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maia ivaniZe 

სქესი: mdedrobiTi 

მოქალაქეობა: saqarTvelo 

დაბადების თარიღი: 14.02.1967 

დაბადების ადგილი: Tbilisi 

ოჯახური მდგომარეობა: ganqorwinebuli 

 

განათლება და სამეცნიერო მოღვაწეობა 

სტატუსი, 

ხარისხი  

ორგანიზაციის დასახელება, ადგილმდებარეობა პერიოდი 

სტუდენტი; 

კვალიფიკაცია- 

იურისტი 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი 

 
 

1987-1992 

ასპირანტურა მაძიებელი; სპეციალობა - სისხლის სამართალი; 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. 

1993-1999 

სამართლის 

დოქტორი 

სადისერტაციო ნაშრომი თემაზე: „რელიგიური დანაშაული“ 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

1999 

 

პროფესიული საქმიანობა 

ორგანიზაციის დასახელება, ადგილმდებარეობა თანამდებობა, სტატუსი პერიოდი 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი 

 

 ivane javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo universitetis 
iuridiuli fakultetis 
studentTa samecniero wris 
xelmZRvaneli  

 

 ivane javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo universitetis 
sisxlis samarTlisa 
kriminologiis kaTedris 
laboranti; (studentis 
statusis paralelurad). 
 

 ivane javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo universitetis 
xelovnebisa da humanitrul 
profesiaTa fakultetis 
samarTalmcodneobis 
specialobaze maswavlebeli; 
 

 

1989-1990 w. 
 
 
 
 
 
 
 
02.09.1990 w. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1990w.-2003w. 
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 ivane javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo universitetis 
iuridiuli fakultetis 
sisxlis samarTlisa da 
kriminologiis kaTedris 
maswavlebeli;  
 

 iuridiuli fakultetis 
sabWos swavluli mdivani; 
 

 ivane javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo universitetis 
iuridiuli fakultetis 
sisxlis samarTlisa da 
kriminologiis kaTedris 
docenti; 

  

 ivane javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo universitetis 
iuridiuli fakultetis 
sisxlis samarTlis 
mimarTulebis asocirebuli 
profesori  
 

 kavkasiis universitetis 
mowveuli leqtori 

 
 

 

 ivane javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo universitetis 
iuridiuli fakultetis 
sisxlis samarTlis 
mimarTulebis asocirebuli 
profesori  
 

 saqarTvelos daviT 
aRmaSeneblis saxelobis 
universitetis asocirebuli 
profesori 
 
 

 kriminologiis samecniero 
kvleviTi institutis wevri;  
 

 sisxlis samarTlisa da 
sisxlis samarTlis 
procesis samecniero-
kvleviTi institutis wevri; 
 

 ivane javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo universitetis 
iuridiuli fakultetis 
profesori (sisxlis 
samarTlis mimarTulebis 
xelmZRvaneli); 
 

 
 
 
01.12.1995 w. 
 
 
 
 
 
1999-2000 w. 
 
 
 
 
03.11.2000 w. 
 
 
 
 
 
 
 
2005-2008w. 
 
 
 
 
 
2008 w. 
(gazafxulis 
semestri) 
 
 
2008-2011w. 
 
 
 
 
 
 
 
2008w.-2011 w. 
 
 
 
 
 
2010 w. -
dRemde 
 
 
2010 w. -
dRemde 
 
 
 
 
08.09. 2011 w. – 
dRemde 
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 Tbilisis humanitaruli 
saswavlo universitetis 
mowveuli profesori 
 

 sulxan-saba orbelianis 
saswavlo universitetis 
(sabauni) mowveuli 
profesori 
 

 ivane javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo universitetis 
iuridiuli fakultetTan 
arsebuli TinaTin wereTlis 
saxelobis studentTa 
samecniero sazogadoebis 
damfuZnebeli da 
xelmZRvaneli; 
 
 
 
 

2011w.- 2014w. 
 
 
 
 
2014w. 
 
 
 
2014 w.  -
dRemde 

Tbilisis saolqo sasamarTlo 

 

 

sisxlis samarTlis saqmeTa 
kolegiis mosamarTle 

 

2003-2005 w. 

 

Tbilisis saapelacio sasamarTlo 
 

sisxlis samarTlis saqmeTa 
palatis mosamarTle 

2005 - 2015 w. 

