
CurriculumVitae  

 

სახელი, გვარი:  irine xerxeuliZe 

dabadebis TariRi: 1 ivnisi, 1977 weli 

misamarTi: თბილისი, budapeStis quCa 3(b), bina 73 

 სახლის ტელეფონი:. 2- 38-61-00 

 მობილური ტელეფონი: 577- 42-63-61 

 Eel-fosta: irine.kherkheulidze@gmail.com; irine.kherkheulidze@tsu.ge  

 

სამუშაო გამოცდილება: 

 

თარიღი დამსაქმებლის დასახელება და დაკავებული თანამდებობა 

29.09.2009 - 

მიმდინარე 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ასისტენტ-

პროფესორი (სისხლის სამართლის მიმართულება). 

02.04.2009  - 02.05.2009        ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის 

დოქტორანტურის სამდივნო, მდივანი. 

01.10.2008 -14.02.2009        ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებისა და 

ხელოვნების ფაკულტეტი, ფილოსოფიისა და სოციალურ 

მეცნიერებათა მიმართულება, მოწვეული ლექტორი. 

03.06.2005-29.05.2007                   იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს 

სამსახურის მთავარი სპეციალისტი. 

2005-2006                                ყოველკვირეული გაზეთი "ახალი 7 დღე", იურისტ-კონსულტანტი, 

გაზეთის მიერ განხორციელებულ და საერთაშორისო 

ორგანიზაციების მიერ მხარდაჭერილ პროექტში "ჟურნალისტური 

გამოძიება - მუნიციპალური ბიუჯეტის გამჭვირვალობისათვის", 

მხარდამჭერი -  ფონდი  "ევრაზია". 

10.11.1999-01.03.2005             საქართველოს ადვოკატთა კოლეგია - ადვოკატი. 

2000 ყოველკვირეული გაზეთი "ახალი 7 დღე", იურისტ-კონსულტანტი, 

გაზეთის მიერ განხორციელებულ და საერთაშორისო 

ორგანიზაციების მიერ მხარდაჭერილ პროექტში “კორუფცია 

სამართალდამცავ და სასჯელაღსრულებით სისტემებში - 

პრობლემის სამართლებრივი, ადმინისტრაციული და ეთიკური 

ასპექტები. მხარდამჭერი -  ფონდი  “ღია საზოგადოება -

საქართველო”. 

01.03.1999-26.11.1999                   “აუდიტკონსალტინგკორპორეიშენ",  ექსპერტ-იურისტი. 

 

 

mailto:irine.kherkheulidze@gmail.com
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დამატებითი ანალიტიკური პროფესიული საქმიანობა: 

  

თარიღი ორგანიზაციის დასახელება და როლი ანალიტიკურ საქმიანობაში 

1997- მიმდინარე საქართველოს  ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრი 

17.09.2013-31.12.2013 იუსტიციის სამინისტროს ფარგლებში მოქმედი სსიპ დანაშაულის 

პრევენციის   ცენტრის   და    UNICEF-ის   (გაეროს   ბავშვთა   ფონდი) 

მიერ ინიცირებული   საგრანტო პროექტის “სტანდარტები ფსიქო-

სოციალური სარეაბილიტაციო  მომსახურებების  

მიმწოდებელთათვის, რომლებიც მუშაობენ კანონთან კონფლიქტში 

მყოფ ან დევიაციური     ქცევის მქონე მოზარდებთან”, ექსპერტ-

იურისტი  იურისტი. პროექტი განხორციელებულია საქართველოს 

სოციალურ მუშაკთა ასოციასათან თანამშრომლობით.  

26.10.2012 - 

მიმდინარე 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისხლის სამართლის 

რეფორმის საკოორდინაციო საბჭოს ფარგლებში შექმნილი 

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სამუშაო ჯგუფის 

წევრი, მოწვეული პროფესორი.  
07.09.2014-

14.09.2014 
ბერლინის ჰუმბოლტის უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული 

გერმანულ-კავკასიური საზაფხულო სკოლა ევროპულ სისხლის 

სამართალში, მოწვეული ინსტრუქტორი.  მომზადებული 

DAAD-ის  ფინანსური   მხარდაჭერით. 

2010- მიმდინარე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის      ბაზაზე  მოქმედი  კრიმინოლოგიის  

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი, სისხლის სამართლისა და 

პროცესის სამეცნიერო კვლევითი  ინსტიტუტი,   - მეცნიერ-

თანამშრომელი.  კრიმინოლოგიის ინსტიტუტის ფარგლებში 

განხორციელებული პროექტი:     სტატიათა კრებული 

“არასრულწლოვანთა სასჯელისა და აღმზრდელობითი 

ხასიათის იძულებითი ღონისძიებების შეფარდების 

პრობლემები” მომზადებული UNICEF-ის         (გაეროს    

ბავშვთა    ფონდი)    ფინანსური    მხარდაჭერით. 

2015- მიმდინარე უზენაესი სასამართლოს სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს წევრი 

20.07.2016 – 

20.07.2017   
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 
სამინისტროს ადგილობრივი საბჭოს წვერი 

 

 

წაკითხული კურსები: 

01.10.2008-14.02.2009 ილიას  უნივერსიტეტის  მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი,   

filosofiisa da socialur mecnierebaTa mimarTulebა; 

leqciebis kursi: “samarTali JurnalistebisaTvis.Mmediis 

kanonmdeblobiT regulirebis sakiTxebi”. 



29.09.2009-

mimdinare 
ivane javaxiSvilis Tbilisis saxelmwifo universitetiს 

iuridiuli fakulteti,  sisxlis samarTlis mimarTuleba; 

leqciebis კურსები: სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი, სისხლის 

სამართლის კერძო I ნაწილი, სისხლის სამართლის კერძო I I ნაწილი, 

იუვენალური იუსტიციის სპეციფიკა, ანტიდისკრიმინაციული 

რეგულაციები სისხლის სამართალში, არასრულწლოვანთა 

მართლმსაჯულების საკანონმდებლო რეგულაცია. 

29.05.2017-

30.06.2017 

ვიადრინას ევროპული უნივერსიტეტი, იურდიული ფაკულტტეი, 

საერთაშორისო სამართლის მიმართულება, ფრანკფურტი, გერმანია. 

 
სალექციო კურსი: „Human Trafficking & Sex Slavery”, ინგლისურ ენაზე , 

(„ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი) და სექსუალური მონობა“).  

განხორციელდა უნივერსიტეტის პროფესორებისათვის “ERASMUS +” 

აკადემიური მობილობის საკონკურსო საგრანტო პროექტის 

ფარგლებში. 

27.03.2017-

10.04.2017.  

