013-2020 

სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი 
კურსი: სამართლებრივი წერა 
 

2019 
 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 
კურსი: საკონსტიტუციო მართლმსაჯულება 
შედარებითი კონსტიტუციური სამართალი 
ნორმატიული აქტების სამართალი და კანონშემოქმედებითი ტექნიკა 
 

2018-2020 
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აღმოსავლეთ ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი 
კურსი: საკანონმდებლო ტექნიკა 
საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალი 

2013-2015 
 

სამუშაო გამოცდილება 
 

აღწერა თარიღები 
 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო  
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, ასისტენტი 
 
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის  
მოადგილის სამდივნოს მთავარი სპეციალისტი 
 

2020 
 
 

2020 

საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და  
წესების კომიტეტის აპარატის წამყვანი სპეციალისტი 
 
საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა  
და წესების კომიტეტის მიღებულ გადაწყვეტილებათა  
კონტროლის ჯგუფის წამყვანი სპეციალისტი 
 
სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა  
ეროვნული ცენტრის იურიდიული სამსახურის უფროსი 
 
საქართველოს ეროვნული არქივის მუდმივმოქმედი საკონკურსო-
საატესტაციო კომისიის მოწვეული სპეციალისტი 
 
დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტის საკონსტიტუციო  
სამართლის მიმართულების ხელმძღვანელი 
 
სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმის იურისტი 
 
სპს “გიორგაძე და იურისტები - Pro Publio Bonno” იურისტი 

2017-2020 
 
 
 

2015-2017 
 
 

2013-2015 
 
 

2014-2015 
 
 

2012-2016 
 
 

2008-2015 
 
 

2006-2008 
  

 
კონფერენციები 
 
აღწერა თარიღები 

 
სამეცნიერო კონფერენცია „სერგო ჯორბენაძე 90“, თბილისი, 
საქართველო. მოხსენება: საქართველოს პრეზიდენტის ვეტოს 
ევოლუციის ქრონიკა.  
 

2017 

სამეცნიერო კონფერენცია “სამართლის განვითარება საქართველოში“, 
თბილისი, საქართველო. მოხსენება: რეალური საკონსტიტუციო 
კონტროლის დამკვიდრების პერსპექტივა საქართველოში 

2016 
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მესამე ეროვნული კონფერენცია „კონსტიტუციონალიზმი - 800 და 
საქართველოს კონსტიტუცია 20“, თბილისი, საქართველო. მოხსენება: 
საქართველოს პრეზიდენტის ვეტო და მისი ნორმატიული 
მოწესრიგების ანატომია 

2016 

მეორე ეროვნული კონფერენცია საკონსტიტუციო სამართალში, 
თბილისი, საქართველო. მოხსენება: საქართველოს საკონსტიტუციო 
სასამართლოს ადგილი სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებს 
შორის და რეალური კონტროლის დამკვიდრების პერსპექტივები 
საქართველოში 

2014 

პირველი ეროვნული კონფერენცია საკონსტიტუციო სამართალში, 
თბილისი, საქართველო. მოხსენება: საკონსტიტუციო კონტროლის 
ელემენტები საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუციაში 

2013 

 
სემინარები და ტრენინგები 
 
აღწერა თარიღები 

 
სწავლების მეთოდები 
ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს 
(USAID) მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი 
გაძლიერების პროექტი საქართველოში (JILEP) 

                   
2013 

 
 

ინსტიტუციური გაძლიერების ხელშეწყობის პროგრამა                                                2012 
პრუსიის კულტურული მემკვიდრეობის ფონდი 
 
გრანტები და სტიპენდიები 
 
აღწერა თარიღები 

 
  

 
პროფესიული საზოგადოების წევრობა 
 
დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტის წევრი 
 
ენობრივი კომპეტენცია 
   
ქართული, რუსული, ინგლისური 
 
სხვა უნარ-ჩვევები 
 
MS Word   
Power Point    
Internet    
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გამოქვეყნებული ნაშრომები 
 