სამეცნიერო 

პუბლიკაციები: 

 

1. ავტორი: მაია ივანიძე 

 

 

სათაური: რელიგიისა და სისხლის სამართლის ურთიერთობის ზოგიერთი 

ისტორიული ასპექტი. 

 

გამომცემელი: ჟურნალი  ,,სამართალი’’ 1998 წელი  

 

 

2. ავტორი: მაია ივანიძე  

 

სათაური:  სინდისის თავისუფლების ცნების მოკლე ისტორიული ანალიზი 

 

გამომცემელი: ჟურნალი  ,,ადამიანი და კონსტიტუცია’’ 1999 წელი       

 

 

3. ავტორი: მაია ივანიძე (თანაავტორი) 

 

სათაური:  მართლწინააღმდეგობის გამომრიცხველი გარემოებები. სისხლის 

სამართლის ზოგადი ნაწილი, (სახელმძღვანელო).ავტორთა კოლექტივი,  

 

გამომცემელი: „მერიდიანი“, თბილისი 2004 წელი.       

 

 

4. ავტორი: მაია ივანიძე (თანაავტორი) 

 

სათაური:  პოლიტიკა სისხლის სამართალში, სისხლის სამართლის ზოგადი 

ნაწილი, (სახელმძღვანელო) ავტორთა კოლექტივი. 
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გამომცემელი:  ,,მერიდიანი’’ თბილისი 2007 წელი         

 

5. ავტორი: m. ivaniZe 

სათაური: sisxlis samarTlis zogadi nawili (saxelmZRvanelo) 

 
გამომცემელი: iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 
universiteti, 2007 w. 

 

6. ავტორი: maia ivaniZe 

სათაური: sisxlis samarTlis politikis arsi 

გამომცემელი: Jurnali `marTlmsajuleba” #2. 2008 

 

7. ავტორი: maia ivaniZe 

სათაური: religiuri danaSauli Zveli samarTlis Zeglebis mixedviT 

გამომცემელი: qristianobis kvlevebi V, ivane javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo universitetis wminda grigol feraZis 
saxelobis qristianobis kvlevebis samecniero centri. gamomc. 
`universali”, 2010 

 

8. ავტორი: m. ivaniZe 

სათაური: religiuri danaSauli Zveli qarTuli samarTlis Zeglebis 
mixedviT 

გამომცემელი: J. `marTlmsajuleba da kanoni“, #3 (26)’10 

 

 

9. ავტორი: maia ivaniZe (Tanaavtori) - არასრულწლოვანთა მიმართ 

სასჯელის გამოყენების სასამართლო პრაქტიკა 

სათაური: arasrulwlovanTa sasjelisa da aRmzrdelobiTi xasiaTis 
iZulebiTi RonisZiebis Sefardebis problemebi (statiaTa krebuli) 

 
გამომცემელი: `meridiani”, Tb., 2011 

 

10. ავტორი: მაია ივანიძე (თანაავტორი) 

სათაური: ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი საქართველოში (ავტორთა ჯგუფი). 

„ნაფიც მსაჯულთა დანერგვის, შესწავლისა და ანალიზისათვის“-პროექტის 

ფარგლებში განხორციელებული კვლევის მოკლე ანალიზი (მაია ივანიძე). 

 

გამომცემელი: „ივერიონი“. თბილისი, 2013 წელი. 

 

11. ავტორი: მაია ივანიძე  

სათაური: ალტერნატიული სასჯელები (შედარებითი ანალიზი),მზია 

ლეკვეიშვილი - 85 საიუბილეო კრებული 

გამომცემელი: „იურისტების სამყარო“. თბილისი, 2014 წელი. 

 

12. ავტორი: m. ivaniZe (თანაავტორი) 

სათაური: სისხლის სამართლის კანონმდებლობის ლიბერალიზაციის 

ტენდენტიები საქართველოში - ალტერნატიული სასჯელები  

გამომცემელი: „მერიდიანი“, თბ. 2016 

 

13. ავტორი: m. ivaniZe (თანაავტორი) 

სათაური: სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილის სახელმძღვანელო - სისხლის 

სამართლის პოლიტიკა; სასჯელთა სისტემა და სახეები; სასჯელის დანიშვნა; 

სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისა და სასჯელისგან გათავისუფლება;  

გამომცემელი: „მერიდიანი“, თბ. 2016 

 

14. ავტორი: m. ivaniZe (თანაავტორი) 

სათაური: ოჯახში ჩადენილი დანაშაული - გურამ ნაჭყებია - 75 საიუბილეო 

კრებული 
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გამომცემელი: „მერიდიანი“, თბ. 2016 

 

 

15. ავტორი: m. ivaniZe (თანაავტორი) 

სათაური: The Best Interests of Juveniles and The Types of Punishment (According to the 

Juvenile Code of Georgia). 

