ავტობიოგრაფია
(CURRICULUM VITAE)
ძირითადი მონაცემები
saxeli da gvari
სქესი: მამარობითი
მოქალაქეობა: საქართველო
დაბადების თარიღი: 02.09.1977
დაბადების ადგილი: საქართველო
ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული
საცხოვრებლის მისამართი: საქართველო, თბილისი, ცოტნე
დადიანის ქ. N148, ბინა N27.
ტელეფონი: 266 36 06 (სახლი), 599 97 33 96 (მობილური)
ელ-ფოსტა: irakli.dvalidze@tsu.ge; herakllaw@yahoo.com

1. განათლება, აკადემიური ხარისხი, სამსახურებრივი გამოცდილება, საკვალიფიკაცო გამოცდა
1.1განათლება
უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულება, ფაკულტეტი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის იურიდიული
ფაკულტეტის დოქტორანტურა
სისხლის სამართლის
მიმართულებით
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის იურიდიული
ფაკულტეტის ასპირანტურა
სისხლის სამართლის
მიმართულებით
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის იურიდიული
ფაკულტეტი

ჩარიცხვისა და
დამთავრების
წლები
2005-2008

2000-2005

კვალიფიკაცია

სამართლის დოქტორი

შენიშვნა: გარდამავალი პერიოდში

მიმდინარე რეფორმების გამო
სწავლა გავაგრძელი
დოქტორანტურაში.

1995-2000

იურისტი (წარჩინების დიპლომი.
გათანაბრებულია სამართლის
მაგისტრის აკადემიურ ხარისხთან)
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1.2 აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი (PhD/ საკანდიდატო დისერტაციის დაცვა ;
ჰაბილიტაცია/სადოქტორო დისერტაციის დაცვა)

დისერტაციის დაცვის თარიღი
დისერტაციის თემა

მინიჭებული კვალიფიკაცია
კვალიფიკაციის
დამადასტურებელი
დოკუმენტის ნომერი

1.3

5.04.2008
"მოტივისა და მიზნის ზეგავლენა ქმედების
კვალიფიკაციასა და სისხლისსამართლებრივ
პასუხისმგებლობაზე"
სამართლის დოქტორი
000079

სამსახურებრივი გამოცდილება
თარიღი
2012
წლის
ივლისიდან დღემდე
2011 წლიდან 2014
წლის თებერვლამდე
2010 წლიდან
დღემდე
2009 წლის
ოქტომბრიდან
დღემდე
2007 წლის
ივნისიდან 2009
წლის ოქტომბრამდე
2005 წლის
სექტემბრიდან 2012
წლის ივლისამდე
2005 წლის
სექტმბრიდან 2007
წლის ივნისამდე
2002
წლის
სექტემბრიდან 2005
წლის სექტემბრამდე
2000 წლის
სექტემბრიდან 2002

დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
ივ.
ჯავახიშვილის
სახელობის
თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებული
პროფესორი
ივ.
ჯავახიშვილის
სახელობის
თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის საბჭოს მდივანი
ივ.
ჯავახიშვილის
სახელობის
თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სადისერტაციო
საბჭოს წევრი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ბიბლიოთეკის
ხელმძღვანელი (გამგე - 2012 წლიდან)
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის კანცელარიის
უფროსი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
იურიდიული
ფაკულტეტის
ასისტენტპროფესორი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ადმინისტრაციის
ხელმძღვანელის მოადგილე
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
იურიდიული
ფაკულტეტის
სისხლის
სამართლისა და კრიმინოლოგიის კათედრის მასწავლებელი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სისხლის
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წლის სექტემბრამდე

სამართლისა და კრიმინოლოგიის კათედრის ლაბორანტი

1.4 შენიშვნა: შეთავსებითი პერიოდული საქმიანობა
თარიღი

დაწესებულების დასახელება და საქმიანობის სახეობა

2015
მაისიდან
დღემდე
2014
წლიდან
დღემდე
2013
წლიდან
დღემდე
2009
წლიდან
2014
წლამდე
2007 –
2008
წლები
2007
წლიდან
დღემდე
2003 –
2006
წლები

უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის სამეცნიერო-საკონსულტაციო
საბჭოს წევრი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი „იუსტიციის უმაღლესი
სკოლა:“ლექციების კურსი სისხლის სამართალში.
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია: ლექციების კურსი სისხლის სამართალში.

