irakli burduli
სქესი: მამრობითი
მოქალაქეობა: საქართველო
დაბადების თარიღი: 1978 წლის 4 ივნისი
დაბადების ადგილი: თბილისი
ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

განათლება და სამეცნიერო მოღვაწეობა
სტატუსი,
ხარისხი

ორგანიზაციის დასახელება, ადგილმდებარეობა

პერიოდი

მოსწავლე

თბილისის I ექსპერიმენტული საშუალო სკოლა

1995

სტუდენტი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი (წარჩინებით)

1995-2000 წწ.

გერმანისტიკის ინსტიტუტი (ავსტრია, ზალცბურგი)

1998-2001 წწ.

"ავსტრიის ენის დიპლომი" (ÖSD).

1999
წ.
ივნისი

პარიზ-ლოდრონის ზალცბურგის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
იურიდიული ფაკულტეტი (ზალცბურგი, ავსტრია)

1998-2001 წწ.

"თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის
ინსტიტუტი"-ს მაძიებელი

2004 წლის
იანვრიდან

ადვოკატთა ტესტირება სამოქალაქო სამართლის სპეციალობაში

15.11.2003 წ.

პოლონეთი, ვარშავა (სერტიფიკატი თემაზე: იპოთეკური ბანკების
საქმიანობა)
სადოქტორო დისერტაცია თემაზე: "ქონებრივი ურთიერთობა
სააქციო საზოგადოებაში (განსაკუთრებით მისი ჩამოყალიბების
პროცესში) ქართული და ავსტრიული სამართლის მაგალითზე".

2006 წ. მაისი
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2007 წ.

პროფესიული საქმიანობა
ორგანიზაციის დასახელება, ადგილმდებარეობა

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

იურიდიული ფირმა „ასლანიშვილი და იოსელიანი
სპს“.

თანამდებობა, სტატუსი

პერიოდი

სამართლებრივი
უზრუნველყოფის
დეპარტამენტი,
სპეციალისტი

01. 01. 2002 _
01. 03. 2002 წ.
უფროსი

დამოუკიდებელი ადვოკატი

2002
წ.
1
მარტიდან 2004
წ.
13

1

სექტემბრამდე
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

სამოსამართლო ეთიკისა და
დისციპლინური
სამართალწარმოების
სამოქალაქო სამმართველოს
უფროსი

2004
წ.
13
სექტემბრიდან
2005
წ.
აპრილამდე

საქართველოს უზენაესი სასამართლო

უზენაესი
სასამართლოს
თავმჯდომარის ბიურო

2005-2008 წწ.

თბილისის
ეკონომიკურ
ურთიერთობათა
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი

ასისტენ-პროფესორი

2006-2008 წწ.
2007 წ.

კავკასიის სამართლის სკოლა

მოწვეული ლექტორი (ასოც.
პროფესორი)
ასოც. პროფესორი

თსუ

ასოცირებული პროფესორი

2008 – 2012 წწ.

თსუ

იურიდიული ფაკულტეტის
დეკანი
იურიდიული ფაკულტეტის
დეკანის მოადგილე

2008-2018 წწ.

სრული პროფესორი

2012 წლიდან
დღემდე

თსუ

თსუ

სამეცნიერო
პუბლიკაციები:

მონოგრაფიები,
კომენტარები,
კრებულები:

2008-2009 წწ.

2018 წლიდან
დღემდე

თანაავტორი: ბურდული (რედ.)/მახრობლიშვილი/ეგნატაშვილი/ებანოიძე
(შესავალი, თავები I, II, III, IV)
სათაური: კაპიტალის ბაზრის ფუნქციაუნარიანობა: არსებული რეალობა
და რეფორმის აუცილებლობა
გამომცემელი: გამომცემლობა „იურისტების სამყარო“, თბ. 2017, 168 გვ.
თანაავტორი: ი. ბურდული, გ. მახარობლიშვილი, დ. ეგნატაშვილი, გ.
გიგუაშვილი (I და III თავების ავტორი; ნაშრომის რედ.)
სათაური:
თანამედროვე
ქართული
საკორპორაციო
სამართლის
განვითარება (რეფორმის ძირითადი ასპექტები).
გამომცემელი: გამომცემლობა „იურისტების სამყარო“, თბ. 2016, 153 გვ.
თანაავტორი: ი. ბურდული/დ. ეგნატაშვილი
სათაური: კორპორაციული მართვის საკითხისათვის. კრებულში:
ბესარიონ ზოიძე 60, საიუბილეო კრებული.
გამომცემელი: „თსუ გამომცემლობა“, თბ. 2015, გვ. 495-521.
თანაავტორი: ი. ბურდული/გ. მახარობლიშვილი (რედ.)
სათაური: საკორპორაციო სამართლის კრებული, ტომი III
გამომცემელი: „მერიდიანი“, თბ. 2015, გვ. 214.
თანაავტორი: ლ. ჭანტურია/ი. ბურდული (რედ.)
სათაური: ბესარიონ ზოიძე 60, საიუბილეო კრებული
გამომცემელი: „თსუ გამომცემლობა“, თბ. 2015, გვ. 585.
თანაავტორი: ირაკლი ბურდული
სათაური: სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი (იურიდიული პირები)
გამომცემელი: „GIZ“, თბ. (2015)
ავტორი: ირაკლი ბურდული (რედაქტორი)
სათაური: საკორპორაციო სამართლის კრებული, ტომი II
გამომცემელი: „მერიდიანი“, თბ. 2014, გვ. 340.
ავტორი: ირაკლი ბურდული
სათაური: სააქციო სამართლის საფუძვლები (გერმანული და ქართული
სამართლის მაგალითზე), II ტომი
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გამომცემელი: გამომც. "მერიდიანი", თბ. 2013, გვ. 536.
ავტორი: ირაკლი ბურდული
სათაური: საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი. თავი მეორე.
საქართველოს მოქალაქეობა. ადამიანის ძირითადი უფლებანი და
თავისუფლებანი. (მუხლი 45)
გამომცემელი: გამომც. "კონსტიტუციალიზმის ცენტრი", „GIZ“, თბ. 2013,
გვ. 632.
ავტორი: ირაკლი ბურდული (რედაქტორი)
სათაური: საკორპორაციო სამართლის კრებული, ტომი I
გამომცემელი: „მერიდიანი“, თბ. 2011, გვ. 370.
ავტორი: ირაკლი ბურდული
სათაური: სააქციო სამართლის საფუძვლები (გერმანული და ქართული
სამართლის მაგალითზე), I ტომი
გამომცემელი: გამომც. "მერიდიანი", თბ. 2010, გვ. 505.
ავტორი: ირაკლი ბურდული
სათაური: თანამედროვე საკორპორაციო სამართლის თეორიული და
პრაქტიკული საკითხები
გამომცემელი: "მერიდიანი", თბ. 2009, გვ. 550. (თანაავტორი)
ავტორი: ირაკლი ბურდული
სათაური: "მეწარმეთა შესახებ" საქართველოს კანონის თაობაზე მიღებული
რეკომენდაციები და მასალები (Guidelines)
გამომცემელი: გამომცემელი IFC/საქართველოს უზენაესი სასამართლო,
თბ. 2009, გვ. 72. (თანაავტორი)
ავტორი: ირაკლი ბურდული
სათაური:
ქონებრივი
ურთიერთობა
სააქციო
საზოგადოებაში
(განსაკუთრებით მისი ჩამოყალიბების პროცესში), ქართული და
ავსტრიული სამართლის მაგალითზე
გამომცემელი: თსუ-ს გამომცემლობა, თბ. 2008, 270 გვ.
ავტორი: ირაკლი ბურდული
სათაური: სამეწარმეო (სავაჭრო) სამართლის განვითარება საქართველოსა
და გერმანიაში (შედარებითი სამართლებრივი კვლევა)
გამომცემელი: შპს „თობალისი“, თბ. 2007, 123 გვ.