 

 

 

13.11.2017-

21.11.2017 

 

Volkswagen - ის ფონდის (გერმანია) დაფინანსებით და გერმანიის 

თუბინგენის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით განხორციელებული 

ჩემივე ინიცირებული პროექტი „გაერთიანებული სამუშაო სემინარი 

(workshop) აკადემიური წერის შესასწავლად გერმანიის, საქართველოს და 

სომხეთის დოქტორანტურის სწავლების საფეხურის სტუდენტებისათვის.“ 

პროექტის პირველი ნაწილი განხორციელდა გაზაფხულის სემესტრში 

გერმანიაში, თუბინგენის უნივერსიტეტში. მეორე ნაწილი განხორციელდა 

შემოდგომის სემესტრში საქართველოში, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის  სახელმწიფო უნივეისტეტში. 

სალექციო კურსი:  აკადემიური წერა.   

 

 

სამეცნიერო პუბლიკაციები:  

1.1. პუბლიკაციები იმპაქტ ფაქტორის მქონე ჟურნალებში   

 

 

№ ავტორი  ნაშრომის სათაური 
ჟურნალის დასახელება, 

ტიპი/ტომი, გვერდები. 

გ
ამ

ო
ქვ

ეყ
ნე

ბ

ი
ს 

წე
ლ

ი
 



1 

Irine Kherkheulidze       

(კრებულის იდეის 
ავტორი, 

თანაავტორი და 
თანარედაქტორი) 

სტატიათა კრებულის 

სათაურია: 

“Reconsidering Gender-

based violence and other 

forms of violence against 

women, Comparative 

research/ analysis in the 

light of the Istanbul 

Convention” 

ჩემი სტატიის სათაურია:  

„Re-conceptualizing 

Sexual Harassment - 

Premises and Challenges“. 

ელექტრონული წიგნი 

გამოქვეყნებული ინტერნეტ 

რესურსის სახით,  Libellula University 

Press, იტალია, 2018, 
ხელმისაწვდომია: 

http://www.libellulaedizioni.com/prodo

tto/reconsidering-gender-based-

violence-and-other-forms-of-violence-

against-women/ 

ინგლისურ ენაზე, 

106 (ასექვსი) გვერდი 

20
18

 

2 ირინე ხერხეულიძე 

 

“აუცილებელი 

მოგერიების ფარგლები 

ქართული და ანგლო-

ამერიკული 

კანონმდებლობის 

მიხედვით” 

(DGStZ) 

Deutsch – Georgische 

Strafrechtszeitschrift 

ქართულ-გერმანული სისხლის 

სამართლის ჟურნალი, #1 

ბერლინი, გერმანია, 

ელექტრონული ფორმატი,  

8 (რვა) გვერდი 

2016 

3 
Bernd Heinrich, 

Irine Kherkheulidze 
 

Perfection of the Trends in  

Juvenile Justice System”,  

(On the basis of comparison 

of German, 
Georgian and the 

U.S. Juvenile Law).
 

 

Peer-reviewed      Online  Law Journal  

(ZIS) – “The       Journal       for 

International Doctrine in Criminal Law”,  

("Zeitschrift               fur  Internationale  

Stafrechtsdogmatik"), (In English), №12,    

pp. 610 - 621,       Berlin, Germany,  

available  at:  

www.zis-online.com 

2014 

4 Irine Kherkheulidze       

“A    COVERT    CONNECTION    

AND  CORRELATIONS                    

BETWEEN DOMESTIC VOILENCE AND 
HUMAN TRAFFICKING” 

( COMPARATIVE ANALYSIS)  

 

Peer-reviewed      Online  Journal  

“Humanities and 
Social Sciences Review”,  (In English),  

volume 03, number 04,  pp. 433- 444, 

U.S.A. available at:  

www.universitypabications.net 
  

2014  

5 Irine Kherkheulidze       

“Discrimination and 
Domestic Violence in  

Contemporary Society: A 

Comparative Analysis” 

 

 

Peer-reviewed Online 

“International Journal 

of Multidisciplinary Thought” (In English), 

volume 03, number 03, pp. 503-517, 

U.S.A. available at:  
http://universitypabications.net 

2013 

  

 

1.2.  პუბლიკაციები  ქართულ  სივრცეში:  

http://www.libellulaedizioni.com/prodotto/reconsidering-gender-based-violence-and-other-forms-of-violence-against-women/
http://www.libellulaedizioni.com/prodotto/reconsidering-gender-based-violence-and-other-forms-of-violence-against-women/
http://www.libellulaedizioni.com/prodotto/reconsidering-gender-based-violence-and-other-forms-of-violence-against-women/
http://www.libellulaedizioni.com/prodotto/reconsidering-gender-based-violence-and-other-forms-of-violence-against-women/
http://www.universitypabications.net/
http://universitypabications.net/


№ 
ავტორი 

 
პუბლიკაციის სახეობა  

პუბლიკაციის სათაური, ჟურნალის/ 

გამომცემლობის დასახელება, 

ტიპი/ტომი, გვერდები, პუბლიკაციის 

ელექტრონული მისამართი 

გ
ამ

ო
ქვ

ეყ
ნე

ბ

ი
ს 

წე
ლ

ი
 

1 

ირინე 

ხერხეულიძე 

 

სამეცნიერო სტატია, 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივესიტეტის 

იურიდიული 

ფაკულტეტის ჟურნალი 

„სისხლის სამართლის 

აქტუალური საკითხები“   

„არასრულწლოვანთა 

მართლმსაჯულების სისტემაში 

არსებული პრევენციის დონეები და 

შერჩეული ინტერვენციების 

ეფექტურობა“,  ჟურნალი  „სისხლის 

სამართლის აქტუალური საკითხები“  

#1, გამომცემლობა „მერიდიანი“, 

თბილისი, 2017 წელი,  გვ. 32-52. 

20
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2 

ირინე 

ხერხეულიძე 

(თანაავტორი) 

 

სახელმძღვანელო 

სისხლის სამართლის 

ზოგად ნაწილში“ 

 სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი, 

ავტორთა კოლექტივი 

2016 

3 
ირინე 

ხერხეულიძე 

სტატია, სტატიათა 

კრებულში: 

„მზია ლეკვეიშვილი 

85, საიუბილეო 

კრებული“. რედაქტორი: 

მაია ივანიძე 

„პრობაციის ინსტიტუტი - 

არასრულწლოვან დამნაშავეთა 

რეინტეგრაციის უზრუნველყოფის 

ინსტრუმენტი (საქართველოსა და 

აშშ-ის სისხლისსამართლებრივი 

მიდგომის შედარებითი 

ანალიზი)“, 

გამომცემლობა: „იურისტების 
სამყარო“, საიუბილეო კრებული, გვ. 