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია: ლექციების კურსი კაზუსის
ამოხსნის მეთოდიკა სისხლის სამართალში.

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია: ლექციების კურსი სისხლის სამართალსა
და სისხლის სამართლის პროცესში.
მიწვევით: საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, ადვოკატთა საკვალიფიკაციო
კომისიის წევრი სისხლის სამართლის მიმართულებით.
საქართველოს ახალგაზრდა

იურისტთა ასოციაცია: ლექციების კურსი სისხლის

სამართალში.

1.5 საკვალიფიკაციო გამოცდა
თარიღი
2006

წლის

ნოემბერი

გამოცდის დასახელება
11

ადვოკატთა საატესტაციო გამოცდა საერთო სპეციალიზაციით.
შედეგი: 95 ქულა.

2. სწავლებები, კოლოქვიუმები, კონფერენციები
№

თარიღი

კურსების/ტრენინგების დასახელება

ჩატარების ადგილი

3

1.

2.

2018, 23-24
მარტი

2017, 15
ნოემბერი

საერთაშორისო
კონფერენცია.
გერმანულ-ქართული
სამართლის
დიალოგი. სისხლის სამართალი და
ადამიანის უფლებები.
ვიყავი
მომხსენებელი.
თემა:
მოხელის ცნება ქართულ სისხლის
სამართალში.

საქართველო,

ქართველ

საქართველო,

სისხლის

სამართლის

პროფესორ-მასწავლებელთ

თბილისი

თბილისი

გაერთიანების პირველი კონფერენცია
თემაზე: „ნარკოტიკული დანაშაულის
აქტუალური საკითხები“
3.

2017, 11-17
სექტემბერი

ქართული სისხლის სამართლის
ინტერნაციონალიზაცია
და
ევრეოპეიზაცია როგორც გამოწვევა
და ამოცანა (გერმანულ-ქართული
სისხლის სამართლის პროექტი. მე-2
ნაწილი).
ბათუმის
საზაფხულო
სკოლა. ვიყავი მომხსენებელი. თემები:
1)

წამების,

როგორც

საქართველო,
ბათუმი

დანაშაულის

შემადგენლობის ნიშნების შესაბამისობა
საერთაშორისო სტანდარტებთან;
2) უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია
(„ფულის გათეთრება“);
3)ტერორიზმი.
4.

5.

6.

2017, 24 მაისი

2017, 12-13
მაისი

2016, 4-5
ნოემბერი

საერთაშორისო
კონფერენცია
თემაზე:
„ახალი
საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიები,
სისხლის
სამართალი
და
ადამიანის
უფლებები,
როგორც
თანამედროვეობის გამოწვევა.“
საერთაშორისო
კონფერენცია
თემაზე: „სისხლისსამართლებრივი
სანქციები და სასჯელის შეფარდება.“
ვიყავი მომხსენებელი. თემა: „უფრო
მსუბუქი შემთხვევები ქართული
სისხლის სამართლის მიხედვით.“

საქართველო,

საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე:
„ქართული ეკონომიკური სისხლის

საქართველო,

თბილისი

საქართველო,
თბილისი

თბილისი
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7.

8.

2016, 2-3
ნოემბერი

2016, 20 მაისი

სამართლის ევროპეიზაცია.“
ვიყავი
მომხსენებელი.
თემა:
„ინსაიდერული ვაჭრობა და საბაზრო
მანიპულაციები ქართულ სისხლის
სამართალში.“
განმახორციელებელი
ორგანიზაცია:
საერთაშორისო
სამართლებრივი
თანამშრომლობის გერმანული ფონდი
(IRZ).
35
წლიანი
თანამშრომლობისადმი
მიძღვნილი
საერთაშორისო
კონფერენცია
„ტერორიზმი
და
სასამართლო
პრაქტიკა
ახალი
გამოწვევები ტერორიზმთან ბრძოლის
პოლიტიკაში.“
ვიყავი
მომხსენებელი.
თემა:
„ტერორიზმთან ბრძოლის მექანიზმები
საქართველოს სისხლის სამართლის
კანონმდებლობის მიხედვით.“
ორგანიზებულია
საქართველოს
უზენაესი სასამართლოს მიერ.
მესამე ყოველწლიური კონფერენცია
კანონის უზენაესობის თემაზე:

საქართველო,
თბილისი

საქართველო,
თბილისი

ქართულ - ნორვეგიული პერსპექტივები
სისხლის სამართლის საერთაშორისო
სამართალი და მისი წყაროები (ციფრულ
ერაში გამოწვევების ასახვა თეორიასა და
პრაქტიკაში)

9.

