
	

დიმიტრი  გეგენავა  	

სქესი :  მამრობითი 

მოქალაქეობა :  საქართველო 

დაბადების  თარიღი :  07.08.1989 

დაბადების  ადგილი :  ქ. სენაკი 

ოჯახური  მდგომარეობა :  დასაოჯახებელი	

 

განათლება  

სტატუსი ,  
ხარისხი  

ორგანიზაციის  დასახელება ,  ადგილმდებარეობა  პერიოდი  

დოქტორანტი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, თბილისი 

2012–დღემდე 

მაგისტრი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, თბილისი 

2010–2012 

ბაკალავრი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნვიერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, თბილისი 

2006–2010 

მოსწავლე არასახელმწიფო საერო სკოლა „მარიოტა“, სენაკი 1995–2006 

 

პროფესიული  საქმიანობა  

ორგანიზაციის  დასახელება ,  
ადგილმდებარეობა  

თანამდებობა ,  სტატუსი  პერიოდი  

 

 

 

 

 

ივანე  ჯავახიშვილის  
სახელობის  თბილისის  
სახელმწიფო  უნივერსიტეტი ,  

იურიდიული ფაკულტეტის ასისტენტი 
სამართლის მეთოდების მიმართულებით 

02.2016- დღემდე 

იურიდიული ფაკულტეტის მოწვეული 
ლექტორი სამართლის მეთოდებისა და 
კონსტიტუციური სამართლის 
მიმართულებით 

10.2011- 02.2016 

წარმომადგენლობითი საბჭოს სამდივნოს 
უფროსი, წარმომადგენლობითი საბჭოს 
მდივანი 

12.2010- დღემდე 

 



თბილისი  

 

იურიდიული ფაკულტეტის სამეცნიერო 
კვლევებისა და განვითარების სამსახურის  
სპეციალისტი 

09.2010–12.2010 

რექტორის თანაშემწე 07.2010– 09.2010 

იურიდიული ფაკულტეტის სპეციალისტი, 
მრჩეველი სამართლებრივ საკითხებში 

10.2009–07.2010 

კავკასიის  უნივერსიტეტი  მოწვეული ლექტორი 16.02.2015-
დღემდე 

აღმოსავლეთ  ევროპის  
სასწავლო  უნივერსიტეტი  

ასისტენტ-პროფესორი 02.2013-დღემდე 

იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის 
მოადგილე 

01.09.2014- 
01.09.2015 

სულხან-საბა  ორბელიანი  
სასწავლო  უნივერსიტეტი  

მოწვეული ლექტორი საკონსტიტუციო 
სამართლისა და სამართლის მეთოდების 
მიმართულებით 

01.03.2014- 
დღემდე 

შავი  ზღვის  საერთაშორისო  
უნივერსიტეტი  

მოწვეული ლექტორი 2013-2014 

 

საზოგადოებრივი  საქმიანობა  

ორგანიზაციის  დასახელება ,  
ადგილმდებარეობა  

თანამდებობა ,  სტატუსი  პერიოდი  

დავით  ბატონიშვილის   
სამართლის  ინსტიტუტი  

დირექტორი, სამეცნიერო საბჭოს 
თავმჯდომარე 

2012–დღემდე 

ჟურნალი  „თანამედროვე  
სამართლის  მიმოხილვა“ 

აღმასრულებელი რედაქტორი,  2014-დღემდე 

საქართველოს  ახალგაზრდა  
მეცნიერთა  საზოგადოება ,  
თბილისი  

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე 2012– 2015 

პრეზიდენტი 2009– 2012 

სამართლის  ჟურნალი  
„სარჩევი“  

მთავარი რედაქტორი 2010–2013 

ევროპის  იურისტ  სტუდენტთა  გენერალური მდივანი 2011-2012 



ასოციაცია  საქართველო  (ELSA 
Georgia),  თბილისი  

ვიცე–პრეზიდენტი აკადემიური საქმიანობის 
სფეროში 

2009 – 2010, 
2010–2011 

 

სამეცნიერო  
პუბლიკაციები  

იხ .  დანართი  

 

 

კონფერენციები  
და  

სემინარები  

 

