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პირადი ინფორმაცია 
 

 

სახელი და გვარი: მარიამ ხოფერია 

სქესი: მდედრობითი 

ეროვნება: ქართველი 

მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე 

დაბადების ადგილი: საქართველო, თბილისი 

ოჯახური მდგომარეობა: დასაოჯახებელი 

ელ.ფოსტა:  mariam.khoperia@tsu.ge 
 

 
 
 
 
 
 

განათლება 

სტატუსი, 

ხარისხი 

ორგანიზაციის დასახელება, ადგილმდებარეობა პერიოდი 

იურისტი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი 

1996-2001 

სამართლის 

დოქტორი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი 

2015 

 
პროფესიული  საქმიანობა 

ორგანიზაციის დასახელება, ადგილმდებარეობა თანამდებობა, 

სტატუსი 

პერიოდი 

ივანე         ჯავახიშვილის         სახელობის         თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი 

ასისტენტ- 

პროფესორი 

2005-დან 

დღემდე 

კავკასიის უნივერსიტეტი, კავკასიის სამართლის სკოლა მასწავლებელი 2004-2007 

თბილისის ეკონომიკური სახელმწიფო ინსტიტუტი მასწავლებელი 2004-2005 

ივანე         ჯავახიშვილის         სახელობის         თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი 

მასწავლებელი, 

ლაბორანტი 

2002-2005 

პოლონურ-ქართული სამართლის მიმოხილვა redaqtoris 
moadgile 

2016-dan 
dRemde 

 
სამეცნიერო  პუბლიკაციები 

სტატიები: ავტორი: მ. ხოფერია 

სათაური:    პიროვნების    სამართლებრივი    სტატუსი    ძველ    რომში 

(ქართულ ენაზე) 

გამომცემელი: თსუ, ჟურნალი „სამართალი’’, #4-5, თბილისი, 2000 

ავტორი: მ. ხოფერია 

სათაური:    პიროვნების    სამართლებრივი    სტატუსი    ძველ    რომში 

დიგესტები ორმოცდამეათე წიგნის მიხედვით (ქართულ ენაზე) 

გამომცემელი: თსუ, ჟურნალი „სამართალი’’, #8-9, თბილისი, 2000 
 ავტორი: მ. ხოფერია 

სათაური:  დემოკრატიული  მმართველობის  ძირითადი  პრინციპები 

და საქართველოს 1995 წლის კონსტიტუტიცია (ქართულ ენაზე) 

გამომცემელი: „ალმანახი’’, #1, თბილისი, 2001 
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 ავტორი: მ. ხოფერია 

სათაური: რომის სამართალში მზითევის განკარგვის წესი ქორწინების 

პერიოდში (ქართულ ენაზე) 

გამომცემელი: თსუ, ჟურნალი „სამართალი’’, #4-5, თბილისი, 2003 

 ავტორი: მ. ხოფერია 

სათაური: მზითევი, როგორც ქალის ქონების შემადგენელი ნაწილი, 

რომაულ და ძველ ქართულ სამართალში (ქართულ ენაზე) 

გამომცემელი:   ჟურნალი   „ქართული  სამართლის  მიმოხილვა’’,   #1, 

თბილისი, 2007 

 ავტორი: მ. ხოფერია 

სათაური:    ქალის    უფლებაუნარიანობა    ქართული    და    რომაული 

სამართლებრივი აზროვნების ჭრილში (ქართულ ენაზე) 

გამომცემელი: თსუ, ჟურნალი „სამართლის ჟურნალი’’, #2, თბილისი, 

2009 

 ავტორი: მ. ხოფერია 

სათაური: ოჯახის შეყრა (ქართულ ენაზე) 

გამომცემელი: სამართლისა და პოლიტიკური აზროვნების ისტორიის 

ნარკვევები, წიგნი II, კრებული ეძღვება იურიდიულ მეცნიერებათა 

დოქტორის დავით   ფურცელაძის დაბადებიდან 110 წლისთავს), 

“მერიდიანი“ თბილისი, 2012 

 ავტორი: მ. ხოფერია 

სათაური:  The  subjects  of  the  family  separation  in  old  Georgian  law 

(ინგლისურ ენაზე) 

გამომცემელი:    თსუ,    ჟურნალი    „სამართლის    ჟურნალი“,    სპეც. 

