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CV 
 

პერსონალური მონაცემები 
 

სახელი და გვარი სერგი ჯორბენაძე 

დაბადების თარიღი 27 სექტემბერი 1987 

ტელეფონის ნომერი 599 79 23 22 

ელექტრონული ფოსტა sergi.jorbenadze@gmail.com  

მოქალაქეობა საქართველოს 
 

განათლება 
 

დოქტორანტურა PhD 

 

2011 წლის 
ოქტომბრიდან 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი 

მაგისტრატურა MA 

 

ოქტომბერი 2008 - 
ივლისი 2011 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი 

მაგისტრატურა LL.M. 

 

ოქტომბერი 2009 - 
ოქტომბერი 2010 

 

ბრემენის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი 

ბაკალავრიატი 

 

სექტემბერი 2004 - 
ივლისი 2008 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი 

 

სამუშაო გამოცდილება 
 

როდლი და 

პარტნიორები   

(Rödl & Partner) 

 
2014 წლის 17 მარტიდან 

დღემდე 

უფროსი იურისტი, ადვოკატი 
 

ძირითადი ფუნქციები: 
 

იურიდიული დოკუმენტაციის მომზადება (უპირატესად, ქართულ და 

გერმანულ ენებზე), წარმომადგენლობა სასამართლოში, სამართლებრივი 

დასკვნის მომზადება, ხელშეკრულების შედგენა, მონაწილეობა 

სხვადასხვა ღონისძიებებში (პრეზენტაციები და ა.შ.), იურიდიული 

პირის რეგისტრაციისთვის ყველა იურიდიული საკითხის მომზადება 

(უპირატესად გერმანულ ენაზე) და სხვ. 

mailto:sergi.jorbenadze@gmail.com
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შპს „დავების 

განმხილველი ცენტრი“ 

 
2014 წლის დეკემბრიდან 

დღემდე 

არბიტრი 

კავკასიის სამართლის 

სკოლა 

 
2014 წლის სექტემბრიდან 

დღემდე 

მოწვეული ლექტორი (სანივთო სამართალი, სამოქალაქო 

სამართლის ზოგადი ნაწილი - სალექციო კურსი)  

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 
2013 წლის სექტემბრიდან 

დღემდე 

ასისტენტი (აკადემიური თანამდებობა კერძო სამართლის 

მიმართულებით) – 2016 წლის თებერვლიდან 

 

2013 წლის სექტემბრიდან 2016 წლის თებერვლის (გარკვეული 
პერიოდი) ჩათვლით - მოწვეული ლექტორი (მედიასამართალი - 

სალექციო კურსი, სანივთო სამართალი - სემინარი; იურიდიული 

ფაკულტეტი) 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 
2014 წლის მარტი - 2015 

წლის იანვარი 

მოწვეული ლექტორი (მედიასამართლის ძირითადი პრინციპები - 

სალექციო კურსი - სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი) 

სულხან-საბა 

ორბელიანის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

 

2013 წლის სექტემბერი - 
2014 წლის ივლისი 

მოწვეული ლექტორი (კაზუსის ამოხსნის მეთოდები კერძო 

სამართალში - სალექციო კურსი, სამოქალაქო საპროცესო 

სამართალი - სემინარი; იურიდიული ფაკულტეტი) 

აღმოსავლეთ ევროპის 

უნივერსიტეტი 

 
2013 წლის მარტიდან 

დღემდე 

ასისტენტ-პროფესორი (მედიასამართალი - სალექციო კურსი, 

კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობანი - სალექციო 

კუსი, ვალდებულებითი სამართალი - სალექციო კურსი; 

იურიდიული ფაკულტეტი) 

ა(ა)იპ - დავით 

ბატონიშვილის 

სამართლის 

ინსტიტუტი 
 

2013 წლის თებერვლიდან 
დღემდე 

 
 
 

დირექტორის მოადგილე, ვალდებულებითი სამართლის ცენტრის 

ხელმძღვანელი, სამეცნიერო საბჭოს წევრი 
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ტელეკომპანია „მეცხრე 

არხი“ 

 
2012 წლის 13 აპრილი – 
2013 წლის 20 აგვისტო 

იურიდიული სამსახურის უფროსი, თვითრეგულირების 

კომისიის თავმჯდომარე 

 

ძირითადი ფუნქციები: 
 
ტელემაუწყებლის ყველა სახის იურიდიული დოკუმენტაციის 

მომზადება, წარმომადგენლობა სასამართლოსა და შესაბამის საჯარო 

დაწესებულებებში, მოლაპარაკებების წარმოება იურიდიულ საკითხებში, 

ტელემაუწყებლის თვითრეგულირების კომისიაში შემოსული 

საჩივრების განხილვა და გადაწყვეტილების დასაბუთება/შედგენა და 

სხვ.  