გამომცემელი: Polish-Georgian Law Review Wydawnictwo Uniwersytetu Warminsko-

Mazurskiego w Olsztynie, No. 2/2016. 

 

16. ავტორი: m. ivaniZe (თანაავტორი) 

სათაური: არასრულწლოვანთა კანონმდებლობის ანალიზი და სასამართლო 

პრაქტიკა 

გამომცემელი: „მერიდიანი“,თბ., 2017 

 

17. ავტორი: m. ivaniZe (თანაავტორი) 

სათაური: სისხლის სამართლის პროცესის სახელმძღვანელო 

გამომცემელი: „მერიდიანი“, თბ., 2017. 

 

18. ავტორი: m. ivaniZe (თანაავტორი) 

სათაური: სასჯელის შეფარდების ზოგადი საწყისები საქართველოს 

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კანონმდებლობის მიხედვით. 

ჟურნალი „სისხლის სამართლის აქტუალური საკითხები“ N1 

გამომცემელი: „მერიდიანი“, თბ., 2017. 

 

 

 

 

 

კონფერენციები/ 

სემინარები/ტრენინგები: 

 

დასახელება:  საერთაშორისო კონფერენცია „ქალის  წინააღმდეგ  მიმართული 

ძალადობისა და ოჯახური ძალადობის  პრობლემის სისხლისსამართლებრივი 

რეგულირების გამოწვევები (შედარებითი მიმოხილვა სტამბულის კონვენციის 

იმპლემენტაციის კვალდაკვალ)“.  

თარიღი: 2018 წლის 21-22 ივნისი 

მომხსენებელი: „საზოგადოების როლი ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ 

ბრძოლაში“ 

ორგანიზატორი: გერმანიის საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის 

ფონდის (IRZ) და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი  

 

დასახელება:  საერთაშორისო კონფერენცია „ქართული და ამერიკული სამართლის 

სისტემები“ 

თარიღი: 2018 წლის 14 მაისი 

მომხსენებელი: „ქართული სისხლის სამართლის განვითარების ტენდენციები“ 
ორგანიზატორი: თსუ პროფესორი მაია ივანიძე; აშშ მინესოტას შტატის უზენაესი 

სასამართლოს მოსამართლე პოლ ანდერსენი. 

 

დასახელება:  ჟურნალის პრეზენტაცია - სისხლის სამართლის აქტუალური 

საკითხები N2 

თარიღი: 2018 წლის 21 მარტი 

მოდერატორი; რედაქტორი - მაია ივანიძე 
ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის  იურიდიული ფაკულტეტი.  

 

დასახელება:  სტუდენტური კონფერენცია 

თარიღი: 2017 წლის 24 დეკემბერი 

მოდერატორი - მაია ივანიძე 
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ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის  იურიდიული ფაკულტეტი.  

 

დასახელება:  თსუ ემერიტუს-პროფესორ მზია ლეკვეიშვილის საიუბილეო საღამო 

თარიღი: 2017 წლის 19 ოქტომბერი 

მოდერატორი - მაია ივანიძე 
ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის  იურიდიული ფაკულტეტი.  

 

დასახელება: კონფერენცია თემებზე: ოჯახში ძალადობა და არასრულწლოვანთა 

მართლმსაჯულება 

თარიღი: 2017 წლის 8 ივნისი 

მოდერატორი - მაია ივანიძე 
ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის  იურიდიული ფაკულტეტი და ქართლის რეგიომული 

განვითარების სააგენტო.  

 

დასახელება: კონფერენცია  „სტუდენტები მოსწავლეებისთვის“ 

თარიღი: 2017 წლის 18 მაისი 

ორგანიზატორი - მაია ივანიძე 
ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის  იურიდიული ფაკულტეტი.  

 

დასახელება: დისპუტი თემებზე: „ოჯახში ძალადობა“ და „არასრულწლოვანთა 

მართლმსაჯულება“. 

თარიღი: 2017 წლის 11 მარტი 

ორგანიზატორი - მაია ივანიძე 
ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის  იურიდიული ფაკულტეტი.  

 

დასახელება: საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: „სისხლისსამართლებრივი 

სანქციები და სასჯელის შეფარდება“. 