დასახელება :  მესამე ეროვნული კონფერენცია საკონსტიტუცია სამართალში, 
„კონსტიტუციონალიზმი - 800 და საქართველოს კონსტიტუცია - 20 “ 
თარიღი :  28-29 იანვარი, 2016 
ადგილი :  თბილისი, საქართველო 
დასახელება :  საერთაშორისო კონფერენცია „განათლების რეფორმის 
გამოწვევები“ 
თარიღი :  14-19 დეკემბერი, 2015 
ადგილი :  ლვოვი, უკრაინა 
დასახელება :  საერთაშორისო კონფერენცია „სამართლიანობა - მშვიდობისა 
და განვითარების წინაპირობა“ 
თარიღი :  12-16 ოქტომბერი, 2015 
ადგილი :  თბილისი, საქართველო 
დასახელება :  მეორე ეროვნული კონფერენცია საკონსტიტუციო სამართალში, 
„სახელმწიფო მმართველობის ფორმა: საქართველოს საკონსტიტუციო 
სინამდვილე და პერსპექტივა“ 
თარიღი :  დეკემბერი, 2014 
ადგილი :  თბილისი, საქართველო 
დასახელება :  კონფერენცია -  „ევროპული ღირებულებები და იდენტობა“ 
თარიღი :  ივნისი, 2014 
ადგილი :  თბილისი, საქართველო 
დასახელება :  პირველი ეროვნული კონფერენცია საკონსტიტუციო 
სამართალში, „საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა და 1921 წლის 
კონსტიტუცია“ 
თარიღი :  თებერვალი, 2013 
ადგილი :  თბილისი, საქართველო 
დასახელება :  გლობალური სამართალი და სამართლის გლობალიზაცია 
თარიღი :  მარტი, 2012 
ადგილი :  ალბუფეირა, პორტუგალია 
დასახელება :  საერთაშორისო საზამთრო სკოლა თემაზე: სასამართლო 
ხელისუფლების ფორმირების პროცესი და პრობლემები თანამედროვე 
სამართალში 
თარიღი :  6–9 თებერვალი, 2012 



ადგილი :  ერევანი, სომხეთი 

დასახელება :  საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა თემაზე: ტრანზაციის ეტაპზე 
მყოფი სამხრეთ კავკასიის სახელმწიფოთა კონსტიტუციური განვითარების 
თავისებურებანი 
თარიღი :  სექტემბერი, 2011 წელი 
ადგილი :  ბათუმი, საქართველო 
დასახელება :  საერთაშორისო სტუდენტური ოლიმპიადა ეროვნულ და 
შედარებით კონსტიტუციურ სამართალში 
თარიღი :  18–21 ოქტომბერი, 2011 
ადგილი :  ბათუმი, საქართველო 

დასახელება :  ენერგოსამართალი (Energy Law) 
თარიღი :  03.2011 
ადგილი :  პოზნანი, პოლონეთი 
დასახელება :  საერთაშორისო კონფერენცია ჯანდაცვის სამართალზე 
(თამბაქოს კონტროლი და მასთან დაკავშირებული სამართლებრივი საკითხები) 
თარიღი :  28.10.2010 
ადგილი :  ალანია, თურქეთი 
დასახელება :  თსუ 70–ე საუნივერსიტეტო კონფერენცია, გამარჯვებული 
სამართლის ფილოსოფიის სექციაში 
თარიღი :  05.2010 
ადგილი :  თბილისი, საქართველო 
დასახელება :  თსუ იურიდიული ფაკულტეტის საფაკულტეტო კონფერენცია, 
გამარჯვებული საჯარო სამართლის სექციაში 
თარიღი :  03.2010 
ადგილი :  თბილისი, საქართველო 
დასახელება :  საერთაშორისო კონფერენცია გარემოს დაცვის სამართალზე 
(Environment and Climate Change Law), მონაწილე 
თარიღი :   27.03.2010 
ადგილი :  ქავრა, მალტა 

დასახელება :  სემინარები საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების 
სამართალში (INGO LAW), მონაწილე 
თარიღი :  28.10.2009 
ადგილი :  სინაია, რუმინეთი 

 

საგრანტო  
პროექტებში  

პროექტის  დასახელება ,  დამფინანსებელი  
ორგანიზაცია ,  განხორციელების  პერიოდი  

როლი  პროექტში  



მონაწილეობა  საქართველოს ეროვნული უმცირესობებით 
კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში სახელმწიფო 

ენისა დაკონსტიტუციის საფუძვლების დაჩქარებული 

მეთოდით ინტეგრირებული სწავლების ივანე 
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის პროგრამა „ვისწავლოთ ქართული“, 
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი, 
საქართველოს პრეზიდენტის 2016 წლის 8 თებერვლის 
განკარგულება (№ 08/02/01) 

სახელმძღვანელოს 
(„სახელმწიფო ენისა და 
კონსტიტუციის 
საფუძვლები“) 
შემდგენელი და ტრენერი 

საქართველოს პარლამენტის საკანონმდებლო 
მონაცემების ნორმალიზაციისა და საკანონმდებლო 
ინფორმაციის მართვის სისტემის განვითარება, 
მსოფლიო ბანკი, IDF TF099612, 2014 წ. 