170-222. 

2014 

4 
ირინე 

ხერხეულიძე 

სამეცნიერო სტატია 

ადგილობრივ, ივანე 

ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივესიტეტის 

იურიდიული 

ფაკულტეტის სამართლის 

ჟურნალში 

„არასრულწლოვანთა 

დანაშაული და მისი 

გამომწვევი მიზეზები 

იუვენალური 

იუსტიციის სისტემებში“, 

თბილისის უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, 2013, სამართლის 

ჟურნალი #2, 

2012, გვ. 286-316. 

2012 



5 
ირინე 

ხერხეულიძე 

სტატია, გაეროს ბავშვთა 

ფონდის (UNICEF) - ის 

მხარდაჭერით შექმნილ 

სტატიათა კრებულში: 

“არასრულწლოვანთა 

სასჯელისა და 

აღმზრდელობითი 

ხასიათის იძულებითი 

ღონისძიებების 

შეფარდების 

პრობლემები” 

”არასრულწლოვანთა 
სასჯელის გამოყენების 

შედარებითი ანალიზი აშშ-სა და 

საქართველოში”, გამომცემლობა 

„მერიდიანი“, თბილისი, გვ. 

189-235. 

2011 

6 
ირინე 

ხერხეულიძე 

სამეცნიერო სტატია 

ადგილობრივ, 

რეცენზირებად, 

საქართველოს 

მოსამართლეთა 

ასოციაციის იურიდიულ 

ჟურნალში 

“მართლმსაჯულება და 

კანონი” 

„საზოგადოებისათვის 

სასარგებლო შრომა – 

არასაპატიმრო სახის სასჯელთა 

შორის არასრულწლოვან 

დამნაშავეთა რესოციალიზაციის 

ერთ- ერთი საუკეთესო აგენტი 

(საქართველოსა და აშშ-ის 

სისხლისსამართლებრივი 

მიდგომის შედარებითი ანალიზი), 
(#2(29)’11, გვ. 

118-130. 

2011 

7 
ირინე 

ხერხეულიძე 

რეცენზირებული 

მონოგრაფია (სადოქტორი 

ნაშრომი) ადგილობრივი 

გამოცემის სახით 

აუცილებელი მოგერიება ქართულსა 

და საერთო (ანგლო-საქსური ტიპის) 

სამართალში“, გამომცემლობა 

„უნივერსალი“, თბილისი, გვ. 7 

277. 

 

 

2010 

8 
         ირინე 

ხერხეულიძე 

სამეცნიერო სტატია 

ადგილობრივ, 

რეცენზირებად, 

საქართველოს 

მოსამართლეთა 

ასოციაციის იურიდიულ 

ჟურნალში 

“მართლმსაჯულება და 

კანონი” 

სტატია: „უკან დახევა – 

სამართლებრივი მოთხოვნა თუ 

აუცილებელი მოგერიების უფლების 

შეზღუდვა ქართული და ანგლო-

ამერიკული სამართლის მიხედვით“, 

(#4)’08) გვ. 92-123. 

2008 

 

 



9        ირინე 

ხერხეულიძე 

სამეცნიერო სტატია 

ადგილობრივ, 

რეცენზირებად, 

საქართველოს 

მოსამართლეთა 

ასოციაციის იურიდიულ 

ჟურნალში 

“მართლმსაჯულება და 

კანონი” 

სტატია „აუცილებელი მოგერიების 

პროვოკაციის საკითხი ქართულ და 

ანგლო-ამერიკულ სისხლის 

სამართალში“, (#3(18)’ 08), გვ. 

50-76. 

2008 

10 ირინე 

ხერხეულიძე 

სამეცნიერო სტატია 

ადგილობრივ, 

რეცენზირებად, 

საქართველოს 

მოსამართლეთა 

ასოციაციის იურიდიულ 

ჟურნალში 

“მართლმსაჯულება და 

კანონი” 

სტატია „გენოციდის დანაშაულის 

შემადგენლობა საერთაშორისო 

მატერიალური სისხლის 

სამართლის მიხედვით“, 

(#2/3(14/15)’ 07), გვ. 220-241. 

2007 

11 ირინე 

ხერხეულიძე 

სამეცნიერო სტატია 

ადგილობრივ, 

რეცენზირებად, 

საქართველოს 

მოსამართლეთა 

ასოციაციის იურიდიულ 

ჟურნალში 

“მართლმსაჯულება და 

კანონი” 

სტატია „აუცილებელი მოგერიების 

ინსტიტუტის წარმოშობა და 

განვითარება სისხლის სამართალში“ 

(#5(12)’06), გვ. 164-177. 

2006 

 

ganaTleba: 

1.1. ძირითადი განათლება: 

1983-1994 Tbilisis #30-e saSualo skola; 

1994-1999 Tbilisis ivane javaxiSvilis saxelobis saxelmwifo universitetis 

iuridiuli fakulteti;  

1999 samarTlis მაგისტრის ხარისხი; 

2000  kembrijis pirveli serTifikati inglisurSi (FCE); 



2001-2004 saqarTvelos mecnierebaTa akademiis TinaTin wereTlis saxelobis 

saxelmwifosa da samarTlis institutis aspirantura (sisxlis 

samarTalis mimarTuleba); 

2002 inglisuri enis serTifikati TOEFL-Si 

2006 -2009 Tbilisis ivane javaxiSvilis saxelobis saxelmwifo universitetis 

iuridiuli fakultetis doqtorantura (sisxlis samarTalis 

mimarTuleba); 

2009 samarTlis doqtoris akademiuri xarisxi. 

1.2. კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, ტრენინგები 

 

თარიღი კურსების/ტრენინგების დასახელება მიღებული დოკუმენტი 
26.09.2010-03.10.2010 ბერლინის ჰუმბოლტის უნივერსიტეტის 

მიერ ორგანიზებული გერმანულ-

კავკასიური საზაფხულო სკოლა 

ევროპულ სისხლის სამართალში  

უმაღლესი A კლასის 

სერთიფიკატით 

სერთიფიცირებული 

მონაწილე 
01.04.2011-03.04.2011 ABA (ამერიკის ადვოკატთა 

ასოციაციის) მიერ 
ინიცირებული  ტრეინინგის: 

“გამოცდილება 

სასამართლოში საქმის მოსმენის და 

წარმოების უნარებში“(Trial Advocacy 

Skills)  

სერთიფიცირებული 

მონაწილე, ABA - 

ამერიკის ადვოკატთა 

ასოციაცია 

14.04.2011-17.04.2011 ABA   (ამერიკის ადვოკატთა ასოციაციის) 