თარიღი: 2017 წლის 12-13 მაისი 

მომხსენებელი - სასჯელის შეფარდების ზოგადი საწყისები ქართული 
არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის მიხედვით 
ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის  იურიდიული ფაკულტეტი,  საერთაშორისო სამართლებრივი 

თანამშრომლობის გერმანული ფონდი (IRZ) 

 

დასახელება: საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: „ანტიკორუფციული 

კანონმდებლობა და პრაქტიკა. ანტიკორუფციული კანონმდებლობის 

პრობლემური საკითხები“. 

თარიღი: 2016 წლის 14-15 აპრილი 

მომხსენებელი - ანტიკორუფციული კანონმდებლობა 
ორგანიზატორი: „უკრაინის მოსამართლეთა ასოციაცია“, „გერმანიის 

საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის ფონდი“. 

 

დასახელება:  თინათინ წერეთლის 110 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი 

კონფერენცია (კონფერენციის ორგანიზატორი) 
მომხსენებელი: ალტერნატიული სასჯელები 

თარიღი: 2015 წლის 24-25 ნოემბერი 

ორგანიზატორი: თსუ იურიდიული ფაკულტეტის სისხლის სამართლის 

მიმართულება და კრიმინოლოგიის კვლევითი ინსტიტუტი 

 

დასახელება:  „სისხლის სამართლის მეცნიერება ერთიან ევროპაში“ 

მომხსენებელი: ოჯახში ჩადენილი დანაშაული 

თარიღი: 2015 წლის 8-10 ოქტომბერი 
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ორგანიზატორი: მარტინ ჰეგერი, ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის 

პროფესორი; 

მერაბ ტურავა, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე, თსუ-ს 

პროფესორი 

 

დასახელება:  არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის პოლიტიკის 

ლობერალიზაცია - გზა ევროპისკენ 

მომხსენებელი თემაზე:  „მოსამართლის თვალით დანახული არასრულწლოვანთა 
დანაშაული“. 
თარიღი: 2015 წლის 29-30 აპრილი, თბილისი. 

ორგანიზატორი: თსუ იურიდიული ფაკულტეტის კრიმინოლოგიის ინსტიტუტის 

მიერ ევროკავშირის პროექტის „სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის 

მხარდაჭერა საქართველოში“ და საერთაშორისო სამართლებრივი 

თანამშრომლობის გერმანული ფონდი (IRZ) ფინანსური მარდაჭერით. 

 

დასახელება: ,,საზოგადოება ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ’’ (კონფერენციის 
ორგანიზატორი) 
მომხსენებელი თმაზე: ოჯახში ძალადობის მიზეზები და პირობები 

თარიღი: 2014 წელი 10 დეკემბერი 

ორგანიზატორი: თსუ, იურიდიული ფაკულტეტი, სისხლის სამართლის 

მიმართულება 

 

დასახელება: ბავშვები მართლმსაჯულების სისტემაში 

თარიღი: 2014 წელი 28-30 ოქტომბერი.  

 

დასახელება: სემინარი კიბერდანაშაულთან დაკავშირებულ საქმეებზე 

სასამართლო გადაწყვეტილების გამოტანის საკითხები.  

თარიღი: 2014 წელი 11-12 ივნისი ბათუმი 

 

დასახელება: ეროვნული სასამართლოების მიერ საქმის ხელახალი განხილვა 

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე. 

თარიღი: 2014 წლის 21 ივნისი - 

თბილისი იუსტიციის უმაღლესი სკოლა. 

 

დასახელება: ფორუმი - საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 

პრობლემური საკითხები: საპროცესო შეთანხმება და დაზარალებულთა 

უფლებები. 

 

თარიღი: 2013 წელი, 9 დეკემბერი. სასტუმრო „ქორთიად მარიოტი“. 

 

ორგანიზატორი: კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭირვალე 

მართლმსაჯულებისათვის. 

 

დასახელება: სემინარი - სამოსამართლო ეთიკის საფუძვლები ქართველი 

მოსამართლეებისათვის. 

თარიღი: 2013 წელი, 24-26 ნოემბერი. 

ორგანიზატორი:  მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი 

გაძლიერების პროექტი. 

 

 

დასახელება: კონფერენცია „მტკიცებითი სამართალი“. 

თარიღი: 2013 წელი, 15-16 ნოემბერი. 

ორგანიზატორი: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ნორვეგიის კანონის 

უზენაესობის მრჩეველთა მისია საქართველოში. 
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დასახელება: ტრენინგი სწავლების მეთოდოლოგიაში თსუ პროფესორებისათვის. 