2015, 29-30
აპრილი

საერთშორისო სამეცნიერო კონფერეცნია
თემაზე: „არასრულწლოვანთა სისხლის
სამართლის
პოლიტიკის
ლიბერალიზაცია - გზა ევროპისკენ“.
საერთაშორისო
კონფერენცია
ორგანიზებულია თსუ იურიდიული
ფაკულტეტის
კრიმინოლოგიის
ინსტიტუტის
მიერ
ევროკავშირის
პროექტის
„სისხლის
სამართლის
სისტემის
რეფორმის
მხარდაჭერა

საქართველო,
თბილისი

5

10.

11.

12.

2014, 10
ოქტომბერი

2014, 18-19
ივლისი

2014, 26-28
ივნისი

საქართველოში“ და საერთაშორისო
სამართლებრივი
თანამშრომლობის
გერმანული ფონდის (IRZ) ფინანსური
მხარდაჭერით.
„ციხის
საერთაშორისო
რეფორმა.“
მრგვალი მაგიდა: განვიხილეთ PRI-ს
მიერ ჩატარებული სისხლის სამართლის
მათლმსაჯულების რეფორმის შესახებ
კვლევის შედეგები
საერთაშორისო
კონფერენცია:
„საკანონმდებლო
ცვლილებები
და
განვითარების
თანამედროვე
ტენდენციები
ქართულ
სისხლის
სამართალში“ (სისხლისსამართლებრივი
და კრიმინოლოგიური ასპექტები)
ტრენერთა მეორე ტრენინგი კაზუსის
ამოხსნის მეთოდიკაში.

საქართველო,
თბილისი

საქართველო,
თბილისი

საქართველო,
ყვარელი

ორგანიზატორები:
გერმანიის
საერთაშორისო
სამართლებრივი
თანამშრომლობის
ფონდა
(IRZ)
შპს
გერმანიის
საერთაშორისო
თანამაშრომლობის
ფონდი
(GIZ),
საქართველოს
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
(საია).

ვიყავი მომხსენებელი. წარმოვადგინე
კაზუსის
ამოხსნის
ნიმუში.
პრობლემატიკა:
უმოქმედობის
მიზეზობრიობა
და
შეცდომა
გარანტორულ ვალდებულებაში.
13.

2013, 08-12
სექტემბერი

ტრენერთა ტრენინგი კაზუსის ამოხსნის
მეთოდიკაში.

საქართველო,
თბილისი

ორგანიზატორები:

14.

2013, 16-17
მაისი

გერმანიის
საერთაშორისო
სამართლებრივი
თანამშრომლობის
ფონდა
(IRZ)
შპს
გერმანიის
საერთაშორისო
თანამაშრომლობის
ფონდი
(GIZ),
საქართველოს
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
(საია)
ლიბერალიზაციის
ტენდენციები
ქართულ
სისხლის
სამართლის
კანონმდებლობაში.
ქართულგერმანული
საერთაშორისო

საქართველო,
თბილისი
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15.

16.

17.

18.

2013, 29-31
მარტი
2012, 13
დეკემბერი

2012, 13
ნოემბერი
2012, 17
ნოემბერი

19.

2012,
22-24 ივნისი

20.

2012,
18-19 მაისი

21.

2011, 6-9
ოქტომბერი

კონფერენცია
ტრენინგი სწავლების
მეთოდოლოგიაში.
ორგანიზატორი - USAID.
შეხვედრა
ჩატარდა
გაეროს
განვითარების
პროგრამის
(UNDP)
უნივერსალური
პერიოდული
მიმოხილვის მექანიზმის მხარდაჭერით.
მრგვალი
მაგიდა.
„სასამართლო
დისკრეცია სასჯელის შეფარდებისას საკანონმდებლო
და
პრაქტიკული
პრობლემები.“
ორგანიზატორი - NORLAG.
სამუშაო
შეხვედრა
იურიდიული
ბიბლიოთეკების
მხარდაჭერის
საკითხებზე.
გაეროს
განვითარების
პროგრამის
(UNDP) პროექტს „მართლმსაჯულების
ხელმისაწვდომობა
და
ადამიანის
უფლებათა დაცვა“. სამუშაო შეხვედრა:
”მართლმსაჯულების
ხარვეზების
გამოსწორების მექანიზმები; ამნისტია
სისხლის
სამართალში”.
შეხვედრა
გაიმართა სასტუმროში „რედისონ ბლუ
ივერია“, ვიყავი მომხსენებელი. თემა:
„ამნისტია და შეწყალება.“