მიერ 
ინიცირებული       და   ნიუ-იორკის   

ჰოფსტრას 

უნივერსიტეტის პროფესორის მიერ 

ჩატარებული ტრეინინგის 

“სასამართლოში საქმის   მოსმენის და 

წარმოების უნარები“(Trial Advocacy)  

სერთიფიცირებული 

მონაწილე, ნიუ-იორკის 

ჰოფსტრას უნივერსიტეტი     

11.05.2011 USAID -ის მიერ ინიცირებული 

“მართლმსაჯულების 

დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი 

გაძლიერების პროექტის” ფაგლებში 

ჩატარებული ტრეინინგი: “მასტერ- კლასი 

სამართლის სავარჯიშო სიმულაციებზე 

ფართო აუდიტორიაში”(Master class on 

creating law practice simulations in large 

classes)  

სერთიფიცირებული 

მონაწილე, USAID 

04.07.2011-27.07.2011 Network scholarship პროგრამა.  პრე-

აკადემიური საზაფხულო  სკოლის  

პროგრამა, ორგანიზებული ფონდი „ღია 

საზოგადოების ინსტიტუტის“ (Open 

Society Institute) მიერ, განხორციელებული 

ბუდაპეშტის ცენტრალური ევროპის 

უნივეისტეტის CEU-ს პროფესორების 

სერტიფიცირებული 

მონაწილე (OSI) -ის მიერ 



1.3. მოპოვებული სამეცნიერო გრანტები/პროექტები:   

მიერ. თურქეთი, ქალაქი სტამბული, 

ბილგის უნივერსიტეტი.  
20.01.2012-20.05.2012 ფონდი  „ღია  საზოგადოების  

ინსტიტუტის“ (Open Society Institute)    

მიერ ინიცირებული პროფესორთა  

განვითარების  პროგრამის (Faculty 

development Fellowship Program) ღია 

კონკურსის წესით გამარჯვებული 

სტიპენდიანტი.      პროგრამა      

ითვალისწინებს 

2012-2013 სასწავლო წლების იანვარი-

მაისის პერიოდში 5 თვიან მივლინებას 

აშშ-ის უნივერსიტეტებში.    პროგრამის 

ფარგლებში ვიზიტად მყოფი მკვლევარი 

დიუკის უნივერსიტეტის სამართლის 

სკოლაში (აშშ), ჩრდილო კაროლინის 

შტატი, ქ. დიურემი  

პროგრამის აშშ-ის დიუკის 

უნივერსიტეტში 

დასრულების 

სერტიფიკატი, გაცემული 

(OSF) -ის მიერ 

20.01.2013-10.05.2013 ფონდი „ღია  საზოგადოების  

ინსტიტუტის“ (Open Society Institute)    

მიერ ინიცირებული პროფესორთა  

განვითარების  პროგრამის (Faculty 

development Fellowship Program) ღია 

კონკურსის წესით გამარჯვებული 

სტიპენდიანტი.      პროგრამა      

ითვალისწინებს 

2012-2013 სასწავლო წლების იანვარი-

მაისის პერიოდში 5 თვიან მივლინებას 

აშშ-ის უნივერსიტეტებში.    პროგრამის 

ფარგლებში ვიზიტად მყოფი მკვლევარი 

კოლუმბიის უნივერსიტეტის   სამართლის   

სკოლაში   (აშშ), ნიუ  იორკის  შტატი,  ქ.  

ნიუ  იროკი  

პროგრამის აშშ-ის 

კოლუმბიის 

უნივერსიტეტში 

დასრულების 

სერტიფიკატი, გაცემული 

(OSF) -ის მიერ 

25.07.2013-27.07.2013 UNICEFE- ის  მიერ  ორგანიზებული  

ტრენინგი უნივერსიტეტის 

პროფესორებისათვის თემაზე: 

„ბავშვთა მართლმსაჯულების კურსის 

დანერგვა საქართველოს 

უნივერსიტეტებში“    (Introducing justice for 

children course in Georgian universities)  

სერტიფიცირებული 

მონაწლე 

(UNICEF)-ის მიერ 

05.09-2013-12.09.2013 Deutsche Gesellschaft fur Internationale 

Zusammenararbeit (GIZ) -ის,      

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა 

ასოციაციის (საიას) - ს და  Deutsche 

stiftung fur Internationale rechtliche 

Zusammenararbeit (IRZ) – ის მიერ  

ერთობლივად ორგანიზებული ტრენერთა 

ტრენინგი კურსში: 

„კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა“.  

სერტიფიცირებული 

მონაწლე (GIZ) -ის,  (IRZ) 

– ის და 

(საიას) - ს მიერ. 



 

№ განხორციე

ლების 

წლები 

დონორი ორგანიზაცია, 

პროექტის/ხელშეკრულე

ბის № 

პროექტის 

დასახელება 

როლი პროექტში 

1 01.07.2017-

30.09.2017 

 

“ლუიჯი ვანვიტელის” 

სახელობის კამპანიის 

უნივერსიტეტი, 

კასერტა, იტალია. 

Università degli studi 

della Campania “Luigi 

Vanvitelli”, Caserta, 

Italy.  

“ლუიჯი 

ვანვიტელის” 

სახელობის 

კამპანიის 

უნივერსიტეტის 

მიერ 

გამოცხადებული  

საგრანტო 

კონკურსი 

„ვიზიტორი 

პროფესორი“ 

სამეცნიერო 

კვლევისა და 

სალექციო 

საქმიანობის 

საწარმოებლად.  

ღია    კონკურსის    წესით 

გამარჯვებული სტიპენდიანტი - 

ვიზიტორი პროფესორი.    

პროექტის ფარგლებში,“ლუიჯი 

ვანვიტელის” სახელობის 

კამპანიის უნივერსიტეტის 

პოლიტიკურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტზე ვიზიტორი 

პროფესორი. უმთავრეს 

საქმიანობას წარმოადგენს 

სამეცნიერო კვლევის წარმოება 

და ხელმძღვანელობა იტალიელი 

მხარისათვის ჩემს მიერ 

ინიცირებული პროექტის 

ფარგლებში: „Reconsidering 

Gender-based violence and other 
forms of violence against women 
“(Comparative research in the light 

of the Istanbul convention). 

კვლების შედეგები 

გამოქვეყნებულია სტატიათა 

კრებულში, ელექტრონული 

წიგნის სახით, იტალიაში,  

„Libellula“-ს საუნივერსიტეტო  

გამომცემლობაში, ინგლისურ 

ენაზე. სამეცნიერო სტატიათა 

კრებულის თანაავტორი და  

თანარედაქტორი, მასპინძელ 

პროფესორთან და ფაკულტეტის 

დეკანთან ერთად.  

