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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  

 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი 

2017 წლიდან; 

 გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის სრული 

პროფესორი 2012 წლიდან; 

 იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მოწვეული ლექტორი 2014 წლიდან; 

 ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორი 2007-2016 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; 
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 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. 

 

 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე 1998-2006 წ. 

 

 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) წევრი 2006 – 2008წ. 

 

 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

იურიდიული ფაკულტეტის დოცენტი, სამოქალაქო სამართლის კათედრის გამგის 

მოადგილე 1999- 2005წ. 

 

 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

იურიდიული ფაკულტეტის სამოქალაქო სამართლის კათედრის მასწავლებელი 1997 

-1999წ; 

 

 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

იურიდიული ფაკულტეტის სამოქალაქო სამართლის კათედრის ლაბორანტი 1996 – 

1997 წ. 

 

 მოსამართლეთა სასწავლო ცენტრის ლექტორი 2001 – 2003 წ. 

 

 

 

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; 

 ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდების კომისიის წევრი 2003 -2006წ. 
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 საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო 

გამოცდების კომისიის წევრი 2002-2005 წ; 2014-2015წ. 

 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს წევრი 

2001-2006წ; 

 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოწვეული სპეციალისტი 2003-2007 წ; 

 2005 წელს წარმატებით ჩავაბარე მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდა. 

  
  

პროფესიული განვითარება 

 USAID/EU4 Justice, „ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის 6-ე მუხლის  

სტანდარტების იმპლემენტაცია“,  ბორჯომი, 16-18 თებერვალი, 2018.  

 Council of Europe/Unicef,  ხელმისაწვდომი მართლმსაჯულება და ბავშვზე მორგებული 

მართლმსაჯულების სისტემის განვითარება საქართველოში.  ტრეინინგი „სამოქალაქო 

საქმეთა განხილვის პროცესში ბავშვის მონაწილეობა“, თბილისი,  9-10 დეკემბერი, 

2017. 

 საქართველოს უზენაესი სასამართლო/ Council of Europe, პროექტი „ადამიანის 

უფლებათა ევროპული კონვენციის გამოყენება საქართველოში, ეროვნული 

კანონმდებლობისა და სასამართლო პრაქტიკის ჰარმონიზაცია ევროპულ 

სტანდარტებთან“, ტრეინინგი «ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 

პრეცენდენტული გადაწყვეტილებები“, თბილისი, 17-18 ნოემბერი, 2017. 

 USAID/EU4 Justice, „ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკით 

დადგენილი სტანდარტების იმპლემენტაცია“,  ბორჯომი, 6-8 ოქტომბერი, 2017. 

 UNDP/UNCITRAL, “სასამართლოს ჩართულობის ფარგლები საარბიტრაჟო 

წარმოებაში“, ბორჯომი, 30 სექტემბერი- 1 ოქტომბერი, 2017. 

 GIZ,  „მორიგების წარმოება სასამართლოში“, თბილისი, 7-9 სექტემბერი, 2017. 

 საქართველოს უზენაესი სასამართლო/ Council of Europe, პროექტი „ადამიანის 

უფლებათა ევროპული კონვენციის გამოყენება საქართველოში, ეროვნული 

კანონმდებლობისა და სასამართლო პრაქტიკის ჰარმონიზაცია ევროპულ 

სტანდარტებთან“, ტრეინინგი   “საკუთრების უფლების დაცვის ევროპული 

სტანდარტები”, თბილისი, 17 მარტი, 2017. 

 საქართველოს უზენაესი სასამართლო/ Council of Europe, პროექტი „ადამიანის 

უფლებათა ევროპული კონვენციის გამოყენება საქართველოში, ეროვნული 

კანონმდებლობისა და სასამართლო პრაქტიკის ჰარმონიზაცია ევროპულ 

სტანდარტებთან“, ტრეინინგი  დისკრიმინაციის აკრძალვის საკითხებზე, თბილისი, 

11-12 თებერვალი, 2017. 

 GIZ და საქართველოს უზენაესი სასამართლო, ტრეინინგი „სასამართლო 

გადაწყვეტილებების სტრუქტურა“, თბილისი, 9 ნოემბერი, 2016. 

 GIZ და საქართველოს უზენაესი სასამართლო, ტრეინინგი საკორპორაციო და 

სახელშეკრულებო სამართლის ცალკეულ საკითხებზე“, თბილისი, 11 აპრილი, 2016. 