საქართველო,
კაჭრეთი
საქართველო,
თბილისი

საქართველო,
თბილისი
საქართველო,
თბილისი

ამერიკის იურისტთა ასოციაციის მიერ
საქართველო, თბილისი
ორგანიზებული სამუშაო შეხვედრა:
სასამართლო უნარ-ჩვევები;
სამართლებრივი მართლწერა,
იურიდიული კლინიკები
„სისხლის სამართლი და სისხლის
საქართველო, თბილისი
სამართლის პროცესი სამხრეთ კავკასიაში
დამოუკიდებლობის აღდგენიდან
დღემდე.“ საერთაშორისო კონფერენცია.
ქართველ სისხლის სამართლის
საქართველო, თბილისი
მეცნიერ-იურისტთა პირველი
პროფესიული შეხვედრა თემაზე:
„სისხლის სამართლის მეცნიერება
ერთიანი ევროპული განვითარების
პროცესში.“ ვიყავი მომხსენებელი:
„აუცილებელი მოგერიება და
„უვარგისი მცდელობა.“
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22.

ამერიკის იურისტთა ასოციაციის მიერ
ორგანიზებული სწავლება: „სასამართლო
უნარ-ჩვევების განვითარება.“
23.
2011,
ამერიკის იურისტთა ასოციაციის მიერ
14-17 აპრილი ორგანიზებული სწავლება: „ტრენინგი
პროფესორ-მასწავლებლებისთვის
სასამართლო უნარ-ჩვევეში (ტრენერთა
სწავლების პროგრამა).
24.
2011,
სწავლების მეთოდები - შეფასების
6-7 ივლისი
აკადემიური წლის განმავლობაში
დასკვნითი გამოცდების ჩათვლით
25. 2011, 12-13
ამერიკულ სამართალში სტუდენტების
ივლისი
სწავლების მეთოდების მასტერ-კლასი
26.
2010 ,
გაიმართა
28 ნოემბერი -3 საერთაშორისოსამართლებრივი
დეკემბერი
თანამშრომლობის გერმანული ფონდის
ხელშეწყობით. საინფორმაციო ვიზიტი
ბონის უნივერსიტეტის იურიდიულ
ფაკულტეტზე სამართალმცოდნეობის
სწავლების მეთოდიკის
გასავითარებლად საქართველოში.
მზადდება სახელმძღვანელო კაზუსის
ამოხსნის მეთოდიკაში ბონის
უნივერსიტეტის პროფესორთა
ხელშეწყობით.

საქართველო, თბილისი

27.

გერმანია, იენი

28.

2011,
8-10 აპრილი

2008,
„ფოლკსვაგენის“ ფონდის მხარდაჭერით,
20-26 ივნისი გერმანელ პროფესორებთან ერთად
ქართული მხარის მიერ
სახელმძღვანელოს მომზადება სისხლის
სამართლის ზოგად ნაწილში. სემინარიკოლოქვიუმი. სწავლების თანამედროვე
მეთოდები. ვიყავი მომხსენებელი. თემა:
შერეული უმოქმედობის დასჯადობის
ზოგიერთი პრობლემა სისხლის
სამართალში.
2007,
„ფოლკსვაგენის“ ფონდის მხარდაჭერით,
18-26 ივნისი გერმანელ პროფესორებთან ერთად
ქართული მხარის მიერ
სახელმძღვანელოს მომზადება სისხლის
სამართლის ზოგად ნაწილში.
შედარებით- სამართლებრივი სემინარი,
რომელიც მიეძღვნა სისხლის
სამართლის ზოგადი ნაწილის

საქართველო, თბილისი

საქართველო, თბილისი

საქართველო, თბილისი
გერმანია, ბონი

გერმანია, იენი
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ინსტიტუტებს (პარალელურად სისხლის სამართლის კერძო ნაწილისა
და სისხლის სამართლის პროცესის
ინსტიტუტებს). ვიყავი მომხსენებელი.
თემა: მართლწინააღმდეგობის
გამომრიცხველი ზეკანონური
გარემოებანი სისხლის სამართალში.
29.

30.

31.

