გიორგი ამირანაშვილი
სქესი: მამრობითი
მოქალაქეობა: საქართველო
დაბადების თარიღი: 1989 წლის 24 მაისი
დაბადების ადგილი: ქ. თბილისი
ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

განათლება
სტატუსი,
ხარისხი
სამართლის
დოქტორი
დოქტორანტი

ორგანიზაციის დასახელება, ადგილმდებარეობა

პერიოდი

სამართლის
მაგისტრი

სადისერტაციო ნაშრომი: „გარიგების ფორმის იძულება, როგორც
ფორმის თავისუფლების შეზღუდვა“
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი

2018

სამართლის
ბაკალავრი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი

2006-2011

მოსწავლე

ქ. თბილისის №5 საშუალო სკოლა

1995-2006

2013-2018
2011-2013

პროფესიული საქმიანობა
ორგანიზაციის დასახელება, ადგილმდებარეობა

თანამდებობა, სტატუსი

პერიოდი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული
ფაკულტეტი

კერძო სამართლის
მიმართულების ასისტენტი

2016 წლის
თებერვლიდან
– დღემდე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

იურიდიული ფაკულტეტის
ინტერნაციონალიზაციისა
და სამეცნიერო კვლევების
სამსახურის უფროსი
სპეციალისტი

2014 წლის 22
სექტემბრიდან
– დღემდე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული
ფაკულტეტი

მოწვეული ლექტორი

2013 წლის
მარტიდან 2016
წლის
თებერვლამდე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

იურიდიული ფაკულტეტის
ბიბლიოთეკის მენეჯერი

2010 წლის 1
აპრილიდან 30
სექტემბრამდე
1

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

იურიდიული ფაკულტეტის
კრიმინალისტიკისა და
კრიმინოლოგიის
სამეცნიერო-კვლევითი
ინსტიტუტის მდივანი

2010 წლის 1
ოქტომბრიდან
2014 წლის 22
სექტემბრამდე

სტატუსი

პერიოდი

ორგანიზაციების წევრობა
ორგანიზაციის დასახელება, ადგილმდებარეობა
ა(ა)იპ – „თანამედროვე შრომის სამართლის ცენტრი“

დამფუძნებელი წევრი,
დირექტორი

2016 წლის 4
ოქტომბრიდან
– დღემდე

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
იურიდიული
ფაკულტეტის „თანამედროვე კერძო სამართლის
ინსტიტუტი“
„ჰამბურგის მაქს-პლანკის საზღვარგარეთისა და
საერთაშორისო კერძო სამართლის ინსტიტუტის
მეგობართა“ არასამეწარმეო ასოციაცია

წევრი

2015 წლის
დეკემბრიდან –
დღემდე

წევრი

2015 წლის 23
აპრილიდან –
დღემდე

მონოგრაფიები:

სამეცნიერო კრებულები:

სტატიები:

ავტორი: გიორგი ამირანაშვილი
სათაური: გარიგების ფორმის იძულება, როგორც ფორმის თავისუფლების
შეზღუდვა
გამომცემელი: გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბ., 2018
ავტორი: გიორგი ამირანაშვილი (სხვა თანაავტორებთან ერთად)
სათაური: შრომის სამართალი (სტატიათა კრებული) III
გამომცემელი: გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბ., 2014
ხელმისაწვდომია <https://bit.ly/2JS7PD8>
ავტორი: გიორგი ამირანაშვილი (სხვა თანაავტორებთან ერთად)
სათაური: შრომის სამართალი (სტატიათა კრებული) II
გამომცემელი: გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბ., 2013
ხელმისაწვდომია <https://bit.ly/2JStFGN>
ავტორი: გიორგი ამირანაშვილი (სხვა თანაავტორებთან ერთად)
სათაური: შრომის სამართალი (სტატიათა კრებული) I
გამომცემელი: გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბ., 2011
ხელმისაწვდომია <https://bit.ly/2jtrxdu>
ავტორი: გიორგი ამირანაშვილი
სათაური: Unification of European Contract Law and its Potential Influence on
the Modernization of Private Law in Georgia
გამომცემელი: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr
olunmuş beynəlxalq elmi konfransın MATERİALLARI, Baki Dövlət Universitet,
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi, 2018
ავტორი: გიორგი ამირანაშვილი
სათაური: გარიგების ფორმის მიმართ არსებული მოთხოვნების ზოგიერთი
თავისებურება ამერიკულ სამართალში
გამომცემელი: „სამართლის ჟურნალი“, 2016, №2
ხელმისაწვდომია <https://bit.ly/2rovrYK>
ავტორი: გიორგი ამირანაშვილი
სათაური: გარიგების ფორმის ფუნქციები
გამომცემელი: „სამართლის ჟურნალი“, 2016, №1
ხელმისაწვდომია <https://bit.ly/2rkULyv>
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ავტორი: გიორგი ამირანაშვილი
სათაური: სამოქალაქო სამართლის საზოგადოება გერმანულ სამართალში
(ღია სავაჭრო საზოგადოების მომწესრიგებელ ნორმებთან შედარების
ჭრილში), წიგნში: გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის
სამეცნიერო შრომათა კრებული №6
გამომცემელი: გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბ., 2016
ხელმისაწვდომია <https://bit.ly/2jtoNg9>
ავტორი: გიორგი ამირანაშვილი
სათაური: სამოქალაქო უფლების ცნების თეორიული და პრაქტიკული
მნიშვნელობა, წიგნში: თედო ნინიძე 65, საიუბილეო კრებული
გამომცემელი: გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბ., 2016
ხელმისაწვდომია <https://bit.ly/2IdAYeY>
ავტორი: გიორგი ამირანაშვილი
სათაური:
თაღლითობით
გამოწვეული
შეცდომა
კონტრაჰენტის
პიროვნებაში, ანგლოსაქსური სამართლის მიხედვით, წიგნში: ნ. თოდუა
(რედ.), გურამ ნაჭყებია – 75, საიუბილეო კრებული
გამომცემელი: გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბ., 2016
ხელმისაწვდომია <https://bit.ly/2jrFdFJ>
ავტორი: გიორგი ამირანაშვილი
სათაური: სამოქალაქო უფლების ცნება და სტრუქტურა
გამომცემელი: ჟ. „მართლმსაჯულება და კანონი“, №4(47)’15
ხელმისაწვდომია <https://bit.ly/2we3dFu>
ავტორი: გიორგი ამირანაშვილი
სათაური:
ზიანის
ანაზღაურების
მოთხოვნა
მესამე
პირისაგან
(საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 832-ე მუხლის ანალიზი)
გამომცემელი: ჟ. „მართლმსაჯულება და კანონი“, №1(40)’14
ხელმისაწვდომია <https://bit.ly/2wdNdDy>
შენიშვნა: ხელმეორედ გამოქვეყნდა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის
ჟურნალ „ადვოკატის“ 2014 წლის №2 ნომერში
ავტორი: გიორგი ამირანაშვილი
სათაური: შეცდომა კონტრაჰენტის პიროვნებაში – ისტორიული საწყისი
და თანამედროვე გამოხატულება
გამომცემელი: „სამართლის ჟურნალი“, 2014, №1
ხელმისაწვდომია <https://bit.ly/2KA1QEn>
შენიშვნა: ხელმეორედ გამოქვეყნდა – vol. 2, n. 01, edição jan/jun de 2015 da
Revista Arquivo Jurídico, revista jurídica eletrônica da UFPI, pp. 6-17,
<https://bit.ly/2IjBIiy>)
ავტორი: გიორგი ამირანაშვილი
სათაური: შეცდომა
კონტრაჰენტის
პიროვნებაში
ანგლოსაქსური
სამართლის მიხედვით, წიგნში: მ. ივანიძე (რედ.), მზია ლეკვეიშვილი – 85,
საიუბილეო კრებული
გამომცემელი: გამომცემლობა „იურისტების სამყარო“, თბ., 2014
ავტორი: გიორგი ამირანაშვილი
სათაური: ერთობლივი საქმიანობის (ამხანაგობის) სამართლებრივი
ბუნება ქართული და გერმანული სამართლის მიხედვით, წიგნში: გზა
ევროინტეგრაციისაკენ,
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენციის
შრომათა კრებული
გამომცემელი: გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბ., 2014
ხელმისაწვდომია <https://bit.ly/2rjS0O1>
ავტორი: გიორგი ამირანაშვილი
სათაური: შეცდომა კონტრაჰენტის პიროვნებაში – მომწესრიგებელი
ნორმის თავისებურება ქართულ კანონმდებლობაში
გამომცემელი: „სამართლის ჟურნალი“, 2013, №2
ხელმისაწვდომია <https://bit.ly/2jqYkQ8>
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თარგმანები:

საგაზეთო/საჟურნალო
პუბლიკაციები და
ონლაინსტატიები:

ავტორი: გიორგი ამირანაშვილი
სათაური: უფლებამოსილი პირის სასამართლოსადმი მიმართვის გავლენა
სასარჩელო ხანდაზმულობაზე
გამომცემელი: „სტუდენტური სამართლებრივი ჟურნალი“, გერმანიის
საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ), 2013
ხელმისაწვდომია <https://bit.ly/2rkJOx8>
ავტორი: გიორგი ამირანაშვილი
სათაური: საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 316-ე მუხლის I ნაწილი –
კანონისმიერი განმარტება თუ მოთხოვნის სამართლებრივი საფუძველი?
გამომცემელი: ჟ. „მართლმსაჯულება და კანონი“, №1(36)’13
ხელმისაწვდომია <https://bit.ly/2FIdo4z>
ავტორი: გიორგი ამირანაშვილი
სათაური: კანონიერ მფლობელობაში არსებული დანაშაულის საგნის
კონფისკაცია – კონსტიტუციური და საერთაშორისო სტანდარტები,
წიგნში: კ. კორკელია (რედ.), ადამიანის უფლებათა დაცვა: მიღწევები და
გამოწვევები, სტატიათა კრებული
გამომცემელი: გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება
(GIZ), თბ., 2012
ხელმისაწვდომია <https://bit.ly/2HLRAed>
ავტორი: გიორგი ამირანაშვილი
სათაური: ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლი სისხლის
სამართლის პროცესში
გამომცემელი: „საერთაშორისო სამართლის ჟურნალი“, 2011, №1
ხელმისაწვდომია <https://bit.ly/2JNqX5l>
ავტორი: გიორგი ამირანაშვილი
სათაური: სუბროგაციის უფლების დაუშვებლობა (სსკ-ის 858-ე მუხლის
საკანონმდებლო სრულყოფის საკითხები)
გამომცემელი: „სტუდენტური სამართლებრივი ჟურნალი“, გერმანიის
საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ), 2011
ხელმისაწვდომია <https://bit.ly/2HQFXmg>
ავტორი: გიორგი ამირანაშვილი
სათაური: დაუშვებელი მტკიცებლებები (შედარებითი სამართლებრივი
კვლევა)
გამომცემელი: სამართლის ჟურნალი „სარჩევი“, №1, 2010, ივნის-აგვისტო,
საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოება, ევროპის იურისტ
სტუდენტთა ასოციაცია საქართველო (ELSA Georgia)
ავტორი: ანდრეა ბორონი (რედ.)
სათაური: საქართველოს შრომის კოდექსის კომენტარი
გამომცემელი: გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბ., 2016
ხელმისაწვდომია <https://bit.ly/2FIpRFs>
შენიშვნა: თარგმანი შესრულებულია სხვა თანამთარგმნელებთან ერთად
ავტორი: ანდრეა ბორონი
სათაური: მუშა-მოსამსახურეთა აქციონერული საკუთრების სისტემა
გამომცემელი: „სამართლის ჟურნალი“, 2012, №2
ხელმისაწვდომია <https://bit.ly/2wwpUow>
ავტორი: ანდრეა ბორონი
სათაური: ღვინის ბაზართან დაკავშირებული სასამართლო პრაქტიკა
ევროპის მასშტაბით
გამომცემელი: „სამართლის ჟურნალი“, 2011, №1
ხელმისაწვდომია <https://bit.ly/2It7vhm>
შენიშვნა: თარგმანი შესრულებულია სამართლის დოქტორ ვახტანგ
ზაალიშვილთან ერთად
ავტორი: გიორგი ამირანაშვილი
სათაური: Status of Labor Law Reform and ILO Compliance
გამომცემელი: ABA International Labor & Employment Law Committee
Newsletter, Issue: January 2018, <http://bit.ly/2DE7YL3>
ავტორი: გიორგი ამირანაშვილი
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სარედაქციო
კოლეგიების წევრობა:

სათაური: Workers with Disabilities in Georgia: the Current Situation and
Perspectives
გამომცემელი: FaRiG, <https://bit.ly/2wbmkjy>
ავტორი: გიორგი ამირანაშვილი (ნატო ობოლაძესთან ერთად)
სათაური: თსუ-ის იურიდიული ფაკულტეტის მჭიდრო თანამშრომლობა
იტალიასთან
გამომცემელი: გაზეთი „თბილისის უნივერსიტეტი“, 2016 წ., №8
ავტორი: გიორგი ამირანაშვილი (ნატო ობოლაძესთან ერთად)
სათაური: სისხლის სამართლის კანონმდებლობის ლიბერალიზაციის
ტენდენციები საქართველოში – კვლევის პრეზენტაცია უზენაეს
სასამართლოში
გამომცემელი: გაზეთი „თბილისის უნივერსიტეტი“, 2016 წ., №5
ავტორი: გიორგი ამირანაშვილი
სათაური: Tbilisi State University Hosts Debate on Juvenile Justice
გამომცემელი: A publication of IDEA / International Debate Education
Association Spring 2010 / Volume 9, Issue 4
ავტორი: გიორგი ამირანაშვილი
სათაური: Unique Debate at Tbilisi State University
გამომცემელი: A publication of IDEA / International Debate Education
Association Fall 2009 / Volume 9, Issue 2
სათაური: რა შეცვალა თქვენს ცხოვრებაში აგვისტოს ომმა?
სტატუსი: რუბრიკის ავტორი
გამომცემელი: გაზეთ „24 საათის“ ყოველთვიური დამატება „ნატო
საქართველოში“, 10.08.09
ავტორი: გიორგი ამირანაშვილი
სათაური: უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ერაყში
გამომცემელი: გაზეთ „24 საათის“ ყოველთვიური დამატება „ნატო
საქართველოში“, 25.07.08
ავტორი: გიორგი ამირანაშვილი
სათაური: ნატო ნაკისრი ვალდებულების ერთგული რჩება
გამომცემელი: გაზეთ „24 საათის“ ყოველთვიური დამატება „ნატო
საქართველოში“, 06.06.08
ავტორი: გიორგი ამირანაშვილი
სათაური: კოსოვოს კონფლიქტის სამართლებრივი ანალიზი
გამომცემელი:
გაზეთ „24 საათის“ ყოველთვიური დამატება „ნატო
საქართველოში“, 04.03.08
სათაური: სტუდენტური სამეცნიერო ჟურნალი „თსუ სამართლის
მიმოხილვა“ (დაფუძნდა 2016 წ. 18 აპრილს)
სტატუსი: მთავარი რედაქტორი
გამომცემელი: თსუ იურიდიული ფაკულტეტი / იურიდიული ფირმა
„მგალობლიშვილი, ყიფიანი, ძიძიგური“, გამომცემლობა „მერიდიანი“
ხელმისაწვდომია <https://bit.ly/2HEALgY>
სათაური: მ. ივანიძე (რედ.), მზია ლეკვეიშვილი – 85, საიუბილეო
კრებული
გამომცემელი: გამომცემლობა „იურისტების სამყარო“, თბ., 2014
სათაური: რომის სამართლის ძეგლები. იუსტინიანეს დიგესტები,
შესავალი კონსტიტუციები, წიგნი პირველი, წიგნი მეორე (ლათინურიდან
თარგმნა, წინასიტყვაობა, შენიშვნები, საძიებლები და ლექსიკონი დაურთო
პროფ. ნუგზარ სურგულაძემ)
გამომცემელი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბ., 2012
სათაური: რომის სამართლის ძეგლები. გაიუსის ინსტიტუციები
(ლათინურიდან თარგმნა, წინასიტყვაობა, შენიშვნები და საძიებელი
დაურთო პროფ. ნუგზარ სურგულაძემ)
გამომცემელი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბ., 2011
სათაური: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის დაარსებიდან 92 წლისთავისადმი მიძღვნილ 70-ე
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საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენციაში გამარჯვებულ სტუდენტთა
შრომები
გამომცემელი:
თსუ
სტუდენტთა
და
ახალგაზრდა
მეცნიერთა
საზოგადოება, 2010
სათაური: სტუდენტური პერიოდული გამოცემა „პირველი სიტყვა“
სტატუსი: რედკოლეგიის წევრი
გამომცემელი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
თარიღი: 2008 წ. ივნისი-სექტემბერი
ჯილდოები/
პრემიები:

დასახელება: Caroline Adams Essay Prize 2016
თარიღი: 13 დეკემბერი, 2016
დასახელება: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის მედალი
თარიღი: 17 აპრილი, 2015

საგრანტო პროექტები:

დასახელება: „სისხლის სამართლის კანონმდებლობის ლიბერალიზაციის
ტენდენციები საქართველოში“
დონორი ორგანიზაცია: ა(ა)იპ – ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველო“
სტატუსი: პროექტის კოორდინატორი
ხანგრძლივობა: 2014-2016 წწ.
დასახელება: „ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის დანერგვის შესწავლისა და
ანალიზისთვის“
დონორი ორგანიზაცია: ა(ა)იპ – ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველო“
სტატუსი: პროექტის ასისტენტი
ხანგრძლივობა: 2010-2013 წწ.
დასახელება: მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო
სამეცნიერო გრანტი
დონორი ორგანიზაცია: სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო
ფონდი
ხანგრძლივობა: 9-12 სექტემბერი, 2012 წ.
დასახელება: მაგისტრანტების საუნივერსიტეტო დაფინანსება
თარიღი: 2011-2012, 2012-2013 ს/წ შემოდგომის სემესტრები, 2012-2013 ს/წ
გაზაფხულის სემესტრი
დასახელება: ბაკალავრიატის ნიჭიერ სტუდენტთა ფინანსური წახალისება
თარიღი:
2008-2009 ს/წ გაზაფხულის, 2009-2010 ს/წ შემოდგომის
სემესტრები
დასახელება: „მე – ახალგაზრდა მეცნიერი, 2011 წ.“
ორგანიზატორი: ა(ა)იპ – ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველო“;
ფონდი „საერთაშორისო სამეცნიერო საგანმანათლებლო პროგრამები“
(სსსპ)
ნომინაცია: II ადგილი
თარიღი: მაისი, 2011 წ.
დასახელება: სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების გრანტი
ადგილმდებარეობა: ჰარვარდის სამართლის სკოლის ბიბლიოთეკა (ქ.
კემბრიჯი (მასაჩუსეტსის შტატი, აშშ))
თარიღი: 01.07.2015-31.08.2015
დასახელება: მაქს-პლანკის საზოგადოების კვლევითი სტიპენდია
ადგილმდებარეობა:
ჰამბურგის
(გერმანია)
მაქს-პლანკის
საზღვარგარეთისა და საერთაშორისო კერძო სამართლის ინსტიტუტი
ხანგრძლივობა: 02.02-28.02, 2015

სტიპენდიები:

კონკურსები:

კვლევითი
გრანტები/სტიპენდიები:

ტრენინგები:

დასახელება: „გაღრმავების ტრენინგი“ სწავლების მეთოდოლოგიაში
ორგანიზატორი: USAID / East-West Management Institute
თარიღი: 17 მარტი, 2015, თბილისი
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დასახელება: „გაღრმავების ტრენინგი“ სწავლების მეთოდოლოგიაში
ორგანიზატორი: USAID / East-West Management Institute
თარიღი: 6 მაისი, 2014, თბილისი
დასახელება:
ტრენინგი
სწავლების
მეთოდოლოგიაში
თსუ
პროფესორებისათვის
ორგანიზატორი: USAID / East-West Management Institute
თარიღი: 31 მაისი – 2 ივნისი, 2013, ლოპოტა, საქართველო
დასახელება: Knowledge Management
თარიღი: 5–10 ოქტომბერი, 2009
დასახელება:
საქართველოსა
და
ევროკავშირის
საკანონმდებლო
მოთხოვნები სურსათის უვნებლობასთან დაკავშირებით
თარიღი: 20-21 ივლისი, 2009
დასახელება: გასაუბრების ტექნიკები და თვითპრეზენტაციის უნარჩვევები
თარიღი: 25, 26, 30 ივნისი, 2009
დასახელება:
Field
Training
Exercises
“COOPERATIVE
LONGBOW/COOPERATIVE LANCER 2009” in Tbilisi – Republic of Georgia
თარიღი:11.05. – 01.06., 2009
დასახელება:
ტრენინგი
ადვოკატებისათვის
არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების საკითხებზე
ორგანიზატორი: საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია
თარიღი: 17-18 აპრილი, 2009
კონფერენციები/
სემინარები/კურსები:

დასახელება: X სტუდენტური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
სტატუსი: სამართალმცოდნეობის I სექციის ხელმძღვანელი
ადგილმდებარეობა: ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
თარიღი: 15 ივნისი, 2018
დასახელება:
საერთაშორისო
კონფერენცია
−
„აზერბაიჯანის
დემოკრატიული რესპუბლიკის ასი წლისთავის აღნიშვნა: პირველი
საპარლამენტო რესპუბლიკა მუსლიმანურ აღმოსავლეთში“
სტატუსი: მომხსენებელი
მოხსენების თემა: ევროპული სახელშეკრულებო სამართლის უნიფიკაცია
და მისი პოტენციური გავლენა კერძო სამართლის მოდერნიზაციაზე
საქართველოში
ადგილმდებარეობა: ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქ. ბაქო,
აზერბაიჯანი
თარიღი: 22 მაისი, 2018
დასახელება:
ახალგაზრდა
მეცნიერთა
V
ინტერდისციპლინური
კონფერენცია
ორგანიზატორი: საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის
ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭო; ახალგაზრდა მეცნიერთა განვითარების
ფონდი
სტატუსი: მომხსენებელი
მოხსენების
თემა:
სახელშეკრულებო
სამართლის
უნიფიკაციის
ტენდენციები და მისი როლი ქართული
კერძო სამართლის
ევროპეიზაციაში
ადგილმდებარეობა: ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი, სოფ. სნო, საქართველო
თარიღი: 11-13 მაისი, 2018
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დასახელება: საერთაშორისო კონფერენცია – ქართული შრომის
სამართლის საკანონმდებლო და პრაქტიკული გამოწვევები
ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი
სტატუსი: მომხსენებელი
მოხსენების თემა: ფორმალურ მოთხოვნებთან დაკავშირებული ზოგადი
და
სპეციალური
დებულებების
ურთიერთმიმართება
შრომითი
ხელშეკრულების ფონზე
ადგილმდებარეობა: გუდაური, საქართველო
თარიღი: 4-5 მარტი, 2017
დასახელება: ამერიკისმცოდნეობის XVII ყოველწლიური საერთაშორისო
კონფერენცია
ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ამერიკისმცოდნეობის ინსტიტუტი; ამერიკის შესწავლის
საქართველოს ასოციაცია
სტატუსი: მომხსენებელი (სესია 5; სექცია 7: სოციალური საკითხები და
სამართალი)
მოხსენების თემა: გარიგების ფორმის მიმართ არსებული მოთხოვნების
ზოგიერთი თავისებურება ამერიკულ სამართალში, სხვა იურისდიქციებსა
და საერთაშორისო ინსტრუმენტებში და მათი მიმართება ქართულ
სამართალთან
ადგილმდებარეობა: ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
თარიღი: 20 მაისი, 2016
დასახელება: სემინარი – „თაღლითობისა და მოტყუებით დადებული
გარიგების გამიჯვნა“
სტატუსი: თანაორგანიზატორი, მოდერატორი
ადგილმდებარეობა: ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
თარიღი: 22 დეკემბერი, 2015
დასახელება:
ივანე
ჯავახიშვილის
ხსოვნისადმი
მიძღვნილი
ყოველწლიური სამეცნიერო ფორუმი
სტატუსი: მომხსენებელი
მოხსენების თემა: ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა მესამე პირისაგან
(საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 832-ე მუხლის ანალიზი)
ადგილმდებარეობა: ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
თარიღი: 24 აპრილი, 2015
დასახელება:
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
− „გზა
ევროინტეგრაციისაკენ“
სტატუსი: მომხსენებელი
მოხსენების თემა: ერთობლივი საქმიანობის (ამხანაგობის) სამართლებრივი