სტატიები:
სხვადასხვა:
ავტორი: ირაკლი ბურდული
სათაური: Gesellschaftsrecht in Georgien und seine Entwicklungstendenzen
გამომცემელი:
Institut für Osteuropäisches Recht der Universität Kiel.
Zeitschrift: Kieler Ostrechts-Notizen, 1/2013, 16 Jahrgang, S. 28-35.
ავტორი: ირაკლი ბურდული
სათაური: Обязанностъ верности, как масштаб действий болъшинства и
меньшиства в корпоративном праве
გამომცემელი: Альманах цивилистики, Выпуск 5-ый, КГУ им. Т.
Шевченко, 2012, ст. 123-145.
ავტორი: ირაკლი ბურდული
სათაური: კორპორაციული ერთგულების საკითხისათვის (უპირატესად
კაპიტალური საზოგადოების მაგალითზე).
გამომცემელი: თინათინ წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის
ინსტიტუტი, „მერიდიანი“, თბ. 2012, გვ. 211–239.
ავტორი: ირაკლი ბურდული
სათაური: Contemporary georgian corporate law and the institution of squeeze-out
გამომცემელი: „South Caucasus Law Journal“, GIZ, 03/2012, გვ. 156-166.
ავტორი: ირაკლი ბურდული
სათაური: თანამედროვე ქართული საკორპორაციო სამართალი (მოკლე
მიმოხილვა)
გამომცემელი: რომან შენგელიას 70 წლის საიუბილეო კრებული, გამომც.
„სამართალი“, 2012, გვ. 224–246.
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ავტორი: ირაკლი ბურდული
სათაური: ერთგულების მოვალეობა, როგორც უმრავლესობისა და
უმცირესობის
ქმედების
მასშტაბი
საკორპორაციო
სამართალში
(გერმანული სამართლის მაგალითზე)
გამომცემელი: ჟურნალი „მართლმსაჯულება და კანონი“, #4(35)/2012, გვ.
50–69.
ავტორი: ირაკლი ბურდული
სათაური: სანოტარო ბიუროს ფინანსებისა და ნოტარიუსის შრომის
ანაზღაურების საკითხისათვის
გამომცემელი: „სამართლის ჟურნალი“, 2011 #2, გვ. 34-46.
ავტორი: ირაკლი ბურდული
სათაური: Legal Education in Georgia: Current State and Need for Reform
გამომცემელი: Association of American Law Schools (University of Buenos
Aires), 2011, გვ. 285-289.
ავტორი: ირაკლი ბურდული
სათაური: შენატანის განუხორციელებლობის სამართლებრივი შედეგი:
უტოპიური შეხედულება სს–იდან პარტნიორის გარიცხვის შესახებ
გამომცემელი:თსუ, „სამართლის ჟურნალი" 2010 #1–2, გვ. 18–58.
ავტორი: ირაკლი ბურდული
სათაური: სააქცო კაპიტალიზმის გენეზისისა და სააქციო საზოგადოების
ჩამოყალიბების
საკითხისათვის
(შედარებითი
ისტორიულსამართლებრივი მიმოხილვა)
გამომცემელი: ჟურ. "კანონი და მართლმსაჯულება" 2008 #1, გვ. 13-31.
ავტორი:ირაკლი ბურდული
სათაური:
სავალდებულო
სატენდერო
შეთავაზება,
აქციათა
სავალდებულო გაყიდვა: აქციით მინიჭებული უფლების ბორტად
გამოყენება თუ კაპიტალის ბაზრის განვითარების სავალდებულო
წინაპირობა?!
გამომცემელი: ჟურ. "მართლმსაჯულება", 2007 #2, გვ. 10-39.
ავტორი:ირაკლი ბურდული
სათაური:სამეწარმეო
სამართლის
განვითარება
გერმანიასა
და
საქართველოში
გამომცემელი:ჟურ. "მართლმსაჯულება", 2007 #1, გვ. 72-99.
ავტორი:ირაკლი ბურდული
სათაური:"სახელობითი აქციის გასხვისება (ქართული და ავსტრიული
სამართლის მაგალითზე)",
გამომცემელი: ჟურ. "ადამიანი და კონსტიტუცია" 2005 #3, გვ. 94-101.
ავტორი:ირაკლი ბურდული
სათაური:"Terrorismus – Art der Gesienung", Heft 206/207 2004
გამომცემელი:გერმანული ჟურნალი "Dynamische Psychiatrie", "Pinel" Verlag
für humanistische Psychiatrie und Philosophie. (მედ. მეცნიერებათა დოქ. პროფ.
დავით ზურაბაშვილთან ერთად), გვ. 254-263.
ავტორი:ირაკლი ბურდული
სათაური: "ქონების მოზიდვა სააქციო საზოგადოებაში და შესატანის
განხორცილების
სამართლებრივი
ბუნება
(ავსტრიულ-გერმანული
სამართლის მაგალითზე)"
გამომცემელი: ჟურ. "სამართალი" 2003 #1-2. გვ. 26-33.
ავტორი:ირაკლი ბურდული
სათაური:"სააქციო საზოგადოების დაფუძნების სტადიები და "წინარე
საზოგადოების" პრობლემა (ავსტრიული სამართლის მაგალითზე)"
გამომცემელი: ჟურნ. "სამართალი" 2001 # 11, გვ. 38-46.
ავტორი: ირაკლი ბურდული
სათაური: Protecting Intellectual Property Equals Democracy
გამომცემელი: საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაცია, Journal
Copyrigth, #2/2013, p. 62-69
ავტორი: ირაკლი ბურდული (თანარედაქტ.)
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სათაური:
რეკომენდაციები
სამოქალაქო
და
ადმინისტრაციული
სამართლის საკითხებზე
გამომცემელი: საქართველოს უზენაესი სასამართლო (გამომც.), თბ. 2008
ავტორი: ირაკლი ბურდული (თანარედაქტ.)
სათაური: სამოქალაქო სამართალწარმოებაში სასამართლო დოკუმენტთა
უნიფიცირებული ნიმუშები (რაიონული, საქალაქო და სააპელაციო
სასამართლოსთვის)
გამომცემელი: საქართველოს უზენაესი სასამართლო (გამომც.), თბ. 2006-07
ავტორი: ირაკლი ბურდული (თანარედაქტ.)
სათაური: სისხლის სამართალწარმოებაში სასამართლო დოკემენტთა
უნიფიცირებული ნიმუშები (რაიონული, საქალაქო და სააპელაციო
სასამართლოსთვის)
გამომცემელი: საქართველოს უზენაესი სასამართლო (გამომც.), თბ. 2006-07
ავტორი: ირაკლი ბურდული
სათაური: შედარებითი საკორპორაციო სამართალი (ლექციათა კურსი)
გამომცემელი: ჩაშვებულია დასაბეჭდად