 IRZ/GIZ,  ტრენერთა ტრეინინგი კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკაში, თბილისი, 07-09 

დეკემბერი, 2015, თბილისი, საქართველო. 
 Council of Europe, “Application of the European Convention on Human Rigts and harmonization 

of national legislation and iudicial practice in line with European Standarde in Georgia, 

Strasbourg, France, 13-17 September, 2015; 
 GIZ და დრეზდენის უმაღლესი  სასამართლო, ქართველი მოსამართლეების 

ჰოსპიტაცია (კვალიფიკაციის ამაღლება), 20-27 სექტემბერი, დრეზდენი, გერმანია, 

2015; 

 GIZ და საქართველოს უზენაესი სასამართლო, მოსამართლეების კვალიფიკაციის 

ამაღლება სამოქალაქო სამართლის აქტუალურ საკითხებზე, 10-13 ნოემბერი, 

თბილისი, 2015 ; 
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 DAAD –Forderprogramms “Ostpartnerschafen” Fridrich-Schiler-Universitet Jena-  სწავლების 

თანამედროვე მეთოდების თეორიულ-პრაქტიკული ასპექტები, 2013-2015 წ.იენა, 

გერმანია.D 

 USAID/  JILEP, NCCL,  ბიზნესის სამართლის კვირეული, თბილისი, 21-24 მაისი, 2014; 

 IRZ/GIZ,  ტრენერთა ტრეინინგი კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკაში, ყვარელი, 26-28 

ივნისი, 2014; 

  USAID/  JILEP ,GBA Stydu Tour to the US, New Jersey Institute for Continuing Legal 

Education (NJCLE), New Jersey, New Yorc, 17-23 Februaru, USA, 2014; 

 USAID/  JILEP, ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის საქმიანობის სრულყოფა, 

ყაზბეგი, 14-16 თებერვალი, 2014; 

 USAID/  JILEP, სარეკომენდაციო გადაწყვეტილებების მნიშვნელობა იურიდიული 

პროფესიის, ადვოკატებისა და საზოგადოებისათვის, თბილისი, 6 თებერვალი, 2014; 

 USAID/  JILEP, სააღსრულებო კანონმდებლობის რეფორმირება, თბილისი, 11 

დეკემბერი, 2013; 

      USAID/  JILEP    ბიზნეს სამართლის სიმპოზიუმი, თბილისი, 17-18 მაისი, 2013; 

 USAID/  JILEP   და უოშბორნის უნივერსიტეტის (კანზასი, აშშ) ერთობლივი 

ტრეინინგი „სამართლის სწავლების მეთოდოლოგია“, თბილისი, 10-11 მაისი, 2013; 

  USAID/  JILEP    იურიდიული განათლების თანამედროვე მეთოდები, 28-30 მარტი, 

კაჭრეთი, 2013; 

  USAID/  JILEP  მედიაცია საქართველოში - დღევანდელობა და პერსპექტივები, 

თბილისი, 16 დეკემბერი, 2012;  

 USAID/  JILEP, ტეინინგი სწავლების მეთოდოლოგიაში, ბაზალეთი, 28-29 აპრილი, 

2012;     

 USAID/  JILEP  Eurazia Partnership Foundation არბიტრაჟის ინსტიტუტის განვითარება 

საქართველოში, 12 მარტი, თბილისი, 2012;  
 USAID/  JILEP, The United Nations Commission on Intrenational Trade Law(UNICITRAL) 

ბიზნეს არბიტრაჟის თანამედროვე საკითხები, თბილისი,24 თებერვალი,  2012; 

  USAID/JILEPP ადვოკატთა პროფესიული განვიტარების სრულყოფისათვის, 

ბაკურიანი, 20-22 იანვარი, 2012; 

 USAID/JILEP ადვოკატთა ეფექტური კომუნიკაცია, სიღნაღი, 10-12 თებერვალი, 2012;  

 United Nations Human Rights, ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალში 

ადვოკატთა სწავლება, თბილისი, 12 აპრილი, 2012; 

 USAID/  JILEP  - Master Class on Creating Law Practice Simulations in Large Classes, on 11 

May 2011, Tbilisi. 
 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. 
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თემის ხელმძღვანელობა / რეცენზენტობა / ოპონენტობა 

 

 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: ნინო ხარიტონაშვილი, 

„მესამე პირები სამოქალაქო პროცესში“, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო, 

თბილისი, 2018. 

 

 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, 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: 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 
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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 
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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. 
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 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.  