გამოშვება-საერთაშორისო    სამეცნიერო    კონფერენციის    მასალები, 

თბილისი, 2012 

 ავტორი: მ. ხოფერია 

სათაური: Формы семьи в древногрузском праве (რუსულ ენაზე) 

გამომცემელი: საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 

თბილისი, 2013 

 ავტორი: მ. ხოფერია 

სათაური: The land as the object of family division in an ancient Georgian 

law (ინგლისურ ენაზე) 

გამომცემელი: საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 

თბილისი, 2014 

 ავტორი: მ. ხოფერია 

სათაური:   სახელმწიფოს   დამოკიდებულება   ოჯახის   გაყრისადმი 

(ქართულ ენაზე) 

გამომცემელი: თსუ, ჟურნალი „სამართალი“, #1, თბილისი, 2015 

 ავტორი: P. Dąbrowski, M. Khoperia 

სათაური: The land as the object of family division in an ancient Georgian 

Law (ინგლისურ ენაზე) 

გამომცემელი: Studia Prawnoustrojowe #26, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2015 

 ავტორი: მ. ხოფერია 

სათაური:  Parlament  Gruzińskiej  Republiki  Demokratycznej  w  latach 

1918-1921 (პოლონურ ენაზე) 

გამომცემელი:     Opolskie     Studia     Administracyjno-Prawne,     XIV/2, 
Uniwersytet Opolski, 2016 

 ავტორი: M. Khoperia 

სათაური: Main Aspects of the Legal Thinking in XVIII-XIX Centuries, 
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 2016 (ინგლისურ ენაზე) 

გამომცემელი: Polish-Georgian Law Review, #2, 2016 

 ავტორი: N. Surguladze, M. Khoperia, K. Surguladze 

სათაური: The Law of Bagrat Curapalate (ინგლისურ ენაზე) 

გამომცემელი: Polish-Georgian Law Review, #2, 2016 

წიგნები: ავტორი: მ. ხოფერია 

სათაური:   სამართლის  ისტორის   ტერმინთა   ლექსიკონი   (ქართულ 

ენაზე) გამომცემელი: “უნივერსალი“ თბილისი, 2012 

 ავტორები: მ. გარიშვილი, მ. ხოფერია 

სათაური: რომის სამართალი (ლექციების კურსი) (ქართულ ენაზე) 

გამომცემელი: „მერიდიანი“, თბილისი, 2013 

 ავტორები: მ. გარიშვილი, მ. ხოფერია 

სათაური: საზღვარგარეთის ქვეყნების სამართლს ისტორია 

(ლექციების კურსი) (ქართულ ენაზე) გამომცემელი: „მერიდიანი“, 

თბილისი, 2014 

სარედაქციო 

კოლეგიის 

წევრობა: 

რომის სამართლის ძეგლები, გაიუსის ინსტიტუციები (ლათინურიდან 

თარგმნა, წინასიტყვაობა, შენიშვნები, საძიებელი და ლექსიკონი 

დაურთო ნ. სურგულაძემ),  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, თბილისი, 2011 

 რომის სამართლის ძეგლები, იუსტინიანეს დიგესტები - შესავალი 

კონსტიტუციები, წიგნი I-II (ლათინურიდან თარგმნა, წინასიტყვაობა, 

შენიშვნები, საძიებელი და ლექსიკონი დაურთო ნ. სურგულაძემ), 

თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 

2012 

 რომის სამართლის ძეგლები, იუსტინიანეს დიგესტები - წიგნი III-IV 

(ლათინურიდან თარგმნა, წინასიტყვაობა, შენიშვნები, საძიებელი და 

ლექსიკონი დაურთო ნ. სურგულაძემ),  თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 2013 