ბუნება ქართული და გერმანული სამართლის მიხედვით
ადგილმდებარეობა: გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი
თარიღი: 12 ივლისი, 2014
დასახელება: მრგვალი მაგიდა „იურიდიული სწავლების მეთოდიკა“
სტატუსი: მონაწილე
თარიღი: 26 ივნისი, 2013
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დასახელება: სემინარი – „ევროპის ნასყიდობის ხელშეკრულება
შედარებითსამართლებრივ
ჭრილში“
და
„აღმოსავლეთ
ევროპის
საკორპორაციო სამართალი“
სტატუსი: მომხსენებელი
მოხსენების თემა: The Commission Guidelines as a Secondary Source of EU law
and their Potential Importance for the Development of Competition Law and
Practice in Georgia
ადგილმდებარეობა: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
თარიღი: 24-25 იანვარი, 2013
დასახელება: Vulnerable Workers and Precarious Work in a Changing World
სტატუსი: მომხსენებელი
მოხსენების თემა: Legislative Guarantees for the Workers with Disabilities
(Choice of the Georgian Lawmaker and International Standards)
ადგილმდებარეობა: Middlesex University, London, United Kingdom
თარიღი: 10-11 სექტემბერი, 2012
დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი კონფერენცია – ქართული
სამოქალაქო საპროცესო სამართალი და მისი განვითარების თანამედროვე
ტენდენციები
სტატუსი: მომხსენებელი
მოხსენების
თემა:
მხარეთა
ნების
ავტონომიის
ფარგლები
დისპოზიციურობისა და შეჯიბრებითობის პრინციპების რეალიზაციისას
თარიღი: 7 ივნისი, 2012
დასახელება: აკადემიკოს ივანე ჯავახიშვილის დაბადებიდან 135 წლის
იუბილესადმი მიძღვნილი სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა
რესპუბლიკური კონფერენცია
სტატუსი:
სხდომის
თავმჯდომარე,
მომხსენებელი
(სექცია:
სამართალმცოდნეობა, პედაგოგიკა)
მოხსენების
თემა:
განათლების
მიღების
საშუალებები
დავით
აღმაშენებლის ეპოქაში
თარიღი: 5 მაისი, 2011
დასახელება: Course in International and Comparative Commercial Law
სტატუსი: მსმენელი
თარიღი: 21-26 ივნისი, 2010
დასახელება: II რეგიონთაშორისი სტუდენტური კონფერენცია
სტატუსი: მომხსენებელი
თარიღი:15.06.2010
დასახელება: Assay Contest in Human Rights, organized By Capacity Building in
International Relations (CABIR) Alumni Council Georgia
სტატუსი: მომხსენებელი
თარიღი: 11 ივნისი, 2010
დასახელება: საუნივერსიტეტთაშორისო სტუდენტური კონფერენცია
ორგანიზატორი: საქართველოს ეკონომიკისა და სამართლის სასწავლო
უნივერსიტეტი
სტატუსი: მომხსენებელი
თარიღი: 21.05.2010
დასახელება: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
დაარსებიდან
92
წლისთავისადმი
მიძღვნილი
სტუდენტთა 70-ე საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია
სტატუსი: იურიდიული ფაკულტეტის სექციების ჟიურის წევრი
თარიღი: 10-16 მაისი, 2010
დასახელება: Course in Civil Justice Systems and Civil Court Procedures in
Comparison from a German Perspective
სტატუსი: მსმენელი
თარიღი: 1-8 მაისი, 2010
დასახელება: საქართველოს სახალხო დამცველთან არსებული ეროვნული
უმცირესობათა საბჭოს ახალგაზრდული ცენტრის ადამიანის უფლებების
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დაცვის შესახებ მოწყობილი კონკურსი