 

 

ამჟამინდელი სამეცნიერო-კვლევითი ინტერესები (კვლევები/პროექტები/გრანტები) 

 სასამართლო გადაწყვეტილების სტრუქტურა; 

 სამოქალაქო საქმეთა უწყებრივი ქვემდებარეობა და განსჯადობა; 

 დაუსწრებელი გადაწყვეტილება; 

 სამოქალაქო და სამოქალაქო საპროცესო სამართლის კაზუსების დამუშავების 

მეთოდიკა; 

  სახელშეკრულებო ურთიერთობებიდან გამომდინარე მეორადი მოთხოვნები; 

 უდავო წარმოების წესით საქმეთა განხილვის თავისებურებანი; 

 საოჯახო საქმეთა განხილვის თავისებურებანი; 

 სასამართლოს მონაწილეობა საარბიტრაჟო განხილვასა და საარბიტრაჟო 

გადაწყვეტილების აღსრულებაში. 

 

ზოგადი/ სამეცნიერო კვლევის უნარი  

 კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენება მეცადინეობების მომზადებისა და 

ჩატარებისათვის  

 უცხოენეოვანი ლიტერატურის გამოყენება მეცადინეობების მომზადებისა და 

ჩატარებისათვის  

 

გამოქვეყნებული შრომები 

 

(მონოგრაფია/სახელმძღვანელო) 

1. ზურაბ ძლიერიშვილი, ნარდობის ხელშეკრულება (თეორია და პრაქტიკა), 

მონოგრაფია, გამომცემლობა „მერიდიანი“,  თბილისი, 2016, (534 გვერდი). 
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2. ზურაბ ძლიერიშვილი (თანაავტორობით), კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა სამოქალაქო 

სამართალში, სახელმძღვანელო, თბილისი, 2015. (200 გვერდი). წიგნი გამოცემულია 

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) ფინანსური 

მხარდაჭერით. ელექტრონული ვერსიის ჩამოტვირთვა შესაძლებელია ვებ 

გვერდიდან: www.giz.de/law-caucasus 

3. ზურაბ ძლიერიშვილი (თანაავტორობით), სახელშეკრულებო სამართალი, 

სახელმძღვანელო, (759 გვერდი), გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბილისი, 2014.   

4. ზურაბ ძლიერიშვილი (თანაავტორობით), სამოქალაქო საპროცესო სამართალი 

(პირველი ნაწილი), სახელმძღვანელო (371 გვერდი), გამომცემლობა „სამართალი“, 

თბილისი, 2014. 

5. ზურაბ ძლიერიშვილი, სამოქალაქო საპროცესო სამართალი (პრაქტიკული 

სახელმძღვანელო, 342 გვერდი),გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბილისი, 2012. 

6. ზურაბ ძლიერიშვილი, ნარდობის ხელშეკრულების სამართლებრივი ბუნება 

(მონოგრაფია, 287 გვერდი), გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბილისი, 2011. 

7. ზურაბ ძლიერიშვილი, ქონების საკუთრებაში გადაცემის ხელშეკრულებათა 

სამართლებრივი ბუნება, სახელმძღვანელო, (542 გვერდი), გამომცემლობა 

„მერიდიანი“, თბილისი, 2010. 

8. ზურაბ ძლიერიშვილი, ვალდებულებითი სამართალი, პრაქტიკული 

სახელმძღვანელო, (355 გვერდი), გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბილისი, 2009. 

9. ზურაბ ძლიერიშვილი, სამოქალაქო საპროცესო სამართლის ცალკეული საკითხები, 

პრაქტიკული სახელმძღვანელო, (140 გვერდი), გამომცემლობა „მერიდიანი“, 

თბილისი, 2007. 

10. ზურაბ ძლიერიშვილი, „მოსამართლის სამაგიდო წიგნი“ (საგრანტო პროექტის 

ფარგლებში პირველი ინსტანციის მოსამართლეებისათვის თანაავტორობით 

შექმნილი დამხმარე სახელმძღვანელო), თბილისი, 2007. 

11. ზურაბ ძლიერიშვილი, „ნასყიდობის ხელშეკრულების სამართლებრივი ბუნება“ 

(მონოგრაფია, 190 გვერდი), გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბილისი, 2006. 

12. ზურაბ ძლიერიშვილი, „ვალდებულების შესრულება“ (მონოგრაფია, 146 გვერდი), 

გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბილისი, 2006. 

13. ზურაბ ძლიერიშვილი, „ფულადი ვალდებულებების შესრულების თავისებურებანი“ 

(მონოგრაფია, 51 გვერდი), გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბილისი, 2005. 

14. ზურაბ ძლიერიშვილი,“ვალდებულების შესრულება მესამე პირის მიერ“ 

(მონოგრაფია, 50 გვერდი), გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბილისი, 2005. 