თარგმანები,
რეცენზიები:

ჟურნალების
სარედაქციო კოლეგიის
წევრობა
(და
სხვ.
გაერთიანებებში
წევრობა):

Gutachten
zur
Dissertationsschrift
„Institutionelle Konsistenz der
Kapitalmarktregulierung in Georgien" von Nikoloz Koiava.
რეცენზია ნიკოლოზ ქოიავას (ბრემენის უნივერსიტეტი, გერმანია)
სადისერტაციო
ნაშრომზე:
საქართველოში
კაპიტალის
ბაზრის
რეგულირების ინსტიტუციონალური მდგრადობა. (ბრემენი, გერმანია)
2015 წ.
ავტორი: კ. ჰოპტი
სათაური: კორპორაციული მართვა ევროპაში: რეგულირების ახალი
მოდელი და "რბილი სამართალი"
გამომცემელი: სამართლის ჟურნალი #1 2009, გვ. 228-247.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2017 წ. 8 დეკემბრის ბრძანებით
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს თავმჯდომარე.
საქართველოს მთავრობის 2017 წ. 20 თებერვლის # 93 დადენილებით
2017 წ. ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან
მოსამართლის კანდიდატურების შესარჩევი სამთავრობო კომისიის წევრი.
2015 წლიდან სამეცნიერო ჟურნალის: „პოლონურ-ქართული სამართლის
მიმოხილვა“, სარედაქციო კოლეგიის წევრი. ჟურნალის ენა: ინგლისურრუსული.
2015 წლის 14 დეკემბრის საქართველოს მთავრობის #623 დადგენილებით
ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან
ასარჩევი მოსამართლის კანდიდატურების შესარჩევი კომისიის წევრი.
2014 წ. 23 დეკემბრიდან არასამთავრობო ორგანიზაციის - არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირის „საქართველოს იურისტთა
ეროვნული ასოციაციის“ თანადამფუძნებელი, ორგანიზაციის ვიცეპრეზიდენტი.
2014 წლიდან დღემდე ადვოკატთა ასოციაციის საგანმანათლებლო საბჭოს
წევრი.
2009 წლიდან სარედაქციო კოლეგიის წევრი; 2013 წლიდან დღემდე მთ.
რედაქტორი
სათაური: სამართლის ჟურნალი (Journal of Law)
გამომცემელი: თსუ გამომც. (ქართულ-ინგლისური)
სსიპ „იუსტიციის უმაღლესი სკოლის“ დამოუკიდებელი საბჭოს წევრი
2013 წ. 9 ივლისიდან დღემდე.
2013 წ. 23 აპრილიდან 2016 წლის 25 აგვისტომდე (საქართველოს
იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით შექმნილი), კერძო სამართლის
რეფორმის საკონსულტაციო საბჭოს წევრი.
2014 წლიდან დღემდე
სათაური: სამხრეთ კავკასიის სამართლის ჟურნალი (South Caucasus Law
Journal). სარედაქციო კოლეგიის წევრი.
გამომცემელი: გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება
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(GTZ), (ინგლისურ-რუსული).
2013 წლიდან დღემდე – შპაიერის ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა
უნივერსიტეტის, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და თსუ–ის მიერ
დაფუძნებული
„ადმინისტრაციულ
მეცნიერებათა
ინსტიტუტის“
გამგეობის თავმჯდომარე.
2012 წლიდან დღემდე – თსუ-ის იურიდიული ფაკულტეტის
საკორპორაციო, საბანკო და ეკონომიკური სამართლის ინსტიტუტის
ხელმძღვანელი.
2011 წლიდან დღემდე – USAID, EWMI, STCL და თსუ–ს მიერ
დაფუძნებული „დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ნაციონალური
ცენტრის“ (NCADR) დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე.
2008 წლიდან დღემდე - თსუ-ის იურიდიული ფაკულტეტის
სადისერტაციო საბჭოს წევრი.