ექსპერტი 

ნაფიც მსაჯულთა დანერგვის შესწავლისა და 
ანალიზისათვის, ფონდი ღია საზოგადოება 
საქართველო, LL/07/10/-17529, 2011-2013 წწ. 

ასისტენტი 

 

ტრენინგები  დასახელება  ჩატარების  
ადგილი /ორგანიზატორი  

სწავლების მეთოდები გუდაური, საქართველო, ამერიკის 
შეერთებული შტატების 
საერთაშორისო განვითარების 
სააგენტოს (USAID) 
მართლმსაჯულების 
დამოუკიდებლობისა და 
სამართლებრივი გაძლიერების 
პროექტი საქართველოში (JIlEP) 

დროის დაგეგმვა და მართვა, 
კომუნიკაცია 

პალერმო, იტალია ევროპის იურისტ 
სტუდენტთა ასოციაცია 

რისკების მართვა პოზნანი, პოლონეთი, ევროპის იურისტ 
სტუდენტთა ასოციაცია 

პროექტების დაგეგმვა ალანია, თურქეთი, ევროპის იურისტ 
სტუდენტთა ასოციაცია 

პრეზენტაციის უნარ-ჩვევები მალტა, ევროპის იურისტ სტუდენტთა 
ასოციაცია 

 



უცხო  ენები  დასახელება  ცოდნის  დონე  

ქართული მშობლიური 

ინგლისური თავისუფლად 

რუსული თავისუფლად 

ლათინური დამაკმაყოფილებლად 

 

საკონტაქტო  
ინფორმაცია  

მისამართი  (რეგისტრაცია) :  ქ. სენაკი, ყაზბეგის ქ. #12 

მისამართი  (ფაქტობრივი) :  ქ. თბილისი, ვაჟა ფშაველას გამზ. VII კვარტ. Iა 
კორპ. ბ.7 

მობილური :  577 23 38 47 
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დანართი 
გამოქვეყნებული  ნაშრომები  

# პუბლიკაციის სათაური 

პუბლიკაციის სახე 
(მონოგრაფია/ 

სახელმძღვანელო/სასწავლო 
მასალა/სტატია და ა.შ. 

გამომცემლობა 
გამოცემის 

წელი 
რა ენაზეა 

შესრულებული 

1.  

„ძალაუფლება“ v. „ხელისუფლება“: 
შენიშვნები კონსტიტუციის მე-5 
მუხლის თაობაზე 
 

სტატიაკრებულში: გურამ 
ნაჭყებია 75 

დავით 
ბატონიშვილის 

სამართლის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა 

2016 ქართული 

2.  
კონსტიტუციური შეთანხმების 
ზოგიერთი სამართლებრივი და 
ტექნიკური პრობლემა 

სტატია ჟურნალში: 
„სამართლის ჟურნალი“, #1 

 
თბილისის 

უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა 

2016 
ქართული, 
ინგლისური 

3.  
ძალაუფლების გამიჯვნის ქართული 
მოდელის პრობლემა 

სტატია კრებულში: 
სახელმწიფო მმართველობის 

მოდელები: საქართველოს 
საკონსტიტუციო სინამდვილე 

და პერსპექტივა 

დავით 
ბატონიშვილის 

სამართლის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა 

2016 ქართული 

4.  

საჯარო მმართველობის 
სახელმძღვანელო (კარლ-პეტერ 
ზომერმანთან, გიორგი ხუბუასთან, 
პაატატურავასთან, 
ირაკლიკობახიძესთან, კობა 
ყალიჩავასთან, აკაკი 
გაწერელიასთან, სანდრო 
სვანიშვილთან და ზვიად როგავასთან 
თანაავტორობით) 
 

სახელმძღვანელო  2016 ქართული 



5.  