15. ზურაბ ძლიერიშვილი, „ჩუქების ხელშეკრულების სამართლებრივი ბუნება“ 

(მონოგრაფია, 58 გვერდი),გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბილისი, 2004. 

16. ზურაბ ძლიერიშვილი, „მოსამართლის სამაგიდო წიგნი“ (საგრანტო პროექტის 

ფარგლებში შექმნილი დამხმარე სახელმძღვანელო), თბილისი, 2003. 

17. ზურაბ ძლიერიშვილი, ვალდებულებითი სამართალი (დამხმარე სახელმძღვანელო, 

250 გვერდი), გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბილისი, 2002. 

18. ზურაბ ძლიერიშვილი, ნარდობის სამართლებრივი რეგულირება ( დამხმარე 

სახელმძღვანელო 80 გვერდი), გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბილისი, 2001. 

19. ზურაბ ძლიერიშვილი, სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი (თანაავტორობით), წიგნი 

მეოთხე, ტომი პირველი, გამომცემლობა „სამართალი“, თბილისი, 2001. 

http://www.giz.de/law-caucasus
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20. ზურაბ ძლიერიშვილი, სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი (თანაავტორობით), წიგნი 

მეოთხე, ტომი  მეორე, გამომცემლობა „სამართალი“, თბილისი, 2001. 

21. ზურაბ ძლიერიშვილი, „უდავო წარმოება“ (მონოგრაფია, 67 გვერდი), გამომცემლობა 

„მერიდიანი“, თბილისი, 2000. 

22. ზურაბ ძლიერიშვილი, „უდავო წარმოება საქართველოს ახალი სამოქალაქო 

საპროცესო კოდექსის მიხედვით“ (დამხმარე სახელმძღვანელო, 65 გვერდი), თსუ-ს 

გამომცემლობა, თბილისი, 1998. 

23. ზურაბ ძლიერიშვილი, ხანდაზმულობის ვადების ზეგავლენა სარჩელზე 
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თბილისი, 2016. 

12. GIZ, საერთაშორისო კონფერენცია „ სამოქალაქო სამართლის რეფორმის 

პერსპექტივები საქართველოში - საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი“, 13 ივნისი,  

თბილისი, 2016. 
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13. GIZ  და დრეზდენის უმაღლესი სამხარეო სასამართლო, „საკორპორაციო სამართლის 

პრობლემური საკითხები“, დრეზდენი, გერმანია,  7-14 მაისი, 2016. 

14. USAID/JILEP, კონფერენცია „საქართველოს სასამართლო სისტემის გამოწვევები“, 21 

დეკემბერი, თბილისი, 2015. 

15. GIZ და საქართველოს უზენაესი სასამართლო, „შეცილებისა და ხანდაზმულობის 

ვადები იძულებით დადებულ გარიგებებში“, საერთაშორისო კონფერენცია,“ 

თბილისი, 10-13 ნოემბერი, 2015.  

16. Max-Plank-Instituts fur auslendisches und internationals Privatrecht (Hamburg, 

Deutschland) და თსუ-ის ერთობლივი საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე 

„საკუთრება და სამართლებრივი სტაბილურობა: საკუთრების ცნების 

ტრანსფორმაცია“, თბილისი, 5-6 ნოემბერი, 2015; 

17. GIZ და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა, კონფერენცია თემაზე „სანოტარო 

სამართლის აქტუალური საკითხები“, თბილისი, 11 ოქტომბერი, 2015; 

18. GIZ  და დრეზდენის უმაღლესი სამხარეო სასამართლო, საერთაშორისო კონფერენცია 

სასამართლო პრაქტიკის აქტუალურ საკითხებზე, დრეზდენი, გერმანია, 20-27 

სექტემბერი,  2015.  

19. USAID/  JILEP,  NCADR, საერთაშორისო კონფერენცია „მდიაცია და არბიტრჟი - 

ეროვნული და გლობალური გამოწვევები“, თბილისი, 9-10 ივნისი, 2014;  

20. GBA, საერთაშორისო კონფერენცია ადვოკატთა როლისა და პროფესიული 

გარანტიების სესახებ, თბილისი, 18-19 დეკემბერი, 2014 

21. Deutsche Stiftung fur Internacionale Rechtliche Zusammenarbait E.V (IRZ),, 

„საერთაშორისო კონფერენცია გერმანული სამართლის გამოყენება საერთაშორისო 

სამართლებრივ ურთიერთობებში“, თბილისი, 17 დეკემბერი, 2014; 

22. Counsel of Europe, Open Society Georgia Foundation,  კონფერენცია დისკრიმინაციის 

აღმოფხვრის ამოცანა საქართველოში: კანონმდებლობა ადამიანის უფლებათა 

ევროპული კონვენციითა და სხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებებით დადგენილი 