grantebi/
stipendiebi/ჯილდოები:

დასახელება: გერმანიის აკადემიური გაცვლითი სამსახურის (DAAD)
სამეცნიერო
სტიპენდია
პროფესორთათვის
„აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“
(Ost-Partnerschaft)
პროგრამის
ფარგლებში
(ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი, შპაიერი, გერმანია).
თემა: Reform der GmbH und ihre Entwicklungstendenzen (შპს-ის სამართლის
რეფორმა და მისი განვითარების ტენდენციები).
თარიღი: 2017 წ. დეკემბერი
დასახელება: მედიაციის აკადემიური გაძლიერების პროგრამა (Programm
of academic enhancement of Madiation). პროექტის # 1436.
დამფინანსებელი: EU/UNDP. პროექტის ხელმძღვანელი.
თარიღი: 2017 წ. სექტემბერი-2018 წ. მარტი.
დასახელება: მედიაციის ცნობიერების ამაღლების პროექტი (Madiation
awarness programm). პროექტის # 1386 17 211 3024 20. დამფინანსებელი:
USAID (PRoLG). პროექტის ხელმძღვანელი.
თარიღი: 2017 წ. ივლისი-ნოემბერი.
დასახელება: გერმანიის აკადემიური გაცვლითი სამსახურის (DAAD)
სამეცნიერო
სტიპენდია
პროფესორთათვის
„აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“
(Ost-Partnerschaft)
პროგრამის
ფარგლებში
(ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი, შპაიერი, გერმანია).
თემა: კაპიტალის ბაზრის ორგანიზაცია აშშ-ის, გერმანიისა და
საქართველოს მაგალითზე.
თარიღი: 2016 წ. დეკემბერი
დასახელება: მაქს-პლანკის საზღვარგარეთისა და საერთაშორისო კერძო
სამართლის ინსტიტუტის (ჰამბურგი, გერმანია) სამეცნიერო-კვლევითი
სტიპენდია. თემა: კაპიტალის ბაზრის ფუნქციაუნარიანობა - არსებული
რეალობა და რეფორმის აუცილებლობა
თარიღი: 2016 წ. ივლისი
დასახელება: თსუ-ის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ჯილდო
სამეცნიერო ნაშრომისათვის.
თარიღი: 2016 წ.
დასახელება: თსუ-ის შიდა საუნივერსიტეტო გრანტი თემაზე: სამეწარმეო
სამართლის რეფორმა საქართველოში: არსებული ვითარება და
ცვლილების აუცილებლობა.
თარიღი: 2015 წ.
დასახელება: DAAD–ის სამეცნიერო სტიპენდია პროფესორებისათვის
(აღმოსავლეთ-პარტნიორობის ფარგლებში). გერმანიის ადმინისტრაციულ
მეცნიერებათა უნივერსიტეტი. შპაიერი, გერმანია.
თარიღი: 2015 წ. ნოემბერი
დასახელება: DAAD–ის სამეცნიერო სტიპენდია პროფესორებისათვის,
მიუნხენის ლუდვიგ–მაქსიმილიანეს უნივერსიტეტი. ზედამხედველი
პროფესორი მატიას ჰაბერზაკი. მიუნხენი, გერმანია.
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თარიღი: 2013 წ.
დასახელება: Ost-Partnerschaft სამეცნიერო მივლინება ფრიდრიხ–
შილერის უნივერსიტეტში. ზედამხედველი პროფესორი ვალტერ ბაიერი.
იენა, გერმანია.
თარიღი: 26.06–06.07. 2012 წ.
დასახელება: DAAD/OSI სამეცნიერო სტიპენდია (მიუნხენის ლუდვიგმაქსიმილიანეს უნივერსიტეტი, კერძო სამართლისა და სამოქალაქო
საპროცესო სამართლის ინსტიტუტი (მიუნხენი, გერმანია)). თემა
შეეხებოდა სააქციო სამართალს.
თარიღი: 2009/2010 წწ.
დასახელება: "თანამედროვე საკორპორაციო სამართლის თეორიული და
პრაქტიკული საკითხები". ლ. ბრეგვაძე, ი. ბურდული, ლ. ჭანტურია, გ.
ლილუაშვილი,
ლ.
ლაზარაშვილი,
გ.
ქირია.
პროექტის
თანაშემსრულებელი. თემა: საწესდებო კაპიტალი, მისი მნიშვნელობა და
ფუნქციები; უმცირესობაში მყოფი აქციონერების უფლების ბოროტად
გამოყენების ფარგლები; უმცირესობაში მყოფი აქციონერების უფლებების
დაცვის თანამედროვე მექანიზმები.
თარიღი: 2008 წ.
კონფერენციები/
სემინარები/ტრენინგები:

დასახელება: მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფა სამართლებრივი
სახელმწიფოს მეშვეობით - Anchoring Sustainable Development by Rule of
Law. ორგანიზატორი GIZ - გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის
საზოგადოება. ქართულ ენაზე.
პანელის მონაწილე (თემა: Contributios of academia and research for
sustainable development - აკადემიური და სამეცნიერო საზოგადოების
კონტრიბუცია მდგრადი განვითარების საქმეში).
თარიღი: 18 დეკემბერი 2017 წ. თბილისი, საქართველო.
დასახელება:
ესპანურ-ქართული
სამეცნიერო
საერთაშორისო
კოლოქვიუმი.
ორგანიზატორი
ბარსელონას
ავტონომიური
უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ინსტუტი.
ინგლისურ ენაზე.
მოხსენება: Necroreception in Transformable Society. (ნეკრორეცეფცია
ტრანსფორმაციულ საზოგადოებაში).
თარიღი: 24 ნოემბერი 2017 წ. ბარსელონა, ესპანეთი.
დასახელება: საჯარო მმართველობა მრავალდონიან სისტემაში (Public
Administration in a Multi-Level System). საზაფხულო სკოლა ინგლისურ
ენაზე. მონაწილე.
თარიღი: 07-18 აგვისტო 2017 წ. შპაიერი, გერმანია.
დასახელება:
გერმანულ-ქართული
სამეცნიერო
ურთიერთობა:
პარტნიორობა ტრადიციასა და ინოვაციას შორის (German-Georgian
scientific relations: Partners between tradition and innovation). საერთაშორისო
კონფერენცია მიძღვნილი გერმანიის აკადემიური გაცვლითი სამსახურის
(DAAD) 20 წ. იუბილესადმი. გერმანულ ენაზე. ორგანიზატორი DAAD-ის
საქართველოს ოფისი.
მოხსენება: Europäisierung im Lichte der Rezeption des georgischen
Unternehmensrechts (ქართული მეწარმეთა სამართლის ევროპეიზაცია
რეცეფციის ჭრილში).
თარიღი: 15-17 ივნისი 2017 წ. თბილისი, საქართველო.
დასახელება: საერთაშორისო კონფერენცია: Contemporary challenges of
democracy
and
human
rigths
througth
politics
and
security.
შესავალი/მოდერატორი. ორგანიზატორი: IBSU/TSU. ინგლისურ ენაზე.
თარიღი: 19-20 მაისი 2017 წ. თბილისი, საქართველო.
დასახელება: საერთაშორისო კონფერენცია: актуальные проблемы развития
корпоративного права на постсоветском пространстве (პოსტსაბჭოთა
სივრცეში საკორპორაციო სამართლის განვითარების აქტუალური
პრობლემები). მოხსენების თემა: Грузинское корпоративное право на грани
систем: модели регулирования и дерегулирования в современном
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корпоративном праве (ქართული საკორპორაციო სამართალი სისტემათა
ზღვარზე: რეგულირებისა და დერეგულირების მოდელები თანამედროვე
საკორპორაციო სამართალში). რუსულ ენაზე.
თარიღი: 20 მარტი 2017 წ. მოსკოვი, რუსეთი.
დასახელება:
საერთაშორისო
კონფერენცია
„შრომის
სამართლის
საკანონმდებლო და პრაქტიკული გამოწვევები“ (ქართულ და ინგლისურ
ენაზე). სექციის - შრომის ხელშეკრულების შეწყვეტა - მოდერატორი.
თარიღი: 4-5 მარტი 2017 წ. გუდაური, საქართველო.
დასახელება: საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი: გამოწვევები და
რეფორმირების პერსპექტივები. (ქართულ და გერმანულ ენაზე). მონაწილე.
თარიღი: 25-26 ნოემბერი 2016 წ. თბილისი, საქართველო.
დასახელება: თბილისის მედიაციის დღეები. (ქართულ და ინგლისურ
ენაზე). მონაწილე.
თარიღი: 21-22 ნოემბერი 2016 წ. თბილისი, საქართველო.
დასახელება: “ადამიანით ვაჭრობასთან (ტრეფიკინგთან) ბრძოლის
პრაქტიკული ასპექტები. საერთაშორისო და ადგილობრივ დონეზე“.
მონაწილე. ქართულ ენაზე. თარიღი: 13-16 ნოემბერი, 2016 წ. (ყვარელი,
საქართველო)
დასახელება: რეგიონალური მრგვალი მაგიდა - საუნივერსიტეტო
სწავლელბის საწყისი ეტაპი სამართალმცოდნეობაში. პროფსიაზე
ორიენტირება აკადემიური განათლების ფარგლებში (გერმანულ/ქართულ
და რუსული ენაზე). მონაწილე. საპანელო დისკუსიისს მონაწილე.
თარიღი: 22-23 სექტემბერი 2016 წ. თბილისი, საქართველო.
დასახელება: საერთაშორისო კონფერენცია: ადვოკატთა ასოციაციები
დამოუკიდებელი,
კვალიფიციური
და
ეთიკური
ადვოკატის
პროფესიისთვის. ორგანიზატორი - ევროპის საბჭოს მისია საქართველოში,
ევროპის კავშირი, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია.
(ქართულინგლისურ-რუსულ ენაზე). შესავალი/მისასალმებელი მოხსენება.
თარიღი: 20-21 ივნისი 2016 წ. თბილისი, საქართველო.
დასახელება: ფოლცვაგენის ფონდის მხარდაჭერით ჩატარებული
საერთაშორისო აკრედიტაციის მქონე სამაგისტრო პროგრამის „საჯარო
მმართველობა“ კურსადმთავრებულთა კონფერენცია. ორგანიზატორი
შპაიერის ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი/თსუ. პანელის
- საჯარო კერძო თანამშრომლობის (სოციალური საწარმოს მაგალითზე)
PPP - სექციის მოდერატორი. (ინგ. ენაზე)
თარიღი: 10-12 ივნისი 2016 წ. ლოპოტა (საქართველო).
დასახელება: ევროპის საბჭოს პროექტის - ადვოკატთა ასოციაციის
მხარდაჭერა საქართველოში - ფარგლებში სასწავლო ვიზიტი პარიზისა და
ბორდოს საადვოკატო სკოლაში.
თარიღი: 11-14 აპრილი 2016 წ. პარიზი, ბორდო (საფრანგეთი).
დასახელება: სასწავლო ციკლის მართვა - ტრენინგ საჭიროებების
იდენტიფიცირებიდან
ტრენინგის
შეფასებამდე.
ორგანიზატორი:
ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს ერთობლივი პროექტის „საქართველოს
ადვოკატთა ასოციაციის მხარდაჭერის“ ფარგლებში.
თარიღი: 11-12 მარტი 2016 წ. ყვარელი, საქართველო.
დასახელება: სამართლის სტუდენტებისთვის Q & A სესიათა პროექტის
ფარგლებში (პირველი საჯარო სესია) მოხსენება თემაზე: „რეცეფციის
პროცესი, როგორც კანონის უზენაესობის ჩამოყალიბების წინაპირობა