საქართველოს საკონსტიტუციო 
სამართალი, მესამე გამოცემა (ბექა 
ქანთარიასთან, ლანა ცანავასთან, 
თენგიზ თევზაძესთან, ზურაბ 
მაჭარაძესთან, პაატა 
ჯავახიშვილთან,თინათინ 
ერქვანიასთან და თამარ 
პაპაშვილთან თანაავტორობით) 

 
 

მონოგრაფია 

დავით 
ბატონიშვილის 

სამართლის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა 

2015 ქართული 

6.  
ჯვრისწერის აღიარების პრობლემა 
ქართულ სამართლებრივ სივრცეში 

სტატია ჟურნალში: 
„სამართლის ჟურნალი“, #1 

თბილისის 
უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა 

2015 
ქართული, 
ინგლისური 

7.  

კონსტიტუციის გადასინჯვის 
ქართული მოდელი - ნორმატიული 
მოწესრიგების ხარვეზები და 
პერსპექტივა (თამარ პაპაშვილთან 
ერთად) 
 

მონოგრაფია 

დავით 
ბატონიშვილის 

სამართლის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა 

2015 ქართული 

8.  
პრაქტიკუმი საკონსტიტუციო 
სამართალში (ზურაბ მაჭარაძესთან 
თანაავტორობით) 

დამხმარე სახელმძღვანელო 

 
დავით 

ბატონიშვილის 
სამართლის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა 
 

2015 ქართული 

9.  

 
Unconstitutional Constitutional 
Amendment: Three Judgments from the 
Practice ofthe Constitutional Court 
ofGeorgia 

 
 

სტატია ჟურნალში: South 
CaucasusLaw Journal, 05/2014 

GIZ 2014 
ინგლისური, 

რუსული 



 

10.  

 
ქართული კონსტიტუციონალიზმის 
ევროპული საფუძვლები: ბრძოლა 
სამართლებრივი სახელმწიფოსთვის 

 

სტატია კრებულში: 
„ევროპული ღირებულებები 

და იდენტობა“ 

თბილისის 
სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა  

2014 
ქართული, 
ფრანგული 

11.  

საქართველოს საკონსტიტუციო 
სამართალი, მეორე გამოცემა (ბექა 
ქანთარიასთან, ლანა ცანავასთან, 
თენგიზ თევზაძესთან, ზურაბ 
მაჭარაძესთან, პაატა 
ჯავახიშვილთან,თინათინ 
ერქვანიასთან და თამარ 
პაპაშვილთან თანაავტორობით) 

 
 

მონოგრაფია 

დავით 
ბატონიშვილის 

სამართლის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა 

2014 ქართული 

12.  

 
კონსტიტუციის ინტერპრეტაცია და 
მასთან დაკავშირებული ზოგიერთი 
პოლიტიკურ-სამართლებრივი 
ასპექტი 

 
 

სტატია ჟურნალში: 
„თანამედროვე სამართლის 

მიმოხილვა“, #1, 2013 

დავით 
ბატონიშვილის 

სამართლის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა 

2013 ქართული 

13.  

 
 

უნდობლობის კონსტრუქციული 
ვოტუმის ქართული მოდელი: 
გორდიას კვანძი საქართველოს 
კონსტიტუციაში 
 

სტატია ჟურნალში: 
„სამართლის ჟურნალი“, #1, 

2013 

თბილისის 
სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა 

2013 
ქართული, 
ინგლისური 

14.  
 

საარჩევნო დავის განხილვის 
სტატია კრებულში: ლადო 

ჭანტურია 50 
დავით 

ბატონიშვილის 
2013 ქართული 



თავისებურებანი საკონსტიტუციო 
სასამართლოში: 
ქართულიგამოცდილება და 
პერსპექტივები 

 

 სამართლის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა 

15.  

 
ზოგიერთი ცნების მართებულობის 
საკითხისათვის ქართულ 
საკონსტიტუციო სამართალში 
 

სტატია კრებულში: ზურაბ 
ახვლედიანი 80 

დავით 
ბატონიშვილის 

სამართლის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა 

2013 ქართული 

16.  

 
 „დანიის მოქალაქე ჰეიკე 
ქრონქვისტი საქართველოს 
პარლამენტის წინააღმდეგ“ და 
კანონმდებლობის ნორმატიული 
შიმშილი (ავთანდილ გეგენავასთან 
თანაავტორობით)  

 

სტატია კრებულში: ბესარიონ 
ზოიძე 60 

დავით 
ბატონიშვილის 

სამართლის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა 

2013 
 

ქართული 

17.  