2 29.05.2017-

30.06.2017 

Erasmus + ევროკომისიის მიერ 

ორგანიზებული  

საგრანტო-

საკონკურსო  

პროგრამა 

აკადემიური 

პერსონალის 

მობილობისათვის  

„ერაზმუს+“  

ღია    კონკურსის    წესით 

გამარჯვებული სტიპენდიანტი,   

რომლის მოვალეობაა:  

სალექციო კურსის ჩატარება 

გერმანიის (ფრანკფურტი) 

ვიადრინის ევროპული 

უნივერსიტეტის იურიდიულ 

ფაკულტეტზე, ინგლისურ ენაზე. 

სალექციო კურსის 

სახელწოდება: „Human 
Trafficking and Sex Slavery”.   
 

3  

05.04.2016-

05.07.2016 

ERASMUS MUNDUS 

/EMBER 

 სამეცნიერო 

სასტიპენდიო  

პროექტი: 

„ევროკავშირისა და 

ღია    კონკურსის    წესით 

გამარჯვებული სტიპენდიანტი,   

რომლის მოვალეობაა:  

სამეცნიერო კვლევის წარმოება 



მესამე ქვეყნების 

უმაღლესი 

განთლების 

ინსტიტუციებს  

შორის აკადემიური 

მობილობის 

ხელშეწყობისთვის” 

ევროპელი (იტალიელი)  

პროფესორის  მენტორობით  

იტალიის სალერნოს 

უნივერსიტეტში; 

განხორციელდა იტალიელი 

მხარისათვის ჩემს მიერ 

ინიცირებული პროექტის 

ფარგლებში: „Tackle Violence 

against Women under Italian 

and Georgian Legal Regulatory 

Framework and Policy” 

(Comparative research in line 

with the enactment of the Istanbul 

Convention).  
   

4 01.06.2015- 

29.08.2015 

 

ფონდი: DAAD, 

პროექტის/ხელშეკრულე

ბის № 50015739, 

განხორციელდა 

ჰუმბოლდტის 

უნივერსიტეტის 

იურიდიულ 

ფაკულტეტზე , 

ვიზიტად მყოფი 

მკვლევარის სტატუსით 

3 თვის განმავლობაში 

სამეცნიერო 

სასტიპენდიო 

პროგრამა: 

“მეცნიერთა 

ორმხრივი გაცვლა“ 

(Bilateral Exchange 

of Academics). 

ღია    კონკურსის    წესით 

გამარჯვებული სტიპენდიანტი,   

რომლის მოვალეობაა:  კვლევის 

წარმოება გერმანიის 

უნივერსიტეტის იურიდიულ 

ფაკულტეტზე.  

5 23.02.2015- 

23.02.2016 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 

იურიდიული 

ფალუკტეტი, 

მიზნობრივი 

სამეცნიერო კვლევითი 

პროექტი 

 

„სახელმძღვანელო 

სისხლის 

სამართლის ზოგად 

ნაწილში“ 

პროექტის მონაწილე, პროექტის 

ერთ-ერთი განმახორცილებელი 

6 01.04.2014 
– 
01.09.2014 

ფონდი  „ღია 

საზოგადოების 

ინსტიტუტი“ (Open 

Society 

Institute), 

პროექტის/გრანტის 
№  IN 2013 – 11534 

პროექტი 

განხორციელდა 

ჰუმბოლდტის 

უნივერსიტეტის 

იურიდიულ 

ფაკულტეტზე 

(გერმანია), ბერლინში 

ვიზიტად მყოფი 

Global Faculty 
Grants  
Research/Publication 

Award (კვლევისა 

და პუბლიცაკიის 

საყოველთაო 

საგრანტო 

კონკურსი 

უნივერსიტეტის 

პროფესორებისათვ

ის) 

ერთობლივი კვლევის წარმოება 

ევროპელ (გერმანელ) სისხლის 

სამართლის 

პროფესორთან         ერთად 

ევროპულ 

უნივერსიტეტში     და     ამ 

კვლევის             შედეგების 

პუბლიკაცია საერთაშორისო,       
იმპაქტ ფაქტორის                   

მქონე სამართლის   ჟურნალში 



მკვლევარის სტატუსით 

5 თვის განმავლობაში 

7 17.09.2013-

31.12.2013 
იუსტიციის   

სამინისტროს 

ფარგლებში მოქმედი 

სსიპ დანაშაულის    

პრევენციის ცენტრის   

და     UNICEF-ის 

(გაეროს  ბავშვთა  

ფონდი) მიერ              

ინიცირებული 

საგრანტო პროექტი, 
პროექტის/გრანტის 

№ 2013 008 

სტანდარტები 

კანონთან 

კონფლიქტში მყოფ 

ან დევიაციური 

ქცევის მქონე 

მოზარდებთან 

მომუშავე              

ფსიქო- 

სოციალური 

სარეაბილიტაციო 

მომსახურების 

მიმწოდებელთათ

ვის 

ესქპერტ-იურისტი, რომელსაც 

ევალება: სტანდარტების 

შემუშავებაში მონაწილეობის 

მიღება, სტანდარტების 

არსებულ სამართლებრივ 

დოკუმენტებთან 

შესაბამისობაში მოყვანა და 

ნორმატიული აქტის შესაბამის 

ფორმატში გაწერა 

8 20.01.2013- 
10.05.2013 

ფონდი „ღია 

საზოგადოების 

ინსტიტუტის“ (Open 

Society Institute) , 

პროექტის/გრანტის 

№ IN 2012-

00840 

პროექტი 

განხორციელდა 

კოლუმბიის 

უნივერსიტეტის 

სამართლის სკოლაში 

(აშშ), ნიუ იორკის 

შტატი, ქ. ნიუ- იორკი,    

ვიზიტად მყოფი 

მკვლევარის სტატუსით 

5 თვის განმავლობაში 

Faculty           
Development 
Fellowship  

Program 

პროფესორ

თა 

განვითარე

ბის 

პროგრამა 

ღია    კონკურსის    წესით 

გამარჯვებული სტიპენდიანტი,    

რომლის მოვალეობაა: 

ამერიკული/დასავლური 

გამოცდილების გაზიარებით: 

პროფესორის უნარ-ჩვევების 

განითარება, თანამედროვე 

სწავლების მეთოდოლოგიის 

შესწავლა, შესაბამისი 

სილაბუსების შემუშავება და 

კურიკულუმების განვითარება; 

ასევე, ამერიკელი პროფესორის 

მენტორობით კვლევის წარმოება, 

სააუდიტორიო 

მეცადინეობებში/ლექციებ ში 

მონაწილება და პროფესორის 

ასისტენტობა, რომელშიც შედის 

სტუდენებისათვის სწავლება და 

მოწვეული სწავლული 

სტუმარის სტატუსით ლექციის 

წაკითხვა. 