2007,
21-27 მაისი

პოლონეთის რობერტ შუმანის სახელობის საქართველო, თბილისი
ფონდის მიერ მომზადებული პროექტი
ქართველი იურისტებისა და სამართლის
ლექტორებისთვის: „იურიდიული
განათლების სისტემა - როგორ მუშაობს
ეს?“
2003,
აშშ უნივერსიტეტის (ქ. ვაშინგტონი)
საქართველო, თბილისი
17-20 ივლისი ტრანსნაციონალური დანაშაულობისა და
კორუფციის კვლევითი ცენტრის
საქართველოს ოფისის (TRACCC GO)
საზაფხულო სკოლის მუშობაში თემაზე:
„ტრანსნაციონალური დანაშაულობა და
კორუფცია.“
2003,
თ. წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა საქართველო, თბილისი
19-21 მაისი და სამართლის ინსტიტუტის, გერმანიის
ტექნიკური დახმარების, გერმანიის
აკადემიური გაცვლითი სამსახურის
(DAAD) ხელშეწყობით განხორციელებული
კონფერენცია თემაზე : „დანაშაულობა და
მისი თავიდან აცილება.“

3. სამეცნიერო საქმიანობა
3.1 პუბლიკაციები
№

ნაშრომის დასახელება და სხვა მონაცემები
1.

2.

ირაკლი დვალიძე, შედეგის ობიექტური შერაცხვა და იარაღის დაუდევრად შენახვის
დასჯადობა ქართული სისხლის სამართლის მიხედვით, ჟურნალი „სამართლის
ჟურნალი“, 2017, #1, გვერდი: 251-264.
ირაკლი დვალიძე, ინსაიდერული ვაჭრობა და საბაზრო მანიპულაციები ქართულ
სისხლის სამართალში. ქართულ-გერმანული კრებული, კონფერენციის მასალები:
ქართული ეკონომიკური სისხლის სამართლის ევროპეიზაცია, რედ.: ბაჩანა
ჯიშკარიანი, მარტინ პაულ ვასმერი, გამომცემლობა „იურისტების სამყარო“,
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3.

4.

5.

თბილისი, 2017, გვერდი: 72-89.
ირაკლი დვალიძე, ტერორიზმთან ბრძოლის სამართლებრივი მექანიზმები
საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, გერმანულ-ქართული სისხლის
სამართლის ელექტრონული ჟურნალი, 2017, გვერდების რაოდენობა: 7. ელ.
მისამართი: http://www.dgstz.de/publication/10
ირაკლი
დვალიძე,
გიორგი
მახარობლიშვილი,
სამეწარმეო
საქმიანობის
თავისუფლება და სისხლის სამართლით დაცული სამართლებრივი სიკეთე
(სამეცნიერო-პრაქტიკული კომენტარი), გამომცემლობა „საუნჯე“, თბილისი, 2016.
გვერდების რაოდენობა: 159.
ირაკლი დვალიძე, გიორგი თუმანიშვილი, ნინო გვენეტაძე, კაზუსის ამოხსნის
მეთოდიკა

სისხლის

სამართალში,

თანდართული

კაზუსების

ნიმუშებით,

გამოცემულია GIZ-ის ფინანსური მხარდაჭერით, 2015, გვერდების რაოდენობა: 262
(სახელმძღვანელო).
6.

ირაკლი დვალიძე, სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი, სასჯელი და დანაშაულის
სხვა სისხლისსამართლებრივი შედეგები, გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბილისი,
2013. გვერდების რაოდენობა: 266 (სახელმძღვანელო).

7.

ირაკლი დვალიძე, აუცილებელი მოგერიება და „უვარგისი მცდელობა“, სისხლის
სამართლის მეცნიერება ერთიანი ევროპული განვითარების პროცესში, სისხლის
სამართლის სამეცნიერო სიმპოზიუმის კრებული, გამომცემლობა „მერიდიანი,“ 2013,
გვერდები: 243-252.

8.

ირაკლი დვალიძე, „შერეული უმოქმედობის დასჯადობის ზოგიერთი პრობლემა
სისხლის სამართალში,“ სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი,“
სპეციალური გამოშვება, 2012, გვერდები: 22-29 (სტატია).

9.