თარიღი: 2013 წელი, 18 -20 ოქტომბერი, ყვარელი, საქართველო. 

ორგანიზატორი: მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი 

გაძლიერების პროექტი. 

 

 

დასახელება: კონფერენცია თემაზე სასამართლოს დამოუკიდებლობა და 

მოსამართლის პროფესია. 

თარიღი: 27-28 სექტემბერი, თბილისი. 

ორგანიზატორი: ევროპის საბჭო, ევროკავშირის წარმომადგენლობა, გერმანიის 

საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება, გერმანიის საერთაშორისო 

სამართლებრივი  თანამშრომლობა. 

 

 

დასახელება: სემინარი მოსამართლეთათვის ტრეფიკინგის საკითხებზე. 

თარიღი: 2013 წელი 20-21 სექტემბერი, ქ. თბილისი. 

ორგანიზატორი: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა. 

 

 

დასახელება:  სემინარი-საუნივერსიტეტო კურსი ბავშვთა მართლმსაჯულების 

შესახებ. 

თარიღი: 2013 წელი, 25-27 ივლისი. თბილისი, საქართველო. 

 

ორგანიზატორი: გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNICEF GEORGIA). 

 

დასახელება: ტრენინგი მოსამართლეებისათვის : ადამიანის უფლებათა ევროპული 

კონვენციისა და სტრასბურგის სასამართლოს საქართველოსთან რელევანტური 

პრაქტიკის შესახებ. 

 

თარიღი: 13-14 ივლისი, სტეფანწმინდა, სასტუმრო „რუმზი“, 2013წ. 

 

ორგანიზატორი: დანიის საქართველოს პროგრამა 2010-2013 სასამართლო 

რეფორმის, ადამიანისა და უმცირესობათა უფლებების ხელშეწყობა. 

 

დასახელება: მრგვალი მაგიდა  თემაზე  „იურიდიული სწავლების მეთოდიკა“. 

 

თარიღი: 2013 წელი, 26 ივნისი. სასტუმრო „ შერატონ მეტეხი პალასი“. 

 

ორგანიზატორი: საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურიდიული 

განათლების ხელშეწყობის ფონდი, გერმანიის საერთაშორისო სამართლებრივი 

თანამშრომლობის ფონდი(IRZ), გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის 

საზოგადოება(GIZ). 

 

 

 

დასახელება: საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე  

ადმინისტრაციული იუსტიცია: „სპეციალიზაცია და სამართალწარმოების 

გამარტივება, სამართლებრივი დაცვის ეფექტურობის ზრდა.“  

 

თარიღი: 2013 წლის 20-21 ივნისი ქალაქი. ასტანა. 

 

ორგანიზატორი: ყაზახეთის რესპუბლიკის უზენაესი სასამართლო, ყაზახეთის 

რესპუბლიკის მოსამართლეთა კავშირი, საერთაშორისო თანამშრომლობის 

გერმანიის ფონდი, ცენტრალური აზიის ქვეყნების სამართლებრივი 

სახელმწიფოებრიობის  მხარდაჭერა. 
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დასახელება: ქართულ-გერმანული საერთაშორისო კონფერენცია. 

ლიბერალიზაციის ტენდენციები ქართულ სისხლის სამართლის 

კანონმდებლობაში.  

მომხსენებელი თემაზე: „ალტერნატიული სასჯელები“- შედარებით 
სამართლებრივი ანალიზი. 
 

თარიღი: 2013 წელი 16-17 მაისი. 

 

ორგანიზატორი: საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის გერმანული 

ფონდი; ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი. 

 

 

დასახელება: სემინარი მოსამართლეებისათვის- სისხლის სამართლის  საპროცესო 

კოდექსი და გადაწყვეტილებების წერის კულტურა/დასაბუთება. 

 

თარიღი: 2013 წლის 22-23 თებერვალი. 

 

ორგანიზატორი: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა.  

 

დასახელება: შეხვედრა სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული 

დახმარების საკითხთა სამინისტროს წარმომადგენლებთან. 

თარიღი: 2013 წლის 11 თებერვალი. 

ორგანიზატორი: კრიმინალისტიკისა და კრიმინოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი 

ინსტიტუტი. 

