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CURRICULUM VITAE

gvari                              saxeli                         mamis

saxeli

qoCaSvili qeTevan Kkonstantine

dabadebis TariRi da adgili: 1974,12,03,  Qq. Telavi

sacxovrebeli adgili

misamarTi: q.Tbilisi, vaJa-fSavelas pr. #38, b 14

tel:

mobiluri: 568 81 01 74

faqsi: el.fosta: katekochashvili@yahoo.com

samsaxurebrivi gamocdileba

TariRi 1999—2016 (dRemde)

damsaqmebelis dasaxeleba iv.javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo

universiteti, iuridiuli fakulteti

damsaqmebelis misamarTi q. Tbilisi, WavWavaZis #1

saqmianobis sfero pedagogiuri saqmianoba

Tanamdeboba asistent-profesori kerZo samarTlis mimarTulebiT

TariRi, damsaqmebelis

dasaxeleba, saqmianobis

sfero, Tanamdeboba

2000- 2002ww ,Tbilisis iuridiuli institute.

pedagogiuri saqmianoba, leqtori

TariRi,  damsaqmebelis

dasaxeleba saqmianobis

2000w III--VII ,saqarTvelos axalgazrda iuristTa

asociacia, iuridiuli konsultacia, iurist-
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sfero ,Tanamdeboba konsultanti

TariRi, damsaqmebelis

dasaxeleba ,saqmianobis

sfero, Tanamdeboba

2007 wlis I semestri . i.gogebaSvilis saxelobis

Telavis saxelmwifo universiteti,asistent-profesori

, pedagogiuri saqmianoba

TariRi, damsaqmebelis

dasaxeleba, saqmianobis

sfero, Tanamdeboba

2008 V—2009 VI, 2012 -2013, kavkasiis universiteti,

kavkasiis samarTlis skola, pedagogiuri da

administraciuli saqmianoba,  asocirebuli

profesori, sadoqtoro programebis koordinatori

2013 wlis ianvari-maisi

TariRi, damsaqmebelis

dasaxeleba,  saqmianobis

sfero, Tanamdeboba

2013-I semestri, 2015-I semestri, საქართველოს

universiteti, samarTlis skola, pedagogiuri

saqmianoba, მოწვeული ლექტორი

TariRi, damsaqmebelis

dasaxeleba,  saqmianobis

sfero, Tanamdeboba

2013–05;
საქ. ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრის ტრენერი
(სამოქალაქო სამართალი),

TariRi, damsaqmebelis

dasaxeleba,  saqmianobis

sfero, Tanamdeboba

2013–09; პროფესიული განვითარების ცენტრის ტრენერი
(სამოქალაქო სამართალი– ზოგადი ნაწილი, სანივთო
სამართალი);

TariRi, damsaqmebelis

dasaxeleba,  saqmianobis

sfero, Tanamdeboba

P2015-11.; profesor mariam ciskaZis  trening-centri,

treneri-(სამოქალაქო სამართალი– ზოგადი ნაწილი, სანივთო
სამართალი)

samecniero xarisxi, akademiuri wodeba da gamoqveynebuli Sromebi

samecniero xarisxi samarTlis doqtori

akademiuri wodeba asistent—profesori-Tsu

Sromebi
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publikaciebi

,,ინტელექტუალური საკუთრება, როგორც აბსოლuტური
ხასიათის არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე და მისი დაცვის
სამართლებრივი რეჟიმი. ჟურნალი ,,სამართალი’’2000, # 1;

“ცდა მფლობელობისა და საკუთრების ურთიერთმიმართების
განზოგადებისა’’ ჟურნალი . “სამართალი” 2001წ. #8-9;

,,მფლობელობა ფეოდალურ სამართალში’’
ჟურn. “სამართალი” 2001წ. #12;

iuristis rCevebi, damxmare saxelmZRvanelo,

avtorTa koleqtivi, Tanaavtori, Tb.,2001;

,,მფლობელობა რევოლუციამდელ რუსულ სამართალში’’ ჟურn.

“სამართალი” 2002წ. #11– 12;

,,მფლობელობა რომის სამართალში, ჟურn.