ტრანსფორმაციულ სახელმწიფოში“. ორგანიზატორი: საქართველოს
იურისტთა ეროვნული ასოციაცია; თსუ; ადვოკატთა ასოციაცია;
თბილისის საქალაქო სასამართლო.
თარიღი: 24 დეკემბერი 2015 წ. თბილისი, საქართველო.
დასახელება:
საერთაშორისო
კონფერენცია:
საკუთრება
და
სამართლებრივი სტაბილურობა: საკუთრების ცნების ტრანსფორმაცია.
(Eigentum
und
Rechtssicherheit:
Wandel
des
Eigentumsbegriffs).
ორგანიზატორი: თსუ/მაქს-პლანკის საზღვარგარეთისა და საერთაშორისო
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კერძო სამართლის ინსტიტუტი (ჰამბურგი, გერმანია). სექციის
ხელმძღვანელი/მოდერატორი. (სამუშაო ენები: გერმანული, ქართული,
რუსული).
თარიღი: 5-6 ნოემბერი 2015 წ. თბილისი, საქართველო.
დასახელება: საერთაშორისო კოლოქვიუმი: History of the Sources of law in
Poland and Georgia (სამართლის ისტორიის წყაროები პოლონეთსა და
საქართველოში). ორგანიზატორი: ოლშტინის ვარმია-მაზურიისა და თსუის ერთობლივი ღონისძიება. მონაწილე.
თარიღი: 28 სექტემბერი - 3 ოქტომბერი 2015 წ. ოლშტინი, პოლონეთი.
დასახელება: საერთაშორისო კონგრესი: Il mediterraneo e la grande guerra
(ხმელთაშუა ზღვა და დიდი ომი). ორგანიზატორი: ბარის (იტალია) ალდო
მოროს სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურისპრუდენციის ფაკულტეტი.
მოხსენება: War and the constitutional state (ომი და კონსტიტუციურსამართლებრივი სახელმწიფო).
თარიღი: 26 მაისი 2015 წ. ტარანტო, იტალია.
დასახელება: საერთაშორისო ფორუმი: Forum on higher education
cooperation between Germany and the eastern Bologna Member Countries უმაღლესი განათლების თანამშრომლობა გერმანიასა და ბოლონიის
აღმოსავლეთ-ქვეყნებს შორის. ორგანიზატორი: გერმანიის აკადემიური
გაცვლის სამსახური (DAAD). მოხსენების სათაური: The Joint Master „Master
of Laws“ (LL.M.) of TSU and the University of Cologne – Presentation of a good
practice example.
თარიღი: 11-13 მაისი 2015 წ. თბილისი, საქართველო.
დასახელება: საერთაშორისო ვორქშოფი: Constitutional State against Global
Threats - კონსტიტუციური სახელმწიფო გლობალური საფრთხეების
წინააღმდეგ.
ორგანიზატორი:
ესპანური
სამართლის
შესწავლის
ინსტიტუტი (თსუ). მონაწილე (კონფერენციის გახსნა, შესავალი).
თარიღი: 7 მაისი 2015 წ. თბილისი, საქართველო.
დასახელება: სასწავლო ვიზიტი გერმანიაში: „ადამიანური რესურსების
მართვა
და
განვითარება“.
ორგანიზატორი:
ადმინისტრაციულ
მეცნიერებათა ინსტიტუტი (თსუ). მონაწილე.
თარიღი: 7-12 დეკემბერი 2014 წ. შპაიერი, მაინცი (გერმანია).
საჯარო ლექცია: Entwicklung des modernen georgischen Unternehmensrechts
(თანამედროივე ქართული სამეწარმეო სამართლის განვითრება). კილის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი. გერმანულ ენაზე.
თარიღი: 24 ივნისი 2015 წ. კილი, გერმანია.
დასახელება: საერთაშორისო კონფერენცია: „იურიდიული განათლება
საქართველოში“.
ორგანიზატორი:
მართლმსაჯულების
დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი (Judicial
Independence and Legal Empowerment Project (JILEP)), გერმანიის
საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ). მოდერატორი.
თარიღი: 23 ოქტომბერი 2014 წ. თბილისი, საქართველო.
დასახელება: II deutsch-georgisches Koloqvium in Zivilrecht (Transformation
des Privatrechts in Georgien). (გერმანულ-ქართული კოლოქვიუმი. კერძო
სამართლის
ტრანსფორმაცია
საქართველოში).
ორგანიზატორი:
ზაარლანდისა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული
ფაკულტეტები. მოხსენების თემა: Das Gesellschaftsrecht Georgiens – Quo
Vadis?!
თარიღი: 2-3 ოქტომბერი 2014 წ. თბილისი, საქართველო.
დასახელება: International Congress of Comparative Law. (საერთაშორისო
კონფერენცია). ორგანიზატორი: შედარებითი და საერთაშორისო კერძო
სამართლის ინტერდისციპლინური ასოციაცია (IACPIL – Interdisciplinary
Association of Comparative and Private International Law) ავსტრიის
პრეზიდენტის პატრონაჟით. მოხსენების თემა: Close Corporation in Georgia
თარიღი: 20-26 ივლისი 2014 წ. ვენა, ავსტრია.
დასახელება: მედიაცია და არბიტრაჟი: ეროვნული და საერთაშორისო
გავითარების
ტენდენციები.
(საერთაშორისო
კონფერენცია).
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ორგანიზატორი:
NCADR
(დავების
ალტერნატიული
მოგვარების
ეროვნული ცენტრი).
თარიღი: 9-10 ვნისი 2014 წ. თბილისი, საქართველო (მონაწილე)
დასახელება: მოსამართლეთა უვადო დანიშვნა, გამოსაცდელი ვადა,
მონიტორინგი
და
შეფასება.
(საერთაშორისო
კონფერენცია).
ორგანიზატორი: GIZ, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო.
თარიღი: 28 თებერვალი – 1 მარტი 2014 წ. თბილისი, საქართველო
(მონაწილე)
დასახელება: Mediation and Arbitration – Global Developments
(საერთაშორისო კონფერენცია). ორგანიზატორი: NCADR
თარიღი: 28–29 ოქტომბერი 2013 წ. თბილისი, საქართველო (შესავალი
სიტყვა; მონაწილე)
დასახელება: საერთაშორისო კონფერენცია „საჯარო მმართველობის
ტრანსფორმაცია სამხრეთ კავკასიაში: გამოცდილება და პერსპექტივები“
თარიღი: 16–17 სექტემბერი 2013 წ. თბილისი, საქართველო (მონაწილე)
დასახელება:ტრენინგები ნოტარიუსებისათვის სამეწარმეო სამართალში.
ორგანიზატორი: საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა. ლექტორი
(ტრენერი).
თარიღი: 11, 18, 25 მაისი, 2 ივნისი 2013 წ. თბილისი, საქართველო.
დასახელება: Wissenschaftsaustausch: Ressourcen – Nachhaltigkeit – Zukunft