 

 

დასახელება: მრგვალი  მაგიდა თემაზე - „ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის 

დანერგვის, შესწავლისა და ანალიზისათვის“. (მოდერატორი, პროექტის 

ორგანიზატორი) 

თარიღი : 2013 წლის 30 იანვარი. 

ორგანიზატორი: კრიმინალისტიკისა და კრიმინოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი 

ინსტიტუტი. 

 

დასახელება: გაცვლითი პროგრამა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

დელეგაციის ვიზიტი ბრატისლავის კომენსკის სახელობის  სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში. 

თარიღი: 2012 წლის 4-10 ნოემბერი. 

ორგანიზატორი: თბილისის სახელმწიფო და სლოვაკეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. 

 

 

 

დასახელება: საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამა აშშ-ი, მინესოტას შტატის 

დედაქალაქ სენტ-პოლში. 

თარიღი: 2012 წლის 11-22 ოქტომბერი. 

ორგანიზატორი: პროგრამა „ღია სამყარო“,  დაფინანსება აშშ-ს კონგრესის 

ბიბლიოთეკა. 

 

 

დასახელება: ვიზიტი რიგის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 

თარიღი: 2012 წლის 2-8 ოქტომბერი. 

ორგანიზატორი: თბილისისა და ლატვიის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

(გაცვლითი პროგრამა). 

 

 

დასახელება: მრგვალი მაგიდა - „ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის დანერგვის, 
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შესწავლისა და ანალიზისათვის“. (პროექტის ორგანიზატორი) 
თარიღი: 2012 წლის 21 ივლისი. 

ორგანიზატორი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. 

 

 

 

დასახელება: „პოლიციის როლი დანაშაულის პრევენციაში“. 

თარიღი: 2012 წლის 7 მაისი. 

ორგანიზატორი:ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სისხლის სამართლის მიმართულება, კრიმინოლოგიის 

ინსტიტუტი. 

 

 

 

დასახელება: „შეჯიბრებითობის პრინციპი სისხლის სამართლის პროცესში“-

მოდერატორი. (პროექტის ორგანიზატორი) 
თარიღი: 2012 წლის 20 აპრილი. 

ორგანიზატორი: საქართველოს უზენაესი სასამართლო და ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

 

 

დასახელება: ნორლაგის მისიით ჩატარებული სემინარი მოსამართლეთათვის 

„სასამართლო განაჩენთა დასაბუთების შესახებ“. 

თარიღი: 2012 წლის 24 მარტი. 

ორგანიზატორი: ნორვეგიის კანონის უზენაესობის მრჩეველთა მისია. 

 

 

დასახელება: უნივერსიტეტის 94-ე წლის იუბილესთან დაკავშირებით გამართული 

კონფერენცია. „სისხლის სამართლის პოლიტიკა და მისი განვითარების ძირითადი 

ტენდენციები საქართველოში“.  

თარიღი: 2012 წლის 9-10 თებერვალი. 

ორგანიზატორი: თსუ იურიდიული ფაკულტეტი, სისხლის სამართლის 

მიმართულება. 

 

დასახელება: ტრენინგი მოსამართლეებისათვის - ბავშვები მართლმსაჯულების 

სისტემაში. 

თარიღი: 2011 წელი 21-23 ოქტომბერი 

ორგანიზატორი: UNICEF-ი. 

 

 

დასახელება: ქართველ სისხლის სამართლის მეცნიერ-იურისტთა პირველი 

პროფესიული შეხვედრა. 

მოდერატორი თემაზე - „სისხლის სამართლის მეცნიერება ერთიანი ევროპული 
განვითარების პროცესში.“ 
თარიღი: 2011 წელი 6-9 ოქტომბერი. 

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი და საქართველოს უნივერსიტეტი, ფოლკსვაგენის გერმანული 

ფონდი. 

 

დასახელება: პრაქტიკოსთა და თეორეტიკოსთა შეხვედრა სტუდენტთა 

თანდასწრებით – „სტუდენტის თვალით დანახული ნაფიც მსაჯულთა 

ინსტიტუტი“ 

თარიღი: 2011 წ. 20 მაისი 

 

ორგანიზატორი: თსუ იურიდიული ფაკულტეტი, კრიმინოლოგიის ინსტიტუტი 

დასახელება: კონფერენცია – „არასრულწლოვანთა დამნაშავეობის პრევენცია 
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თარიღი: 2011 წ. 4 მაისი 

ორგანიზატორი: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, სისხლის სამართლის 