ა(ა)იპ - ინფორმაციის 

თავისუფლების 

განვითარების 

ინსტიტუტი 

 
2011 წლის 17 აპრილი –
2012 წლის 12 აპრილი 

პროექტ - „საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის“ 

(www.opendata.ge) კოორდინატორი 

 

ძირითადი ფუნქციები: 
 
პროექტთან დაკავშირებული ნებისმიერი საკითხის მომზადება, საჯარო 

ინფორმაციის გამოთხოვა, მოწოდებული საჯარო ინფორმაციის 

სამართლებრივი შეფასება, წარმომადგენლობა სასამართლოში და სხვ. 

სსიპ - განათალების 

ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი 

 
2011 წლის 17 იანვარი - 
2011 წლის 17 აპრილი 

პროგრამული განვითარების სამსახურის სპეციალისტი 

 

ძირითადი ფუნქციები: 
 
პროფესიულ სტანდარტებთან დაკავშირებული საკითხების მომზადება, 

მიღებული განათლების სახელმწიფო აღიარება და სხვ.  
 

პრაქტიკული გამოცდილება 
 

ბრემენის ფედერალური 

მიწი უმაღლესი 

სასამართლო 

(Oberlandesgericht 

Bremen) 

საოჯახო საქმეთა პალატაში - მოსამართლე პროფ. ჰაინ 

ბიოლინგთან - 1 მარტი 2010 – 15 აპრილი 2010 

საქართველოს უზენაესი 

სასამართლო 

სამოქალაქო საქმეთა პალატაში - მოსამართლე ნუნუ 

კვანტალიანთან - 16 თებერვალი 2009 – 16 აგვისტო 2009 

საქართველოს 

ანტიკორუფციული 

ცენტრი 

კორუფციული საკითხების განხილვასთან დაკავშირებით - 30 

ნოემბერი 2007 – 10 მარტი 2008 

 

ტრენინგები, როგორც ტრენერი 
 

საქართველოს 
იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭო 

არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურება მედია საშუალებაში გასული 

სიუჟეტისთვის (ინფორმაციისთვის) – 31 მარტი 2016 

სამოქალაქო 
ჩართულობის ცენტრი 

ტრენინგი საგამოძიებო ჟურნალისტიკაში იურიდიული 

მიმართულებით - 17 აპრილი 2015 

http://www.opendata.ge/
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დოიჩე ველე აკადემია მედია და სამართალი - DW Akademie/GIZ – 28-29 მარტი 2015 

ა(ა)იპ - დავით 
ბატონიშვილის 

სამართლის 
ინსტიტუტი 

ტრენინგები შემდეგ დარგებში: ხელშეკრულების შედგენის 

მეთოდიკა კერძო სამართალში, საპროცესო დოკუმენტების 

მომზადება სამოქალაქო სამართალში, აკადემიური წერის 

სტანდარტები სამოქალაქო სამართალში - 2012 წლის ნოემბრიდან 

დღემდე 

ამერიკის იურისტთა 
ასოციაცია (ABA) 

Street Law - ტრენინგები სკოლის მოსწავლეთათვის სამართლის 

საკითხებზე თბილისის სხვადასხვა სკოლებში - სემესტრში ათი 

კვირის მანძილზე - სექტემბერი 2005 - დეკემბერი 2008 

 

Street Law - ტრენინგები ბავშვთა სახლში სამართლის საკითხებზე 

თბილისისა და ბათუმის სხვადასხვა სახლებში - სემესტრში ათი 

კვირის მანძილზე - დეკემბერი 2007 - ივლისი 2008 
 

ტრენინგები, როგორც მონაწილე 
 

USAID / JILEP ტრენინგი „სამართლის მეთოდოლოგია“ - აშშ-ის საერთაშორისო 

განვითარების სააგენტოს (USAID) მართლმსაჯულების 

დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი 

საქართველოში (JILEP) – 29-31 მარტი 2013  

საქართველოს 

ახალგაზრდა 

იურისტთა ასოციაცია 

სამართალმცოდნეობის კურსი - საკონსტიტუციო სამართალში, 

სამართლის ისტორიაში, სამართლის ფილოსოფიაში - 2005 წლის 

ოქტომბერი - 2006 წლის ივნისი  
 

სამეცნიერო აქტივობები 
 

სამეცნიერო ნაშრომები იხ. დანართი №1 

სამეცნიერო 
რედაქტორი 

- „მედია, სამართალი და ეთიკა“, სამეცნიერო სტუდენტური 

კონფერენციის ნაშრომები, დოიჩე ველე აკადემია, ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, დავით ბატონიშვილის სამართლის 