,,ადამიანი და კონსტიტუცია’’ 2005 ,# 3

,, ბრალი, როგორც სამოქალაქოსამართლებრივი
პასუხისმგებლობის პირობა ‘’ Jurn. “სამართლის ჟურნალი,
2009, #1;

“მფლობელობა – ფაქტი და უფლება”
(მფლობელობის საბჭოთასამართლებრივი კონცეფციის
კრიტიკული ანალიზი) ჟურn. “სამართlis Jurnali”,

2009, #2;

,,კონტინენტური ევროპის სამართლის ოჯახი
იურიდიული გეოგრაფიის არეალში’’, ჟურნ.
,,სამართლიs Jurnali, ’’2010,

#1– 2;

,,მფლობელობისა და საკუთრების ურთიერთმიმართება
საკუთრების დაცვის ჭრილში’’, ჟურნ. ,,მართლმსაჯულება და
კანონი’’2011, #3;

მფლობელობისა და საკუთრების
ურთიერთდამოკიდებულება (ცნებებისა და საკუთრების
უფლების წარმოშობის ჭრილში), ჟურნ. ,,სამართლიs
Jurnali”
’’ 2011, #1

,,მფლობელობითი (პოსესორული დაცვა) კონტინენტური
ევროპის სამართალში’’; ჟურნ. ,,მართლმსაჯულება და

კანონი’’2012, #3

moTxovnis safuZvelTa konkurencia ukanono

mflobelobidan nivTis gamoTxovisas; prof. r.Sengelias

70 wlisTavisadmi miZRvnili saiubileo krebuli,

Tb.,2013;

“მფლობელობა და საკუთრება, ფაქტი და უფლება
სამოქალაქო სამართალში’’ (მონოგრაფია), თბ., „ბონა კაუზა“,
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2013;

savarjiSoebis krebuli samoqalaqo samarTalSi;

avtorTa koleqtivi, Tanaavtori, red.

l.Wanturia, b.zoiZeE,T.zarandia;Tb., 2014;

xelSekrulebis Tavisuflebis da misi SezRudvis

Sesaxeb bunebiTsamarTlebriv da civilistur

WrilSi”- profesor besarion zoiZis 60

wlisTavisadmi miZRvnili saiubileo krebuli;Tb., 2014;

Tavisufleba da ufleba xelSeuval sikeTeTa

WrilSi”J. “samarTlis Jurnali”

2014, #1

„ვაზროვნებ, მაშასადამე, ვარსებობ“(ვარსებობ, როგორც უფლების
სუბიექტი), . ჟ.“samarTlis Jurnali”, 2015, #1;

mflobeloba da sakuTreba- faqti da ufleba samoqal

aqo samarTalSi ,meore gadamuSavebuli gamocema, Tand

arTuli testebiT, Tb., 2015;

ganaTleba

TariRi 1992----1997

dawesebuleba (fakulteti) iv.javaxiSvilis saxelobis Tsu-is iuridiuli
fakulteti

specialoba samarTalmcodneoba

diplomis /sertifikatis # AAH  # 00422

kvalifikacia iuristi

aspiranti Tsu, iuridiuli fakultetis aspirantura 1998-2000 ww

doqtoranti Tsu, iuridiuli fakultetis doqtorantura 2006-2012
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studenTa romeli samecniero wris

xelmZRvaneli xarT/iyaviT

samoqalaqo samarTlis

romel saleqcio kursebs

kiTxulobT/kiTxulobdiT (sruli

CamonaTvali)

saleqcio kursebi--sanivTo samarTali,

SedarebiTi sanivTo samarTali, სანივთო
სამართალი და სასამართლო პრაქტიკა,
SedarebiTi samoqalaqo samarTali,

samoqalaqo samarTlis zogadi nawili,

valdebulebiTi samarTali (zogadi

nawili); iuridiuli geografia.

enebis codna

ucxo ena rusuli inglisuri

kiTxva kargad kargad

wera kargad saSualod

metyveleba kargad მწირად

ojaxuri mdgomareoba--- daojaxebuli (meuRle da სამი Svili)
Kkompiuteruli programebis (saofise, grafikuli da sxva) codna
programebis

dasaxeleba

kargad damakmayofileblad mwired

Ms-Windows, kargad

Ms-Word, kargad

Ms- Excel

Poverprint

Internetexsplorer kargad

Vizual  Basic

Corel

Adobe-photoshop