(Alumni -Treffen). სამართლის სექციის ხელმძღვანელი და მოდერატორი.
ორგანიზატორი: გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახური. თბილისი,
საქართველო. (გერმანულ ენაზე)
თარიღი: 31 მაისი 2013 წ. თბილისი, საქართველო.
დასახელება:
სამართლის
ისტორიის
ქართულ–პოლონური
მე–3
კოლოქვიუმი. გდანსკი, პოლონეთი. (ღონისძიების მოდერატორი).
თარიღი: 20–22მაისი 2013 წ.
დასახელება: საერთაშორისო კონფერენცია: „სისხლის სამართლის
კანონმდებლობის ლიბერალიზაციის ასპექტები“ (თბილისი, საქართველო).
მონაწილე.
თარიღი: 16–17 მაისი 2013 წ.
დასახელება: საერთაშორისო კონფერენცია: „კერძო სამართალი და
კორპორაციული ურთიერთობები“ (ალმატა, ყაზახეთი). მოხსენება თემაზე:
„ქართული საკორპორაციო სამართალი, როგორც სამართლის დარგი“.
(რუსულ
ენაზე).
ორგანიზატორი
–
გერმანიის
საერთაშორისო
თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ), იურიდიული ფირმა „ზანგერი“ და
ყაზახეთის საერთაშორისო არბიტრაჟი.
თარიღი: 13–14 მაისი 2013 წ.
დასახელება: სასამართლოს თანამშრომლობის ჯგუფის ფარგლებში
ჩატარებული სემინარი: საკორპორაციო დავების განხილვის სპეციფიკა და
აქტუალური
საკითხები.
მომხსენებელი
თემებზე:
„პარტნიორის/აქციონერის დერივატიული და პირდაპირი სარჩელების
ინსტიტუტი, დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება და მისი
თანმდევი
სამართლებრივი
შედეგები“;
„საწესდებო
ავტონომიის
თავისუფლების ფარგლები თანამედროვე ქართულ საკორპოირაციო
სამართალში, წესდებით რეგულირებული შიდა თუ გარე–სამართლებრივი
ურთიერთობის საკითხები“; „კორპორაციული მართვის თანამედროვე
მოდელები და ქართული საკორპორაციო სამართლის თავისებურება“;
„დავა კომპანიის ორგანოებს შორის“.
თარიღი: 25 აპრილი 2013 წ.
დასახელება: საერთაშორისო კოლოქვიუმი: „Rechtsentwicklung im postsowjetischen
Raum“
(სამართალგანვითარება
პოსტ–სოციალისტურ
სივრცეში) (ზაარბრიუკენი, გერმანია). ორგანიზატორი ორგანიზაცია
ევროპული სამართლის
ინსტიტუტი (ზაარლანდის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი). მომხსენებელი
თემაზე: „Entwicklung des Wirtschaftsrechts in Georgien nach dem
Zusammenbruch der Sowjetunion“ (ეკონომიკური სამართლის განვითარება
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საქართველოში საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ).
თარიღი: 5 თებერვალი 2013 წ.
დასახელება: საერთაშორისო კონფერენცია: „current trends to mediation
development“ (მედიაციის განვითარების მიმდინარე პერსპექტივები)
(თბილისი, საქართველო). ორგანიზატორი ორგანიზაცია დავების
ალტერნატიული
გადაწყვეტის
ნაციონალური
ცენტრი
(თსუ)/USAID/გერმანიის
საერთაშორისო
თანამშრომლობის
საზოგადოება(GIZ). (თანაორგანიზატორი)
თარიღი: 6–8 ნოემბერი 2012 წ.
დასახელება: „Die EU und die Staaten des Kaukasus“, კილი, გერმანია.
(მთავარი მომხსენებელი თემებზე: Das Gesellschaftsrecht in Georgien und
Harmonisierung mit EU-Recht; Juristische Ausbildung in Georgien)
თარიღი: 29. 06. 2012.
დასახელება: „Mediation and Alternative Dispute Resolution at courts
perspectives in eastern Europe and Beyound“, თბილისი, საქართველო.
(მონაწილე)
თარიღი: 15–16. 03. 2012.
დასახელება: mediacia, podgorica (montenegro).
თარიღი: 18-21. 11. 2010
დასახელება: „Building efficient debt resolution system“, ვენა, ავსტრია.
(ინგსლისურად), მონაწილე. ორგანიზატორი: მსოფლიო ბანკი (WBG),
საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია (IFC).
თარიღი: 13–14. 02. 2012
დასახელება: „Hochschulreform und Juristenausbildung in Georgien“
(მომხსენებელი თემაზე: „უმაღელსი განათლების რეფორმა და იურისტთა
განათლება საქართველოში “). კილი, გერმანია. (გერმანულ ენაზე).
თარიღი: 16. 12. 2011
დასახელება:
DAAD/OSI `alumnais~-is
კონფერენცია
(kaxeTi,
saqarTvelo). მონაწილე.
თარიღი: 16. 01. 2011
დასახელება: ტრენინგი მედიაციის საკითხებზე (პროექტის: „კანონის
უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ ფარგლებში).
თარიღი: 18–20. 02. 2011
დასახელება: საერთაშორისო კონფერენაცია თემაზე: „Education and
Governance for Sustenable Development“ (მონაწილე).
თარიღი: 16–18. 03. 2011
დასახელება: კონფერენაცია თემაზე: „მედიაცია და მისი განვითარების
პერსპექტივები საქართელოში“ (ორგანიზატორი).
თარიღი: 28. 03. 2011
დასახელება: საერთაშორისო კონფერენაცია თემაზე: „Conference on
teaching, legal education and strategic planning“ International Association of Law
Schools, (მომხსენებელი). ბუენოს აირესი, არგენტინა.
თარიღი: 13-15. 04. 2011
დასახელება: კონფერენაცია თემაზე: „სახელმწიფოსა და სამართლის
აქტუალური საკითხები“ (მომხსენებელი თემაზე: „თანამედროვე
ქართული საკორპორაციო სამართალი და squeeze out–ის ინსტიტუტი“).
თბილისი, საქართველო.
თარიღი: 10. 06. 2011
დასახელება: საერთაშორისო კონფერენაცია თემაზე: „Die Entwicklung des
Zivilrechts und die Reform der Zivilgesetzbücher in den Staaten der GUS“
(კერძო სამართლის განვითარება და სამოქალაქო კოდექსების რეფორმა
დსთ–ს ქვეყნებში), (მომხსენებელი თემაზე: „თანამედროვე ქართული
კორპორაციული სამართალი და მისი განვითარების ტენდენციები“).
ბრემენი, გერმანია. (გერმანულ ენაზე).
თარიღი: 27–28. 10. 2011
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ირაკლი
ბურდულის
ხელმძღვანელობით
დაცული დისერტაციები