რეფორმის უწყებათშორისი საკოორდინაციო საბჭო, ევროკავშირის პროექტი – 

„კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ 

 დასახელება: საქართველოს მოსამართლეების სამუშაო შეხვედრა ადამიანის 

უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლე ნონა წოწორიასთან 

თარიღი: 2011 წ. 16 აპრილი 

ორგანიზატორი: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, ევროკავშირი 

 დასახელება: 2011 წ. 26–27 მარტი 

თარიღი:  

ორგანიზატორი: ევროპის საბჭოსა და ევროპის კავშირის ერთობლივი პროგრამა, 

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა 

  

დასახელება: საპროცესო შეთანხმების საკითხების შესახებ  შეხვედრა 

მოსამართლეებთან მრგვალი მაგიდის გარშემო 

თარიღი: 2011 წ. 10 მარტი  

ორგანიზატორი: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, ევროკავშირის პროექტი 

 დასახელება: ტრენინგი მოსამართლეებისათვის ადამიანით ვაჭრობის საკითხებში 

 

თარიღი: 2010 წ. 20–21 ნოემბერი 

 

ორგანიზატორი: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა 

 დასახელება: „მოსამართლის როლი არასრულწლოვანთა დანაშაულის 

პრევენციაში“ 

 

თარიღი: 2010 წ. 5 ნოემბერი 

 

ორგანიზატორი: თსუ იურიდიული ფაკულტეტი, სისხლის სამართლის 

მიმართულება 

 დასახელება: ტრენინგი მოსამართლეთათვის – „არასრულწლოვანთა საქმის 

წარმოება“ 

თარიღი: 2010 წ. 2–4 ივლისი 

ორგანიზატორი: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, ნიდერლანდების სამეფოს ელჩი 

საქართველოში, გაეროს ბავშვთა ფონდის წამომადგენელი საქართველოში 

 

  

დასახელება: თსუ სტუდენტთა ერთობლივი რესპუბლიკური კონფერენცია – 

„საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია და გარე სამყარო“ 

 

თარიღი: 2010 წ. 10–11 ივნისი 

 

ორგანიზატორი: თსუ იურიდიული ფაკულტეტი, კრიმინოლოგიის ინსტიტუტი 

 დასახელება: პრაქტიკოსთან და თეორეტიკოსთა შეხვედრა სტუდენტთა 

თანდასწრებით – „არასრულწლოვანთა სისხლისსამართლებრივი 

პასუხისმგებლობის თავისებურებანი“ 

 

თარიღი: 2010 წ. 21 მაისი 

 

ორგანიზატორი: თსუ იურიდიული ფაკულტეტი, სისხლის სამართლის 

მიმართულება, კრიმინოლოგიის ინსტიტუტი 

 დასახელება: „აღკვეთის ღონისძიებების შესახებ – ბრძანების დასაბუთება“ 

 

თარიღი: 2010 წ. 20 თებერვალი 

 

ორგანიზატორი: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, ნორვეგიის კანონის უზენაესობის 

მრჩეველთა მისია საქართველოში 

 დასახელება: სემინარი – „ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო 
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მექანიზმების შესახებ“ 

 

თარიღი: 2009 წ. 18–20 დეკემბერი 

 

ორგანიზატორი: გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი, 

იუსტიციის უმაღლეს სკოლასთან თანამშრომლობით 

 დასახელება: სემინარი მოსამართლეთათვის – „ახალი სისხლის სამართლის 

საპროცესო კოდექსის პროექტი“ 

 

თარიღი: 2009 წ. 19–20 სექტემბერი 

 

ორგანიზატორი: იუსტიციის უმაღლეს სკოლა, ამერიკის შეერთებული შტატების 

მოსამართლეები 

 დასახელება: სამეცნიერო-შემოქმედებითი კონფერენცია „კანონთან კონფლიქტში 

მყოფი არასრულწლოვანი” 

 

თარიღი: 2009 წ. 13 მარტი 

 დასახელება: სპეციალური მომზადება პედაგოგიკასა და ფსიქოლოგიაში 

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკითხებზე 

 

თარიღი: 2008 წ. 3–4 მაისი 

 

ორგანიზატორი: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა 

 დასახელება: სემინარი „წინასწარი პატიმრობის შესახებ მოსამართლეებისა და 

პროკურორებისათვის“  

 

თარიღი: 2005 წ. 17 ოქტომბერი 

 

ორგანიზატორი: ნორვეგიელ იურიდიულ კონსულტანტთა მისია საქართველოში 

 დასახელება: Regional Seminar “Strengthening Legal Cooperation in Caucasus” 