 
საქართველოსსაკონსტიტუციოსამარ
თალი, (ბექა ქანთარიასთან, ლანა 
ცანავასთან, თენგიზ თევზაძესთან, 
ზურაბ მაჭარაძესთან, პაატა 
ჯავახიშვილთან, თინათინ 
ერქვანიასთან და თამარ 
პაპაშვილთან თანაავტორობით) 

 

მონოგრაფია 

დავით 
ბატონიშვილის 

სამართლის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა 

2013 ქართული 

18.  

 
კაზუსები საკონსტიტუციო 
სამართალში, (ზურაბ მაჭარაძესთან 
თანაავტორობით) 

 

დამხმარე სახელმძღვანელო „უნივერსალი“ 2013 ქართული 



19.  
გ
ვ
. 

 
მითითებისა და აღნიშვნის 
სტანდარტი სამართალში, (გიორგი 
ბურჯანაძესთან თანაავტორობით) 
 

სამეცნიერო ბროშურა „უნივერსალი“ 2013 ქართული 

20.  

ეკლესიისა და სახელმწიფოს 
ურთიერთობის ძირითადი 
სამართლებრივი ასპექტები (1917–
1921) და საქართველოს პირველი 
კონსტიტუცია 

სტატია წიგნში: 
„საქართველოს 

დემოკრატიული რესპუბლიკა 
და 1921 წლის კონსტიტუცია“, 
დიმიტრი გეგენავას და პაატა 

ჯავახიშვილის 
რედაქტორობით 

დავით 
ბატონიშვილის 

სამართლის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა 

2013 ქართული 

21.  

საკონსტიტუციო მართლმსაჯულება 
საქართველოში: 
სამართალწარმოების ძირითადი 
სისტემური პრობლემები 

 

მონოგრაფია „უნივერსალი“ 2012 ქართული 

22.  

 
გარდამავალი პერიოდის 
მართლმსაჯულების ცნება და 
ინსტიტუტი (ზოგადი მიმოხილვა)  
 

სტატია ჟურნალში: 
სამართლის ჟურნალი 

„სარჩევი“, 1–2(3–4) 
„უნივერსალი“ 2012 ქართული 

23.  

საკონსტიტუციო სასამართლოს 
სამართლებრივი ბუნება და მისი 
ადგილი ხელისუფლების 
დანაწილების კონცეფციაში 

 

 
სტატია წიგნში: თანამედროვე 
საკონსტიტუციო სამართალი, 

წიგნი I, გიორგი 
კვერენჩხილაძისა და 
დიმიტრი გეგენავას 

რედაქტორობით 

„უნივერსალი“ 2012 ქართული 

24.  

 
ქართული სამართლებრივი აზრის 
ისტორიიდან: სურგულაძე-
ნანეიშვილის პოლემიკა 

სტატია წიგნში: ნანეიშვილისა 
და სურგულაძის პოლემიკა, 

დიმიტრი გეგენავას 
რედაქტორობით 

„უნივერსალი“ 2012 ქართული 



 

25.  

 
Правовая природа Конституционного 
суда, как специального органа 
конституционного контроля и его 
место среди высших органов власти 
 

სტატია წიგნში: 
საერთაშორისო სტუდენტური 

ოლიმპიადა ეროვნულ და 
შედარებით კონსტიტუციურ 

სამართალში 

 2011 რუსული 

26.  

 
სტუდენტური თვითმმართველობების 
სამართლებრივი მიმოხილვა 
 

მონოგრაფია „საუნჯე“ 2011 ქართული 

27.  

 
სამშენებლო სამართალი და მისი 
სამართლებრივი ბუნება 
 

სტატია ჟურნალში: 
სამართლის ჟურნალი 

„სარჩევი“, #1(2) 
„უნივერსალი“ 2011 ქართული 

28.  

სამართლებრივი ენა – ქართული 
სამართლებრივი კულტურის 
კატალიზატორი 
 

 
სტატია: თსუ 92 წლის 

იუბილისადმი მიძღვნილი 70–
ე საუნივერსიტეტო 
საკონფერენციაში 

გამარჯვებულ სტუდენტთა 
ნაშრომები 

 

თბილისის 
სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა 

2010 ქართული 

29.  

 
სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა 
საკუთრების ჩამორთმევის შედეგად 
ზიანზე 
 

 
სტატია ჟურნალში: 

სამართლის ჟურნალი 
„სარჩევი“, #1 

 
„უნივერსალი“ 

 
2010 

 
ქართული 

30.  

 
ჰანს კელზენი,  ძირითადი ნორმის 
საკითხისათვის  

 

თარგმანი 
ჟურნალში:სამართლის 

ჟურნალი „სარჩევი“, 1–2(3–4) 
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