 ისლამური   სამართლის   საკითხები   (მემკვიდრეობის   სამართალი), 

ტომი „მერიდიანი“, თბილისი, 2013 

 რომის სამართლის ძეგლები, იუსტინიანეს დიგესტები - წიგნი V-VII 

(ლათინურიდან თარგმნა, წინასიტყვაობა, შენიშვნები, საძიებელი და 

ლექსიკონი დაურთო ნ. სურგულაძემ),  თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 2014 

 რომის სამართლის ძეგლები, იუსტინიანეს დიგესტები - წიგნი VIII-XI 

(ლათინურიდან თარგმნა, წინასიტყვაობა, შენიშვნები, საძიებელი და 

ლექსიკონი დაურთო ნ. სურგულაძემ),  თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 2015 

 
ჯილდოები/ 

პრემიები: 

დასახელება: ჯორჯ შულცის სახელობის პრემია 

თარიღი: 1999 

დასახელება: ივანე  ჯავახიშვილის  სახელობის  თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2014-2015 სასწავლო წლის საუკეთესო 

პედაგოგი 

თარიღი: 2015 

სამეცნიერო 

გრანტები: 

დასახელება:     ივანე      ჯავახიშვილის      სახელობის      თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, “ქართული სამართლს წყაროები” 

თარიღი: 2014 

დასახელება:     ივანე      ჯავახიშვილის      სახელობის      თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, “ქართული სამართლს წყაროები” 

თარიღი: 2015 

 დასახელება:     ივანე      ჯავახიშვილის      სახელობის      თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, “ქართული სამართლს წყაროები” 

თარიღი: 2016 



დასახელება:     ივანე      ჯავახიშვილის      სახელობის      თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, “ქართული სამართლს წყაროები” 

თარიღი: 2017 

 
ტრენინგები: დასახელება: Teaching Methology Training 

თარიღი: 31.05.2015 - 02.06.2015 

დასახელება: Teaching Methology Training 

თარიღი: 31.05.2016 
კონფერენციები: დასახელება:  Polish-Georgian  Scientific  Colloquium  I  –  History  of  the 

Sources of Law in Poland and Georgia 
ჩატარების ადგილი, თარიღი: საქართველო, თბილისი 20-21.12.2011 

დასახელება:  Polish-Georgian Scientific Colloquium  II – History of the 

Sources of Law in Poland and Georgia 

ჩატარების ადგილი, თარიღი: საქართველო, თბილისი 01-02.06.2012 

 დასახელება: Polish-Georgian Scientific Colloquium III – History of the 

Sources of Law in Poland and Georgia 

ჩატარების ადგილი, თარიღი: პოლონეთი, გდანსკი,20-22.05.2013 

დასახელება: Polish-Georgian Scientific Colloquium IV – History of the 

Sources of Law in Poland and Georgia 

ჩატარების ადგილი, თარიღი: საქართველო, თბილისი, 21-22.05.2014 

 დასახელება:  Polish-Georgian Scientific Colloquium V  –  History of the 

Sources of Law in Poland and Georgia 

ჩატარების ადგილი, თარიღი: პოლონეთი, ოლშტინი, 28.09-03.10.2015 

დასახელება: Polish-Georgian Scientific Colloquium VI – History of the 

Sources of Law in Poland and Georgia 

ჩატარების ადგილი, თარიღი: პოლონეთი, მრონგოვო 13-16.09.2016 

 
 

უცხო ენები: დასახელება ცოდნის დონე 

ქართული ენა მშობლიური 

ფრანგული ენა C1 

რუსული ენა C1 

ინგლისური ენა B2 

 პოლონური ენა B2 

 იტალიური ენა A2 

 უკრაინული ენა A1 

 ლათინური ენა დამაკმაყოფილებლად 

 
 

კომპიუტერული უნარები 
 

Microsoft Office package - Word Document, PowerPoint Presentation, Excel Worksheet, Internet, 

Email, Windows (XP, Windows 2000, Windows 7, Windows 8). 
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