ინსტიტუტი, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 2015; 
 

- „კერძო სამართლის მიმოხილვა“, N1 2015, დავით 

ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტის გამომცემლობა, 

თბილისი, 2015; 
 

- თანამედროვე სამართლის აქტუალური პრობლემები, კავკასიის 

სამართლის სკოლის X სტუდენტური კონფერენციის 

მოხსენებების კრებული, დავით ბატონიშვილის სამართლის 

ინსტიტუტის გამომცემლობა, თბილისი, 2015; 
 

- ბესარიონ ზოიძე 60, საიუბილეო კრებული, დავით 

ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტის გამომცემლობა, 

თბილისი, 2013. 
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კონფერენციები 
 

29 იანვარი 2016 

 

მომხსენებელი 

III ეროვნული კონფერენცია საკონსტიტუციო სამართალში - II 
პანელი: თანამედროვე ქართული კონსტიტუციონალიზმის 
პრობლემები - უდანაშაულობის პრეზუმფცია მედიასამართალში 

2 დეკემბერი 2015 

 

შემფასებელი კომისიის 
წევრი 

დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტის მესამე 

სტუდენტური კონფერენცია - ყოველწლიური კონფერენცია, 

რომლის მონაწილეთა მიერ ხდება აქტუალურ პრობლემებზე 

თემების წარმოდგენა და რაც კომისიის მიერ ფასდება შესაბამისი 

ქულით. 

27 ოქტომბერი 2015 

 

მომხსენებელი 

მედია, სამართალი და ეთიკა - დოიჩე ველე აკადემიისა და ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ეგიდით გამართული სამხრეთ კავკასიის I 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მედიასამართალში.  

1-15 აგვისტო 2015 

 

მომხსენებელი 

აღმოსავლეთ-დასავლეთის თანამშრომლობა - ბერლინის 

ჰუმბოლდტისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივი პროექტი - Netzwerk 

Ost-West 2015, Berlin-Tbilissi: Handlungsspielräume von Staat und 

Bürgern, Ivane Javakhischwili Tbilisi staatliche Universität, Humboldt 

Universität zu Berlin - მოხსენება ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტში, 

გერმანულ ენაზე. 

5 ივნისი 2015 

 

მოდერატორი 
(კომენტატორი) 

მედია, სამართალი და ეთიკა - დოიჩე ველე აკადემიისა და ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ეგიდით გამართული სტუდენტური სამეცნიერო 

კონფერენცია - მოდერატორი (კომენტატორი). 

9 დეკემბერი 2014 

 

მომხსენებელი 

ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება და საქართველოს 

პერსპექტივები - CIM/GIZ-ის ორგანიზებით - ასოცირების 

ხელშეკულების ასახვა ქართულ კანონმდებლობაში (ზოგადი 

ასპექტები). 

24 ნოემბერი 2014 

 

შემფასებელი კომისიის 
წევრი 

დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტის მეორე 

სტუდენტური კონფერენცია - ყოველწლიური კონფერენცია, 

რომლის მონაწილეთა მიერ ხდება აქტუალურ პრობლემებზე 

თემების წარმოდგენა და რაც კომისიის მიერ ფასდება შესაბამისი 

ქულით. 

9 ოქტომბერი 2014 

 

მოდერატორი 

მედიის კანონი 2014, ქართულ-ევროპული პერსპექტივები - დოიჩე 

ველე აკადემიისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეგიდით გამართული 

საერთაშორისო კონფერენცია. 

16 ივნისი 2014 

 

მომხსენებელი 

ევროპული ღირებულებები და იდენტობა (ქართულ-ფრანგული 

საერთაშორისო კონფერენცია) - საქართველოს სამოქალაქო 

კოდექსი, როგორც ევროპული კერძო სამართლის ევროპეიზაციის 

ნიმუში. 
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25 აპრილი 2014 

 

მომხსნებელი 

ივანე ჯავახიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სტუდენტთა 

ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია - ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

იურიდიული ფაკულტეტის გამარჯვებული (დოქტორანტთა 

მხრიდან). 