ანტი-დისკრიმინაციული სტანდარტების ჭრილში”, თბილისი, 3 დეკემბერი, 2014; 

23. USAID/  JILEP, „კონფერენცია მოსამართლეთა დისციპლინური სამართალწარმოების 

გაუმჯობესების გზებზე’, თბილისი, 18 დეკემბერი, 2014; 

24. Folksvagen Stiftung (Deutschland) Max-Plank-Instituts fur auslendisches und internationals 

Privatrecht (Hamburg, Deutschland) და თსუ-ის ერთობლივი საერთაშორისო 

კონფერენცია თემაზე: „კერძო სამართლის განვითარება კავკასიასა და ცენტრალურ 

აზიაში. ტრანსფორმაცია სამართლის ტრანსპლანტაციის მეშვეობით“,თბილისი,17-19 

ოქტომბერი, 2012 წელი; 

25. GIZ, კონფერენცია „ქართული სამოქალაქო საპროცესო სამართალი და მისი 

განვითარების თანამედროვე ტენდენციები“, თბილისი, 7 ივნისი, 2012; 

26. Internacionale Conference Countersing institute, European Experience and Georgian 

perpective, Tbilisi, 23-24 06.2012; 

27. გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის მიერ ერთობლივად 

ორგანიზებული საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე „კონტრასიგნაციის 

ინსტიტუტი - ევროპული გამოცდილება და ქარტული პერსპექტივა’, თბილისი, 23 

ივნისი, 2012; 

28. USAID/  JILEP საერთაშორისო კონფერენცია: „პროფესიული ეთიკის საკითხები 

ადვოკატებისათვის“,  თბილისი, 21 ნოემბერი 2011. 

29. USAID/  JILEP, საერთაშორისო კონფერენცია „ადვოკატთა ეთიკის გაძლიერება“, 

ბათუმი, 27-30 ივნისი 2011. 

30. USAID/  JILEP, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: სამართლის აქტუალური 

პრობლემები, თბილისი, 18-19 დეკემბერი 2010. 
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31.  Deutsche Stiftung fur Internacionale Rechtliche Zusammenarbait E.V., Universitat Bonn 

Germany – Zuir Entwicklung Einer JuristiSchen Unterrichtsmetodik fur georgien, 28.11.-03-

12 2010 (Germany). 

32. IRZ, საერთაშორისო კონფერენცია  „ადვოკატთა პროფესიული განვითარება“ 21-22 

ივლისი, 2010 წელი. 

33. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: სახელმწიფო მართვის სამართლებრივი 

საფუძვლები, თბილისი, 12-13 ივლისი 2010. 

34. USAID/  JILEP, კონფერენცია „სამოქალაქო პროცესის აქტუალური საკითხები“, 

თბილისი, 17-18 თებერვალი 2008 წელი.  

35. GEPLAC, საერთაშორისო კომერციული არბიტრაჟის უახლესი ტენდენციები, 14-15 

თებერვალი 2007 წელი, საქართველო, თბილისი. 

36. ABA/CELLI, საერთაშორისო კონფერენცია იურიდიული კლინიკების განვითარება 

საქართველოში, 11-15 თებერვალი 2006 წელი, საქართველო, თბილისი. 

37. ევროკავშირის კანონის უზენაესობის მისია: საერთაშორისო კონფერენცია 

მოსამართლეთა დისციპლინური წარმოების საკითხების სრულყოფისათვის, 17 -19 

დეკემბერი 2005 წელი, საქართველო, თბილისი. 

38. GTZ, საერთაშორისო კონფერენცია: სასამართლოსა და იუსტიციის რეფორმების 

მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში, 1-3 დეკემბერი, საქართველო, თბილისი, 

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. 

 

გრანტი 

 

 GIZ ის  გრანტი, სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის ცალკეული მუხლების კომენტარი 

(თანაავტორობით). გრანტი გრძელდება 2019 წლის შემოდგომამდე. 
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 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.     
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 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ერთ-ერთი წარმომადგენელი საქართველოს 

პარლამენტში ცალკეულ საკანონმდებლო ცვლილებებთან და დამატებებთან 

დაკავშირებულ საკითხებზე 2014 წლიდან; 

 საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ჟურნალის - ”ადვოკატი” სარედაქციო 

კოლეგიის წევრი 2013 წლის იანვრიდან; 

 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჟურნალის ”თემიდა”-ს სარედაქციო 

კოლეგიის წევრი 2008 წლიდან; 
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