გურამ ნაჭყებია, გიორგი გორაშვილი, გოჩა მამულაშვილი, ნონა თოდუა, რევაზ
გოგშელიძე, დავით სულაქველიძე, ირაკლი დვალიძე, ორგანიზებული დანაშაულის
თანამედროვე გამოვლინებების კრიმინალიზაციისა და სამართალშეფარდების
პრობლემები ქართულ სისხლის სამართალში, დაიბეჭდა შპს „ფავორიტი პრინტი“,
თბ., 2012, გვერედები: 103-240 (მთლიანი მოცულობა: 1041 გვერდი).

10.

ირაკლი დვალიძე, „სულიერი გახრწნის“ პრობლემა სისხლის სამართალში. ივ.
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახლემწიფო უნივერსიტეტის სისხლის
სამართლისა და სისხლის სამართლის პროცესის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი,
შრომები, თბ., 2011. გვერდები: 23-46 (სტატია).

11.

ირაკლი დვალიძე, „მოტივი და მიზანი საქართველოს სისხლისსამართლებრივ
დოქტრინაში,“ ჟურნალი „ქართული სამართლის მიმოხილვა“, #2-3, 2007. გვერდები:
238-295 (სტატია).

12.

სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი (სახელმძღვანელო). მეორე განახლებული და
გადამუშავებული გამოცემა. თანარედაქტორი და თანაავტორი. სახელმძღვანელო,
გამომცემლობა მერიდიანი,“ 2007.
ჩემ მიერ დამუშავებულია შემდეგი თავები:
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ა) XI თავი _ დაუმთავრებელი დანაშაული. შედგება 6 პარაგრაფისგან. მოცულობა:
145_185 გვ.;
ბ) XIII თავი _ მართლწინააღმდეგობის გამომრიცხველი გარემოებანი. შედგება 2
ქვეთავისა და 9 პარაგრაფისგან. მოცულობა: 244-291 გვ.;
გ) XXIII თავი _ უცხოური სისხლისსამართლებრივი თეორიები და სკოლები.
შედგება 4 პარაგრაფისგან. მოცულობა: 460-475 გვ.;
13.

ირაკლი

დვალიძე,

„მართლწინააღმდეგობის

გამომრიცხველი

ზეკანონური

გარემოებანი სისხლის სამართალში.“ ჟურნალი „მართლმსაჯულება და კანონი.“ 2007,
#1. გვერდები: 150-172 (სტატია);
14.

ირაკლი დვალიძე, „მოტივისა და მიზნის სისხლისსამართლებრივი მნიშვნელობა.“
ჟურნალი „მართლმსაჯულება და კანონი.“ 2006, #2. გვერდები: 74-84 (სტატია);

15.

ირაკლი დვალიძე, „დანაშაულის პრევენციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების
როლი ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში.” ყოველწლიური საჯარო მოსმენები
ადამიანის უფლებათა საკითხებში (სტატიათა კრებული). საქართველოს ახალგაზრდა
იურისტთა ასოციაციის გამომცემლობა, 2005. გვერდები: 5-18 (სტატია);

16.

ირაკლი დვალიძე, „დანაშაულის პროვოცირების პრობლემა სისხლის სამართალში.”
ყოველკვარტალური ჟურნალი “ადამიანი და კონსტიტუცია”. 2005, #1. გვერდები:
84-97(სტატია);

17.

ირაკლი

დვალიძე,

„დანაშაულზე

ნებაყოფლობით

ხელის

აღება.“

ჟურნალი

„ალმანახი“. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამომცემლობა.
სისხლის სამართლის სერია, #19, 2004 წლის თებერვალის გამოცემა. გვერდები: 20-26.
ვარ აღნიშნულ სერიაზე პასუხისმგებელი (სტატია).
18.

სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი (სახელმძღვანელო), რომელიც შედგენილია
თანაავტორობით. უნივერსიტეტის გამომ., 2004.
სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი (სახელმძღვანელო), რომელიც შედგენილია
თანაავტორობით. თსუ გამომცემლობა, 2004.
ჩემს მიერ დამუშავებულია შემდეგი თავები:
ა) XI თავი _ დაუმთავრებელი დანაშაული. შედგება 6 პარაგრაფისაგან. მოცულობა:
140_181 გვ.;
ბ) XXII თავი _ საზღვარგარეთის ქვეყნების _ ინგლისის, აშშ-ის, საფრანგეთის,
გერმანიისა და იტალიის სისხლის სამართლის ძირითადი თავისებურებანი. შედგება
5 პარაგრაფისაგან. მოცულობა: 379_433 გვ.;
გ) XXIII თავი _ უცხოური სისხლისსამართლებრივი თეორიები და სკოლები.
შედგება 4 პარაგრაფისაგან. მოცულობა: 433_452 გვ.;
დ)

XVII

თავის

მე-4

პარაგრაფი.