სტატუსი: მომხსენებელი
თარიღი: 25.04.2010
დასახელება:
სემინარული
კურსი
„საომარი
გამოცდილება
და
საზოგადოება“, ორგანიზატორი: ეროვნული უსაფრთხოების შემსწავლელი
ცენტრი
სტატუსი: მონაწილე
თარიღი: 23.01 – 13.03, 2010
დასახელება: „საქართველო 21-ე საუკუნეში“
სტატუსი: მომხსენებელი
თარიღი: 11 იანვარი, 2010
დასახელება: სტუდენტთა სერთიფიცირების პროგრამა – ტესტირება
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის საკვალიფიკაციო გამოცდების
მიხედვით
სტატუსი: მონაწილე
თარიღი: 10 იანვარი, 2010
დასახელება: „საქართველო ნატო-ს დროშის ქვეშ“
სტატუსი: მომხსენებელი
თარიღი: 28 დეკემბერი, 2009
დასახელება: სამეცნიერო-შემოქმედებითი კონფერენცია „გამოხატვის
თავისუფლება“
სტატუსი: მომხსენებელი
თარიღი: 25 დეკემბერი, 2009
დასახელება: სტატიათა კონკურსი „საჯარო და კერძო სამართალი“
სტატუსი: მონაწილე
თარიღი: ნოემბერი, 2009
დასახელება:
სამოქალაქო
სამართლის
ეროვნული
ოლიმპიადის
ფინალური ეტაპი
სტატუსი: მონაწილე
თარიღი: ნოემბერი, 2009
დასახელება: Student’s Conference on the United Nations
სტატუსი: მომხსენებელი
თარიღი: 23.10.09
დასახელება: Model Caucasus Parliament: Political Workshop (Telavi/Georgia)
სტატუსი: მონაწილე
თარიღი: 26-30 სექტემბერი, 2009
დასახელება:
ესეების
კონკურსი
„სოციალური
უფლებები
სტუდენტებისათვის“
სტატუსი: მონაწილე
თარიღი: 23.07.09
დასახელება:
გელათის
მეცნიერებათა
აკადემიის
საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია „კულტურა და ევოლუცია“
სტატუსი: მომხსენებელი
თარიღი: 11.07.09
დასახელება: სტუდენტური კონფერენცია „საქართველოს შრომის
კოდექსის შესაბამისობა საერთაშორისო სტანდარტებთან“
სტატუსი: მომხსენებელი
თარიღი: 10.07.09
დასახელება: სამეცნიერო-შემოქმედებითი კონფერენცია „საერთაშორისო
სამართლის აქტუალური პრობლემები“
სტატუსი: ორგანიზატორი
თარიღი: 20.06.09
დასახელება:
სამეცნიერო-შემოქმედებითი
კონფერენცია
„სახელშეკრულებო სამართლის საკანონმდებლო ხარვეზები“
სტატუსი: ორგანიზატორი
თარიღი: 09.06.09
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დასახელება:
სამეცნიერო-შემოქმედებითი
კონფერენცია
„სისხლის
სამართლის კანონმდებლობის სრულყოფის საკითხები“
სტატუსი: ორგანიზატორი
თარიღი: 01.06.09
დასახელება: სამეცნიერო-შემოქმედებითი კონფერენცია „სამართლებრივი
პრობლემები ზოგად ადმინისტრაციულ სამართალში“
სტატუსი: ორგანიზატორი
თარიღი: 21.05.09
დასახელება:
სტუდენტური
რეგიონთაშორისი
რესპუბლიკური
კონფერენცია
„ურთიერთობათა
და
კონფლიქტების
დარეგულირებისათვის“, სექცია: „სამართალი, კონფლიქტოლოგია“
სტატუსი: მომხსენებელი
თარიღი: 27.04.09
დასახელება:
სამეცნიერო-შემოქმედებითი
კონფერენცია
„კანონთან
კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვანი“
სტატუსი: ორგანიზატორი
თარიღი: 13.03.09
უცხო ენები:

საკონტაქტო რეკვიზიტები:

დასახელება

ცოდნის დონე

ინგლისური

ძალიან კარგად

რუსული

ძალიან კარგად

მისამართი: ი. ჭავჭავაძის გამზ. №3, 0179, თბილისი, საქართველო, თსუ
II კორპუსი, ოთახი №121
ელ-ფოსტა:
giorgi.amiranashvili@tsu.ge
giorgi.amiranashvili@yahoo.com
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