 

N სათაური ენა ავტორები გამომცემელი წელი 

 

წიგნები 

1. კონსტიტუციონალიზმი, ზოგადი 
შესავალი, წიგნი II 

ქართული 
 

ავტორთა ჯგუფი 
 

სულხან-საბა 
ორბელიანის 
უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა 

2020 
 

2. შესავალი საქართველოს 
საკონსტიტუციო სამართალში 

ქართული გეგენავა დ., პაპაშვილი თ., 
ვარდოსანიძე ქ., გორაძე გ., 
ბრეგაძე რ., თევზაძე თ., 
ცანავა ლ., ჯავახიშვილი პ., 
მაჭარაძე ზ., სიორიძე გ., 
ლოლაძე ბ. 

დავით ბატონიშვილის 
სამართლის ინსტიტუტის 
გამომცემლობა 

2020 

3. საქართველოს საკონსტიტუციო 
სამართალი (IV გამოცემა) 

ქართული გეგენავა დ., ქანთარია ბ., 
ცანავა ლ., თევზაძე თ., 
მაჭარაძე ზ., ჯავახიშვილი 
პ., ერქვანია თ., პაპაშვილი 
თ. 

დავით ბატონიშვილის 
სამართლის ინსტიტუტის 
გამომცემლობა 

2016 

4. საქართველოს საკონსტიტუციო 
სამართალი (III გამოცემა) 

ქართული გეგენავა დ., ქანთარია ბ., 
ცანავა ლ., თევზაძე თ., 
მაჭარაძე ზ., ჯავახიშვილი 
პ., ერქვანია თ., პაპაშვილი 
თ. 

დავით ბატონიშვილის 
სამართლის ინსტიტუტის 
გამომცემლობა 

2015 

5. საქართველოს საკონსტიტუციო 
სამართალი (II გამოცემა) 

ქართული გეგენავა დ., ქანთარია ბ., 
ცანავა ლ., თევზაძე თ., 

დავით ბატონიშვილის 
სამართლის ინსტიტუტის 

2014 
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მაჭარაძე ზ., ჯავახიშვილი 
პ., ერქვანია თ., პაპაშვილი 
თ. 

გამომცემლობა 

6. საქართველოს საკონსტიტუციო 
სამართალი (I გამოცემა) 

ქართული გეგენავა დ., ქანთარია ბ., 
ცანავა ლ., თევზაძე თ., 
მაჭარაძე ზ., ჯავახიშვილი 
პ., ერქვანია თ., პაპაშვილი 
თ. 

დავით ბატონიშვილის 
სამართლის ინსტიტუტის 
გამომცემლობა 

2013 

სტატიები 

1. საერთაშორისო ხელშეკრულებების 
საკონსტიტუციო კონტროლი 
საქართველოში, ნაშრომთა 
კრებული: „თანამედროვე 
საერთაშორისო სამართლის 
აქტუალური საკითხები". 

ქართული პაატა ჯავახიშვილი უნივერსალი 2020 

2. „საქართველოს საკონსტიტუციო 
სასამართლო: პოზიტიური 
კანონმდებლობის მცდელობა და 
გამოწვევები“, კრებული: „ლადო 
ჭანტურია 55“ 

ქართული დიმიტრი გეგენავა  
პაატა ჯავახიშვილი 

დავით ბატონიშვილის 
სამართლის ინსტიტუტის 
გამომცემლობა 

2018 

3. თვითინიციატივასა და 
შეჯიბრებითობას შორის: ერთი 
გადაწყვეტილება საქართველოს 
საკონსტიტუციო სასამართლოს 
პრაქტიკიდან, კრებული 
„ავთანდილ დემეტრაშვილი 75“  

ქართული პაატა ჯავახიშვილი დავით ბატონიშვილის 
სამართლის ინსტიტუტის 
გამომცემლობა 

2018 

4. President’s Veto in Georgian Legal 
Reality, Polish-Georgian Law Review, 
№3, 

ინგლისური პაატა ჯავახიშვილი  -- 2017 

5. საქართველოს საკონსტიტუციო 
სასამართლო და ფაქტობრივი 

ქართული პაატა ჯავახიშვილი თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 

2017 
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რეალური კონტროლი, სტატია 
ჟურნალში: „სამართლის ჟურნალი“ 