 

თარიღი:28–30 September 2005 

 

ორგანიზატორი: UNODC and Southern Caucasus Anti Drug (SCAD) Programme with 

financial support of European Commision 

 

 დასახელება: სემინარი „ნარკოდანაშაულთან დაკავშირებული ექსტრადიციისა და 

საერთაშორისო სამართლებრივი ურთიერთობის შესახებ“ 

 

თარიღი: 2004 წ. 17–19 ივნისი 

 

ორგანიზატორი: ამიერკავკასიის ანტინარკოტიკული პროგრამისა და გაეროს 

ნარკოტიკებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ოფისი 

 დასახელება: The complex Financial Crimes Seminar 

 

თარიღი: June 22-23, 2004 

 

ორგანიზატორი: United States Department of Justice, Office of Overseas Prosecutorial 

Development, Assistance & Training 

 დასახელება: ახლადდანიშნულ მოსამართლეთა კომპლექსური სასწავლო კურსი 

თარიღი: 2004 წ. 17 იანვარი–8 თებერვალი 

ორგანიზატორი: სამოსამართლო სწავლების ცენტრი 

 დასახელება: Course – European Human Rights Law 

თარიღი: November 6-17, 2001 Budapest, Hungary 

ორგანიზატორი: Constitutional & legal Policy Institute 
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დასახელება: Course – European Human Rights Law 

თარიღი: July 5-8, 1996 Budapest, Hungary 

ორგანიზატორი: Constitutional & legal Policy Institute 

 

 

 
სამეცნიერო გრანტები: 1. დასახელება: „ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის დანერგვის შესწავლისა და 

ანალიზისთვის" 

დონორი ორგანიზაცია: ფონდი „ღია საზოგადოება - საქართველო” 

სტატუსი: პროექტის ექსპერტი 

ხანგრძლივობა:  2010-2011 წწ. 

 

 

2. დასახელება: “არასრულწლოვანთა სასჯელისა და აღმზრდელობითი 

ხასიათის იძულებითი ღონისძიების შეფარდების პრობლემები” 

დონორი ორგანიზაცია: გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNICEF) 

სტატუსი: პროექტის ექსპერტი 

ხანგრძლივობა:  2011 წლის 1 მარტიდან 31 მაისამდე 

 

 

3. დასახელება: სისხლის სამართლის კანონმდებლობის ლიბერალიზაციის 

ტენდენციები საქართველოში 

დონორი ორგანიზაცია: ფონდი „ღია საზოგადოება - საქართველო”  

სტატუსი:  პროექტის ექსპერტი 

ხანგრძლივობა:  2014 წლის ნოემბრიდან-2015 წლის ნოემბრამდე 

 

4. დასახელება: საქართველოს სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილის 

სახელმძღვანელო 

დონორი ორგანიზაცია: თსუ 

სტატუსი:  პროექტის ექსპერტი 

ხანგრძლივობა:  2015 წლის იანვრიდან 2016 წლის იანვრამდე. 

 

5. დასახელება: „არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი - 

კანონმდებლობის ანალიზი და სასამართლო პრაქტიკა“ 

დონორი ორგანიზაცია: თსუ 

სტატუსი:  პროექტის ექსპერტი 

ხანგრძლივობა:  2016 წლის 15 თებერვლიდან 2016 წლის 15 დეკემბრამდე. 

 

6. დასახელება: „საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი“ 

დონორი ორგანიზაცია: თსუ 

სტატუსი:  პროექტის ექსპერტი 

ხანგრძლივობა:  2016 წლის 15 თებერვლიდან 2016 წლის 15 დეკემბრამდე. 

 

7. დასახელება: “სანქციები სისხლის სამართლაში” 

დონორი ორგანიზაცია: თსუ 

სტატუსი:  პროექტის ექსპერტი 

ხანგრძლივობა: 2017-2018 

 

 

 

 

 

 
უცხო ენები: 

 

დასახელება ცოდნის დონე 

ქართული მშობლიური 
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რუსული სრულყოფილად 

ინგლისური კარგად 

 

 
საკონტაქტო რეკვიზიტები: მისამართი: q. Tbilisi, nucubiZis II m/r. II kv. II korp. 

ტელეფონი: 2218442 

მობილური: 595 35-35-97; 577 28-31-33;  

ელ-ფოსტა: maia.ivanidze@tsu.ge 

 

mailto:maia.ivanidze@tsu.ge