9 20.01.2012- 
20.05.2012 

ფონდი „ღია 

საზოგადოების 

ინსტიტუტის“ (Open 

Society Institute) , 

პროექტის/გრანტის 

№ 10014227 

პროექტი 

განხორციელდა 

დიუკის 

უნივერსიტეტის 

სამართლის სკოლაში 

(აშშ), ჩრდილო 

Faculty           
Development 
Fellowship  

Program 

პროფესო-

რთა 

განვითარე

ბის 

პროგრამა 

ღია კონკურსის წესით 

გამარჯვებული სტიპენდიანტი, 

რომლის მოვალეობაა: 

ამერიკული/დასავლური 

გამოცდილების გაზიარებით: 

პროფესორის უნარ- ჩვევების 

განითარება , თანამედროვე 

სწავლების მეთოდოლოგიის 

შესწავლა, შესაბამისი 

სილაბუსების შემუშავება და 

კურიკულუმების განვითარება; 

ასევე, ამერიკელი პროფესორის 



კაროლინა, ქ. 

დიურემი,  ვიზიტად 

მყოფი მკვლევარის 

სტატუსით 5 თვის 

განმავლობაში 

მენტორობით კვლევის 

წარმოება, სააუდიტორიო 

მეცადინეობებში/ლექციებ ში 

მონაწილება და პროფესორის 

ასისტენტობა, რომელშიც შედის 

სტუდენებისათვის სწავლება და 

მოწვეული სწავლული 

სტუმარის სტატუსით ლექციის 

წაკითხვა. 

10 04.07.2011- 
27.07.2011 

ფონდი „ღია 

საზოგადოების 

ინსტიტუტი“ (Open 

Society Institute) 

პროექტის/გრანტის 

№      (ნუმერაციის      

გარეშე, 
საგრანტო               

კონკურსში 

გამარჯვების 

დამდასტურებელი   

წერილი, 

07.06.2011) 

პროექტი 

განხორციელდა 

ბუდაპეშტის 

ცენტრალური ევროპის  

უნივერსიტეტის CEU-ს 

პროფესორების მიერ. 

თურქეთი, ქალაქი 

სტამბული, ბილგის 

უნივერსიტეტი. 

The Network 

Scholarship Programs 

Pre-academic 

Summer Program 

პრე- აკადემიური 

საზაფხულო 

სკოლის პროგრამა 

თანამედროვე, დასავლური 

მიდგომის პროფესორისათვის 

სავალდებულო  ისეთი უნარ-

ჩვევების შესწავლა და მათში 

დახელოვნება, როგორიცაა: 

აკადემიური წერა,  სწავლების 

და კვლევის თანამედროვე 

ტექნოლოგიები, 

კურიკულუმების განვითარება, 

დებატების წარმართვის 

ხელოვნება აუდიტორიაში. 

11 2011 გაეროს ბავშვთა 

ფონდი(UNICEF), 
საგრანტო    

ხელშეკრულების 

ვადა 01.03.2011-

31.05.2011), 

განხორციელდა 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

კრიმინოლოგიის 

სამეცნიერო 

კვლევითი 

ინსტიტუტში . 

“არასრულწლოვანთა 
სასჯელისა და 

აღმზრდელობითი 

ხასიათის 

იძულებითი 

ღონისძიებების 

შეფარდების 

პრობლემები”, 

სტატიათა 

კრებული 

საგრანტო პროგრამის 

მონაწილე, სტატიათა 

კრებულის თანაავტორი, 

დამუშავებული საკითხი“ 

„არასრულწლოვანთა 

სასჯელის 

გამოყენების შედარებითი 

ანალიზი 

აშშ-სა და საქართველოში“ 

- სტატიის სახით. 

  

 

 

 



სამეცნიერო კონფერენციები (საერთაშორისო და ეროვნული) 
   

 

1 თარიღი  18.12.2017 

მოხსენების 

სათაური 

“Re-conceptualizing Sexual Harassment - Premises and Challenges”, 

მოხსენება ინგლისურ ენაზე 

კონფერენციის 

დასახელება 
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის  იურიდიული ფაკულტეტისა  და იტალიის “ლუიჯი 

ვანვიტელის” სახელობის კამპანიის უნივერსიტეტის პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის  მონაწილეობით ჩემს მიერ 

ორგანიზებული საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე:  

„Reconsidering Gender-based violence and other forms of violence against 

women, Comparative research/Analysis in the light of the Istanbul 

Convention” 

ჩატარების ადგილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

თბილისი, საქართველო 

ელექტრონული 

მისამართი 

http://online.tsu.edu.ge/ge/gallery/v_0cbweczkbotio4u/ 

 

2 თარიღი 12.05.2017-13.05.2017 

 მოხსენების 

სათაური 

 

სისხლისსამართლებრივი სანქციები არასრულწლოვანთა სისხლის 

სამართალში. 

კონფერენციის 

დასახელება 
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის  იურიდიული ფაკულტეტისა და საერთაშორისო 

სამართლებრივი თანამშრომლობის გერმანული ფონდის (IRZ) 

ორგანიზებით მოწყობილი საერთაშორისო კონფერენცია 

„სისხლისსამართლებრივი სანქციები და სასჯელის შეფარდება“. 

ჩატარების ადგილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

თბილისი, საქართველო 

ელექტრონული 

მისამართი 

https://www.tsu.ge/ge/faculties/law/news/bzriZ5H54pQsg1z3r/?p=3 

3 თარიღი 06.06.2016  

 მოხსენების 

სათაური 
“Combating violence against women and domestic violence – the issue of a 
high priority in the agenda of Georgian legislature” 

კონფერენციის 

დასახელება 

მიწვეული მკვლევარის სტატუსით გამართული საჯარო პრეზენტაცია 

მასპინძელი (თუბინგენის უნივერსიტეტი) უნივერსიტეტის პროფესურისა 

და სტუდენტებისათვის 

ჩატარების ადგილი  Eberhard-Karls-Universität, Tübingen, Deutchland (თუბინგენის 

უნივერსიტეტი, Gგერმანია).  

