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           დიანა ბერეკაშვილი 
 

მოქმედი სტატუსი/სამსახური: თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა 

პალატის მოსამართლე 

 

პერსონალური ინფორმაცია: 

დაბადების თარიღი: 
1971 წლის 23  აგვისტო 

მისამართი: თბილისი დოლიძის ქუჩა  28 ბინა 69 

სამსახურის ტელ. 

ნომერი: 

2510304 

მობილური ტელ. 

ნომერი: 

599919180 

ელ-ფოსტის მისამართი: 

 

berekashvilidiana@yahoo.com 

 

განათლება/სერტიფიკატები:  

 

უნივერსიტეტის / 

სასწავლებლის დასახელება 

ფაკულტეტი / 

სპეციალობა 

დაწყების 

თარიღი 

დასრულები

ს თარიღი 

მიღებული 

ხარისხი 

თბილისის ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

      

იურიდიული/სამართალ

მცოდნეობა 

1990 1996 იურისტი 

მოსამართლეთა 

საკვალიფიკაციო გამოცდა 

მოსამართლე 2005   

ნოტარიუსთა 

საკვალიფიკაციო გამოცდა 

ნოტარიუსი 1998   

თბილისის ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

დოქტორანტურა 

კერძო სამართლის 

მიმართულება 

 2007 -- ---- 

იუსტიციის სამინისტროს 

სასწავლო ცენტრი  და IRZ.  

ბავშვთა საერთაშორისო 

გატაცების 

სამართლებრივი 

ასპექტები 

2009 2009 ტრენერის 

სერთიფიკ

ატი 

იუსტიციის უმაღლესი 

სკოლა;  USAID; შეფასებისა 

და გამოცდების ეროვნული 

შესავალი კურსი ტესტის 

შექმნის 

მეთოდოლოგიაში 

2015 2015 ტრენერის 

სერთიფიკ

ატი 
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ცენტრი 

საია; GIZ  da IRZ კაზუსის ამოხსნის  

მეთოდიკა სამოქალაქო 

სამართალში 

2014 2015 ტრენერის 

სერთიფიკ

ატი 

 

 

სამუშაო/პროფესიული გამოცდილება: 

 

სამუშაო ადგილი დაკავებული პოზიცია; 

მოვალეობები 

დაწყების 

თარიღი 

დასრულებ

ის თარიღი 

საქართველოს ნოტარიუსთა 

პალატა 

სტაჟირება- ნოტარიუსის 

თამაშემწე 

1997 1998 

საქართველოს პარლამენტი წამყვანი სპეციალისტი 1998 2001 

საქართველოს ახალგაზრდა 

იურისტთა ასოციაცია 

იურიდიული დახმარების 

ცენტი 

2001 2005 

საქართელოს რადიოს პირველი 

არხი; გერმანიის ტექნიკური 

თანამშრომლობის ცენტრი GIZ  

რადიოგადაცემა : მე, შენ და 

კანონი”  წამყვანი 

2002 2005 

საქართელოს რადიოს პირველი 

არხი; და USAID 

რადიოგადაცემა ”თქვენი 

უფლებები” წამყვანი 

2003 2005 

თბილისის საქალაქო 

სასამართლოს სამოქალაქო 

საქმეთა კოლეგია 

მოსამართლე 2005 2016 

თბილისის სააპელაციო 

სასამართლოს  სამოქალაქო 

საქმეთა პალატა 

მოსამართლე 2016 ------ 

 

 

პედაგოგიური გამოცდილება: 

სამუშაო ადგილი დაკავებული პოზიცია; 

მოვალეობები 

დაწყების 

თარიღი 

დასრულებ

ის თარიღი 

თბილისის ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. 

ასისტენტ-პროფესორი 

ასისიტენტი 

2009 

2013 

2013 

--- 

ქართულ-ამერიკული 

უნივერსიტეტი 

ასოცირებული პროფესორი 2007 --- 
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იუსტიციის უმაღლესი სკოლა მასწავლებელთა საბჭოს წევრი 2008 ---- 

საქართველოს ნოტარიუსთა 

პალატა (სასწავლო ცენტრი)  

ტრენერი  2010 ----- 

გაეროს ქალთა ორგანიზაცია ტრენერი  2010 ----- 

საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტროს  სასწავლო ცენტრი 

ტრენერი 2013 ----- 

 

             

 

           პუბლიკაციები/ნაშრომები: 

 

წელი დასახელება 

2005 იურისტის რჩევები (საია) 

2013 სამართლებრივი  გზამკვლევი ქალებისათვის (გაეროს ქალთა 

ორგანიზაცია; GIZ) 

2015 კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა სამოქალაქო სამართალში (GIZ) 

 

             უცხო ენები: 

უცხო ენა ცოდნის დონე (თავისუფლად; 

კარგად; საშუალოდ; დამწყები) 

რუსული თავისუფლად  

ინგლისური საშუალო 

  

 

             კომპიუტერული უნარ-ჩვევები: 

 
microsoft word; excell ;  internet explorer 

 