სასჯელის

დანიშვნა

დაუმთავრებელი

დანაშაულისათვის. მოცულობა: 299-303 გვ.;
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19.

ირაკლი დვალიძე, „კვალიფიკაციის ზოგიერთი ასპექტი მოტივისა და მიზნის
მიხედვით,“ იურიდიული ფაკულტეტის 80 წლისადმი მიძღვნილი კრებული, 2003
წელი, გვერდები: 392-402 (სტატია).

3.2 რეცენზენტობა, რედაქტორობა, თარგმანი
№
1

2

3
4

ნაშრომის დასახელება და სხვა მონაცემები
ლევან ხარანაული, დაუმთავრებელი დანაშაულის დასჯადობა ქართული და გერმანული
სისხლის სამართლის მიხედვით, გამომცემლობა „მერიდიანი,“ რეცენზენტი ირაკლი
დვალიძე, თბ., 2014, მოცულობა: 403 გვ.
ლავრენტი მაღლაკელიძე, განზრახვა და მართლწინააღმდეგობის შეგნება ქართული და
გერმანული სისხლის სამართლის მიხედვით (შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი),
გამომცემლობა „მერიდიანი,“ რეცენზენტი ირაკლი დვალიძე, თბ., 2013, მოცულობა: 252
გვ.
გურამ ნაჭყებია, სისხლის სამართლის სამართლი, ზოგადი ნაწილი, საგამომცემლო სახლი
„ინოვაცია“, თბ., 2011, სამეცნიერო რედაქტორი ირაკლი დვალიძე, მოცულობა: 447 გვ.
იოჰანეს ვესელსი, ვერნერ ბოილკე, სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი, გერანულიდან
თარგმნა ზურაბ არსენიშვილმა, სამეცნიერო რედაქტორი ირაკლი დვალიძე, თსუ
გამომცემლობა, 2010, მოცულობა: 606 გვ.

5

დავით წულაია, ქართულ-ინგლისური იურიდიული ლექსიკონი, (ერთ-ერთი
რეცენზენტი: ირაკლი დვალიძე), გამომცემლობა „საქართველოს მაცნე“, თბ., 2009,
მოცულობა: 888 გვ.
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3.3 საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა
№

განხორციელების
წლები
1.

2018-2019

დონორი ორგანიზაცია,
პროექტის/ხელშეკრულების
№
ფონდი „ღია საზოგადოებასაქართველო“
(მიმდინარე)
პროექტის/ხელშეკრულების
№HR/03/18 – 20790

2.

2016-2019

ფონდი „ფოლკსვაგენი“

3.

01.09.201430.06.2015

ფონდი „ღია საზოგადოებასაქართველო“
პროექტის/ხელშეკრულების
№HR/05/14-19809
შოთა რუსთაველის
ეროვნული სამეცნიერო
ფონდი
პროექტის/ხელშეკრულების
№-14-09

4.

2009-2011

პროექტის დასახელება

„ადამიანის უფლებებისა
და
თავისუფლებების
წინააღმდეგ მიმართული
დანაშაულები
საქართველოს
სისხლის
სამართლის
კოდექსის
მიხედვით
(კომენტარები).“
საქართველოს სისხლის
სამართლის პროცესის
ინტერნაციონალიზაცია
და ევროპეიზაცია როგორც
გამოწვევა და ამოცანა
ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა
კოდიფიკაცია სისხლის
სამართალში
„ორგანიზებული
დანაშაულის
თანამედროვე
გამოვლინებების
კრიმინალიზაციისა და
სამართალშეფარდების
პრობლემები ქართულ
სისხლის სამართალში“

როლი
პროექტ
ში
დირექ
ტორი

ძირითა
დი
პერსონ
ალი

(დირექ
ტორი)
ძირითა
დი
პერსონ
ალი

4. ენები
დასახელება

ცოდნის დონე

ქართული

მშობლიური

რუსული

კარგად

ინგლისური

საშუალოდ

გერმანული

დამწყები

5. ტექნიკური უნარ-ჩვევები
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კომპიუტერული პროგრამები: Word, Nero, Excel, ინტერნეტში მუშაობა.
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