გამომცემლობა 

6. საქართველოს კონსტიტუციის 39-ე 
მუხლი: იძულებით 
გადაადგილებული ნორმა 
თავშესაფრის მოლოდინში და 
შეუცნობლისადმი შიშის ფენომენი 
ქართულ კონსტიტუციონალიზმში, 
სტატია ჟურნალში: „აკადემიური 
მაცნე“ 

ქართული პაატა ჯავახიშვილი გრიგოლ რობაქიძის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა 

2017 

7. საქართველოს პრეზიდენტის ვეტო 
და მისი ნორმატიული 
მოწესრიგების ანატომია, კრებული 
„კონსტიტუციონალიზმის 800 
წელი“ 

ქართული პაატა ჯავახიშვილი დავით ბატონიშვილის 
სამართლის ინსტიტუტის 
გამომცემლობა 

2017 

8. ორმაგი ვოტუმი - ზღვარი 
კონსტიტუციის მოქნილობასა და 
სტაბილურობას შორის, კრებული 
„გურამ ნაჭყებია 75“ 

ქართული პაატა ჯავახიშვილი დავით ბატონიშვილის 
სამართლის ინსტიტუტის 
გამომცემლობა 

2016 

9. საერთო სასამართლოების 
გადაწყვეტილებათა 
საკონსტიტუციო კონტროლი: 
სამხრეთ კავკასიის 
სახელმწიფოების გამოცდილება 
და პერსპექტივები, „სამართლის 
ჟურნალი“, №1 

ქართული პაატა ჯავახიშვილი თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა 

2016 

10. საქართველოს საკონსტიტუციო 
სასამართლოს ადგილი 
სახელმწიფო ხელისუფლების 
ორგანოთა შორის და რეალური 
კონტროლის დამკვიდრების 
პერსპექტივა საქართველოში, 

ქართული პაატა ჯავახიშვილი დავით ბატონიშვილის 
სამართლის ინსტიტუტის 
გამომცემლობა 

2016 
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ჟურნალი „სახელმწიფო 
მმართველობის მოდელები: 
საქართველოს საკონსტიტუციო 
სინამდვილე და პერსპექტივა“,   

11. განსხვავებული და თანმხვედრი 
აზრის უფლების არსი და მის 
ფორმირებასთან დაკავშირებული 
პრობლემები საქართველოში, 
ჟურნალი „თანამედროვე 
სამართლის მიმოხილვა“, №1 

ქართული პაატა ჯავახიშვილი დავით ბატონიშვილის 
სამართლის ინსტიტუტის 
გამომცემლობა, 

2014 

12. საკონსტიტუციო კონტროლის 
ელემენტები საქართველოს 1921 
წლის კონსტიტუციაში, ჟურნალი 
„საქართველოს დემოკრატიული 
რესპუბლიკა და 1921 წლის 
კონსტიტუცია“ 

ქართული პაატა ჯავახიშვილი დავით ბატონიშვილის 
სამართლის ინსტიტუტის 
გამომცემლობა, 

2013 

      

თარგმანები 

1. ჰერმენევტიკისა და 
კონსტიტუციის ინტერპრეტაციის 
შესახებ, თარგმანი ჟურნალში: 
სამართლის მეთოდები, №1. 

ინგლისურიდან აარონ ბარაქი დავით ბატონიშვილის 
სამართლის ინსტიტუტის 
გამომცემლობა 

2017 

2. საკონსტიტუციო 
მართლმსაჯულების ევროპული 
სისტემების შედარებითი 
მიმოხილვა, თარგმანი ჟურნალში: 
„სამართლის ჟურნალი“, №2. 

ინგლისურიდან შნუც რუდოლფ დიური თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა 

2017 
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