უცხო

საკონტაქტო
რეკვიზიტები:

ენები:

დასახელება: საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: იურიდიული
განათლება სამხრეთ კავკასიაში (თბილისი, საქართველო), ორგანიზატორი
ორგანიზაცია – გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება
(GTZ), მომხსენებელი თემაზე: "იურიდიული განათლება საქართველოში:
არსებული მდგომარეობა და რეფორმის აუცილებლობა".
თარიღი: 8 აპრილი 2010 წ.
დასახელება: სამეწარმეო სამართლის ცვლილებებისადმი მიძღვნილი
სემინარი (გუდაური, საქართველო). ორგანიზატორი ორგანიზაცია
"კორპორაციული მართვის პროექტი საქართველოში"/საქართველოს
უზენაესი სასამართლო და იუსტიციის უმაღლესი სკოლა. მომხსენებელი
თემებზე: საწარმოთა კაპიტალი, შენატანი და შტანაუნარიანი ობიექტები,
საწარმოს
საფირმო
სახელწოდება,
ხელმძღვანელობა
და
წარმომადგენლობა, პროკურა.
თარიღი: 20-22 ნოემბერი 2008 წ.
გ. მახარობლიშვილი - კაპიტალურ საზოგადოებათა სტრუქტურაში
ფუნდამენტური
ცვლილებების
განხორციელება
კორპორაციულსამართლებრივ ქმედებათა (შეძენა/შერწყმა) საფუძველზე;
დ.
მაისურაძე
კორპორაციულ-სამართლებრივი
თავდაცვითი
ღონისძიებები
კაპიტალური
საზოგადოების
რეორგანიზაციისას
(შედარებითსამართლებრივი კვლევა უპირატესად დელავერისა და
ქართული საკორპორაციო სამართლის მაგალითზე);
ნ. ჯიბუტი - სარეიტინგო კომპანიის სამართალი: ჩამოყალიბებისა და
განვითარების პრობლემები;
ლ. ცერცვაძე - დირექტორის მოვალეობები კომპანიის შერწყმისას და
საკონტროლო
პაკეტის
გასხვისებისას
(შედარებითსამართლებრივი
ანალიზი აშშ-ის, უპირატესად დელავერის შტატის, ევროკავშირისა და
ქართული სამართლის მაგალითზე);
ს. მენაბდიშვილი - კარტელის არსი და მისი განვითარების თანამედროვე
ტენდენციები კონკურენციის სამართლის მაგალითზე;
ნ. ზუბიტაშვილი - პარტნიორის პასუხისმგებლობა კორპორაციის
ვალდებულებისათვის საზოგადოების გადახდისუუნარობის დროს გამონაკლისი შემთხვევები პასუხისმგებლობის შეზღუდვის ზოგადი
პრინციპიდან.
დასახელება

ცოდნის დონე

ქართული

მშობლიური

გერმანული

სრულყოფილად

რუსული

სრულყოფილად

ინგლისური

საშუალოდ
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(თსუ II კორპ. ოთახი # 215)
ტელეფონი: 2 22 37 10
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