ელექტრონული 

მისამართი 

http://www.jura.uni-tuebingen.de 
 

4 თარიღი 24.11.2015-25.11. 2015 

მოხსენების 

სათაური 

“სისხლისსამართლებრივი შეცდომის საკითხი გერმანიის და ამერიკის 

შეერთებული შტატების კანონმდებლობის მიხედვით”, მოხსენება 

ქართულ ენაზე 

http://online.tsu.edu.ge/ge/gallery/v_0cbweczkbotio4u/
http://www.jura.uni-tuebingen.de/


კონფერენციის 

დასახელება 

თინათინ წერეთლის 110 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი კონფერენცია 

ჩატარების ადგილი  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

თბილისი, საქართველო 

ელექტრონული 

მისამართი 

www.tsu.ge  

5 თარიღი 08.10.2015-10.10.2015 

მოხსენების 

სათაური 

“აუცილებელი მოგერიების ფარგლები ქართული და ანგლო-ამერიკული 

კანონმდებლობის მიხედვით”, მოხსენება ქართულ ენაზე 

კონფერენციის 

დასახელება 

ქართულ-გერმანული კონფერენცია სისხლის სამართალში “სისხლის 

სამართლის მეცნიერება ერთიან ევროპაში” 

ჩატარების ადგილი  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

თბილისი, საქართველო 

ელექტრონული 

მისამართი 

www.tsu.ge 
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თარიღი 21.08.2015 

მოხსენების 

სათაური 

 პრეზენტაცია თემაზე: “ტრეფიკინგის წინააღმდეგ მიმართული 
კანონმდებლობის განვითარება საქართველოში  - გამოწვევები  ქალთა 
უფლებების დაცვის პერსპექტივიდან”  (Development of anti-trafficking 
legislation           in Georgia – challenges   from the perspective of women 
human rights approach),  მოხსენება ინგლისურ ენაზე 

კონფერენციის 

დასახელება 

მიწვეული მკვლევარის სტატუსით გამართული საჯარო პრეზენტაცია 

მასპინძელი (თუბინგენის უნივერსიტეტი) უნივერსიტეტის პროფესურისა 

და სტუდენტებისათვის 

ჩატარების ადგილი  Eberhard-Karls-Universität, Tübingen, Deutchland (თუბინგენის 

უნივერსიტეტი, Gგერმანია).  

ელექტრონული 

მისამართი 

 

https://www.jura.uni-

tuebingen.de/professoren_und_dozenten/heinrich/fotogalerie/2015/kherkheulidze 
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თარიღი 29.04.2015-30.04.2015  

მოხსენების 

სათაური 

„არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის მიმოხილვა, ეფექტური 

ინტერვენციები და ტენდენციები საერთაშორისო გამოცდილების ფონზე“, 

მოხსენება ქართულ ენაზე 

კონფერენციის 

დასახელება 

 საერთაშორისო კონფერენცია „არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის 

პოლიტიკის ლიბერალიზაცია - გზა ევროპისაკენ“, ორგანიზებული 

საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის გერმანული ფონდის 

Deutsche stiftung fur Internationale rechtliche Zusammenararbeit (IRZ)-ის და 

ევროკავშირის (EU)- ის მიერ. 

ჩატარების ადგილი  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

თბილისი, საქართველო 

ელექტრონული 

მისამართი 

www.tsu.ge 

http://www.tsu.ge/
http://www.tsu.ge/
http://www.tsu.ge/
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თარიღი 10.12.2014 

მოხსენების 

სათაური 

პრეზენტაცია თემაზე: „ოჯახური ძალადობის სამართლებრივი ანალიზი “, 

მოხსენება ქართულ ენაზე 

კონფერენციის 

დასახელება 

ინტერდისციპლინური სამეცნიერო კონფერენცია „ საზოგადოება ოჯახური 

ძალადობის წინააღმდეგ“, ორგანიზებული თსუ-ის იურიდიული  

ფაკულტეტის  სისხლის  სამართლის  მიმართულების და ამავე 

ფაკულტეტის კრიმინოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის მიერ. 

ჩატარების ადგილი  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო 

ელექტრონული 

მისამართი 
https://www.tsu.ge/ge/faculties/law/news/gMWpQR89Xz-s4-lN3/?p=3 
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თარიღი 03.07.2014 

მოხსენების 

სათაური 

პრეზენტაცია      თემაზე:      “არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების 

განვითარების თანამედროვე ტენდეციები საქართველოში” 

(Contemporary trends in development of juvenile justice in Georgia), 

მოხსენება ინგლისურ ენაზე 

კონფერენციის 

დასახელება 
საერთაშორისო მკვლევართა ფორუმი (მოხსენებები 

უნივერსიტეტის პროფესორებისა და სტუდენტებისათვის). 
ჩატარების ადგილი  Humboldt-Universität zu Berlin / Juristische Fakultät, Deutschland, 

ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი, იურიდიული 

ფაკულტეტი, გერმანია. 
ელექტრონული 

მისამართი 

 
http://www.rewi.hu-berlin.de  
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თარიღი 12.06.2014 – 13.06.2014 

მოხსენების 

სათაური 
პრეზენტაცია თემაზე: „ ფარული კავშირი და კორელაციები 

ოჯახურ ძალადობასა და ადამიანით ვაჭრობას (ტრეფიკინგს) შორის 

„ (Covert connection and correlations between the crimes of domestic 

violence and human trafficking), მოხსენება ინგლისურ ენაზე 

კონფერენციის 

დასახელება 

საერთაშორისო კონფერენცია აკადემიური დისციპლინებისათვის 

ორგანიზებული მეცნიერებისა და ხელოვნების საერთაშორისო ჟურნალის 

მიერ, International Conference for Academic Disciplines organized by 

International Journal of Arts and Sciences 

ჩატარების ადგილი  ანგლო-ამერიკული უნივერსიტეტი, პრაღა, ჩეხეთი 

Anglo-American University of Prague, Czech Republic 

ელექტრონული 

მისამართი 

http://www.internationaljournal.org 
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თარიღი 03.02.2014 

მოხსენების 

სათაური 

პრეზენტაციის გარეშე, - სარეკომენდაციო კომენტარები „მარტოხელა 

დედის“ სამართლებრივი სტატუსის განსაზღვრასთან დაკავშირებით 

კონფერენციის 

დასახელება 

ძალადობისაგან დაცვის ეროვნულ ქსელის,  ფონდ ღია საზოგადოება 

საქართველოსა    და    USAID-ის    მიერ    დაფინანსებული    პროექტის 

„სისტემური  ცვლილებების  ხელშეწყობა  მარტოხელა  დედებისთვის 

სოციალური და სამართლებრივი გარანტიების უზრუნველსაყოფად“ 

დასკვნითი კონფერენცია "მარტოხელა დედა და ქართული 

კანონმდებლობა" 

ჩატარების ადგილი  სასტუმრო „შერატონ მეტეხი პალასი“. 

ელექტრონული 

მისამართი 

www.avng.ge  

http://www.tsu.ge/ge/faculties/law/news/gMWpQR89Xz-s4-lN3/
http://www.rewi.hu-berlin.de/
http://www.internationaljournal.org/
http://www.avng.ge/
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თარიღი 22.04.2013 -24.04.2013 

მოხსენების 

სათაური 

პრეზენტაცია      თემაზე:      „გენდერული      ძალადობის      პრობლემა 

სოციალური, ფსიქოლოგიური და სამართლებრივი პერსპექტივებიდან“, 

(The issue of gender based violence from social, psychological and legal 

perspectives), მოხსენება ინგლისურ ენაზე. 

კონფერენციის 

დასახელება 

პროფესორთა საერთაშორისო საგაზაფხულო კონფერენცია აშშ-ში, ნიუ-

იორკი, ორგანიზებული OSF-ის მიერ, (OSF Spring Conference at the City of 

New York). 

ჩატარების ადგილი  სასტუმრო “Holiday Inn“ , ნიუ-იორკის შტატი, ქ. ნიუ იორკი, აშშ. 

ელექტრონული 

მისამართი 

http://www.opensocietyfoundations.org 
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თარიღი 18.03. 2013-22.03.2013 

მოხსენების 

სათაური 

პრეზენტაცია  თემაზე: „დისკრიმინაცია  და ოჯახური ძალადობა 

თანამედროვე  საზოგადოებაში  (შედარებითი  ანალიზი)“, (Discrimination 

and Domestic Violence in Contemporary Society (Comparative analysis)), 

მოხსენება ინგლისურ ენაზე. 

კონფერენციის 

დასახელება 

საერთაშორისო კონფერენცია აკადემიური დისციპლინებისათვის 

ორგანიზებული მეცნიერებისა და ხელოვნების საერთაშორისო 

ჟურნალის მიერ, International Conference for Academic Disciplines 

organized by International Journal of Arts and Sciences 

ჩატარების ადგილი  ნევადას უნივერსიტეტი,  ქ.   ლას  ვეგასი, ნევადას შტატი, აშშ, 

University of  Nevada, Las Vegas (UNLV) U.S. 

ელექტრონული 

მისამართი 

http://www.internationaljournal.org 
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თარიღი 30.04.2012-03.05.2012 

მოხსენების 

სათაური 

პრეზენტაცია  თემაზე: „პოლიტიკის  გავლენა  საქართველოს 

საგანმანათლებლო  და საკანონმდებლო სისტემაზე“ (The Influence of 

Policy on Georgian Educational and Legislative System) , მოხსენება ინგლისურ 

ენაზე 

კონფერენციის 

დასახელება 

პროფესორთა საერთაშორისო საგაზაფხულო კონფერენცია აშშ-ში, 

კენტუკის უნივერსიტეტში, ორგანიზებული OSF-ის მიერ, (OSF Spring 

Conference at the University of Kentucky) 

ჩატარების ადგილი  კენტუკის  უნივერსიტეტი, ქ. ლექსინგტონი, კენტუკის შტატი, აშშ. 
University of Kentucky, U.S. 

ელექტრონული 

მისამართი 

http://www.opensocietyfoundations.org 
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თარიღი 15.10.2012-17.10.2012 

მოხსენების 

სათაური 

პრეზენტაცია  თემაზე: „არასრულწლოვანთა დანაშაულის 

(დელინკვენტურობის) მულტიდიმენზიური ხედვა „ 

„multidimensională a crimei și delicvenței juvenile“ (Multi-dimensional View of 

Youth Crime (Juvenile Delinquency)), მოხსენება ინგლისურ ენაზე 

კონფერენციის 

დასახელება 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „UNIVERSITAS EUROPAEA: To the 

knowledgeable Society trough Globalization and Europeanization”, (კარგად 

გათვითცნოებიერებულ საზოგადოებამდე გლობალიზაციის და 

ევროპეიზაციის გზით). 

ჩატარების ადგილი  მოლდავეთი,   კიშინიოვის     საერთაშორისო      თავისუფალი 

უნივერსიტეტი, ფსიქოლოგიისა და  სოციალურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი,   (Free International University from Moldova (ULIM) / 

http://www.opensocietyfoundations.org/
http://www.internationaljournal.org/
http://www.opensocietyfoundations.org/


(Universitatea Libera Internationala) 

ელექტრონული 

მისამართი 

www.ulim.md 
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თარიღი 07.10.2011 

მოხსენების 

სათაური 

დისკუიის მონაწილე, პრეზენტაციის გარეშე 

კონფერენციის 

დასახელება 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: “არასრულწლოვანთა 

მართლმსაჯულების რეფორმა საქართველოში: მედიაცია და განრიდება” 

ჩატარების ადგილი  OSF - ისა და EU-ის მიერ ორგანიზებული და მაქს-პლანკის 

საზღვარგარეთის ქვეყნებისა და საერთაშორისო სისხლის სამართლის 

ინსტიტუტის მონაწილეობით ჩატარებული საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია, სასტუმრო "ქორთიარდ მერიოტი" თბილისი, საქართველო. 

ელექტრონული 

მისამართი 

http://www.osgf.ge/index.php?lang_id=geo&sec_id=15&info_id=2439 
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თარიღი 26.03.2011 

მოხსენების 

სათაური 

დისკუიის მონაწილე, პრეზენტაციის გარეშე 

კონფერენციის 

დასახელება 

უნივერსიტეტთაშორისო საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენცია თემაზე: “კრიმინოლოგიის განვითარების პერსპექტივები 

საქართველოში 

ჩატარების ადგილი  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო 

ელექტრონული 

მისამართი 

http://www.gtu.ge 
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თარიღი 18.03.2011 

მოხსენების 

სათაური 

პრეზენტაცია თემაზე: “ორგანოთა ტრანსპლანტაციის სამართლებრივი 

რეგულირების საკითხი“, მოხსენება ქართულ ენაზე 

კონფერენციის 

დასახელება 

სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: “ორგანოთა ტრანსპლანტაცია: 

სამართლებრივი, სამედიცინო და რელიგიური ასპექტები”, ინიცირებული 

საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოების და ELSA  -ს  მიერ. 

ჩატარების ადგილი  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო 

ელექტრონული 

მისამართი 

http://www.tsu.ge 

 

ენების ცოდნა:       ინგლისური  - სრულყოფილად; 
            რუსული - სრულყოფილად; 

            გერმანული - ელემენტარული; 
             ქართული- მშობლიური. 

 

ტექნიკური უნარ-ჩვევები: საოფისე პროგრამები, ინტერნეტი.  
 

 

http://www.ulim.md/
http://www.osgf.ge/index.php
http://www.gtu.ge/
http://www.tsu.ge/