30 აგვისტო 2013 

 

მომხსენებელი 

მედიასამართალი - ევროპის იურისტ სტუდენტთა მიერ 

ორგანიზებული საერთაშორისო კონფერენცია - მედიასამართლის 

კონსტიტუციური საფუძვლები საქართველოს კანონმდებლობის 

მიხედვით. 

27 მარტი 2013 

 

შემფასებელი კომისიის 
წევრი 

დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტის პირველი 

სტუდენტური კონფერენცია - ყოველწლიური კონფერენცია, 

რომლის მონაწილეთა მიერ ხდება აქტუალურ პრობლემებზე 

თემების წარმოდგენა და რაც კომისიის მიერ ფასდება შესაბამისი 

ქულით. 

მაისი 2005 

 

მომხსენებელი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის კონფერენცია - 

სასჯელის სახეები ძველ ქართულ და რომის სამართალში - 

შედეგი: კონფერენციის პირველ ეტაპზე გამარჯვება და ერთიან 

კონფერენციაში მონაწილეობა.  
 

სხვა ინფორმაცია 
 

ა(ა)იპ - საქართველოს 

ადვოკატები 

დამოუკიდებელი 

პროფესიისთვის 

 
2016 წლის 16 

თებერვლიდან დღემდე 

გემგეობის წევრი 

 

თსუ იურიდიული 

ფაკულტეტის 

თანამედროვე კერძო 

სამართლის ინსტიტუტი 

 
2015 წლის დეკემბრიდან 

დღემდე 

წევრი 

მედია მედიისთვის − 

Media Checker 

მედიასამართალი − ანალიზი/ბლოგი (იხ. დანართი №2) 

საქართველოს ადვოკატთა 

ასოციაციის წევრი 

საადვოკატო გამოცდის ჩაბარება - 2008 წელი 

უცხო ენები გერმანული - თავისუფლად 

ინგლისური - კარგად 

რუსული - დამაკმაყოფილებლად 

 

27 აპრილი 2016 წ. 
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დანართი №1: სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი 
 

 

გამოცემის თარიღი ნაშრომის დასახელება პუბლიკაციის სახელწოდება 
თებერვალი 2016 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 

კომენტარი, მუხლები: 17-23, 744-762, 906-
910 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 

კომენტარი, www.gccc.ge   

სექტემბერი 2015 ნატურით რესტიტუციის პრინციპები, 

პარალელი ფულადი სახის ზიანის 

ანაზღაურებასთან 

„კერძო სამართლის მიმოხილვა“ N1 

2015, გვ. 28-43 

აპრილი 2015 ხელშეკრულების თავისუფლების ცნება „სამართლის ჟურნალი“ N1 2014, გვ. 

262-288 

დეკემბერი 2014 Georgien: Die wichtigsten Steuern- 

Länderberichte (გერმანულ ენაზე) 
Internationales Steuerrecht, iStR –Verlag 

C.H. Beck, München, გვ. 99-101 

დეკემბერი 2014 ხელშეკრულებაში ანგარიშსწორების 

პირობების განსაზღვრის ზოგიერთი 

საკითხი 

ბესარიონ ზოიძე 60, საიუბილეო 

კრებული, ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა, გვ. 

398-417 

დეკემბერი 2014 იურგენ ბაზედოვი, ევროპის კავშირის 

სამართალი და კერძო სამართალი 

(თარგმანის თანაავტორი) 

ბესარიონ ზოიძე 60, საიუბილეო 

კრებული, ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა, გვ. 

163-216 

დეკემბერი 2014 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, 

როგორც ქართული კერძო სამართლის 

ევროპეიზაციის ნიმუში (ქართულ და 

ფრანგულ ენებზე), Le Code Civil de 

Géorgie comme exemple de l’européanisation 

du Droit Privé géorgien (ქართულ და 

ფრანგულ ენებზე) 

„ევროპული ღირებულებები და 

იდენტობა“, „ევროპული 

ღირებულებები და იდენტობა“, გვ. 

68-80 (ქართულ ენაზე), გვ. 293-300 

(ფრანგულ ენაზე) 

დეკემბერი 2014 Regulating „Must Carry“ at a Legislative Level 

as One of Integral Elements of Democratic 

Legislation - института „Must Carry“ как 

один из составных элементов 

демократического законодательства 
(ინგლისურ და რუსულ ენებზე) 

South Caucasus Law Journal 05/2014 - 
Южнокавказский Юридический 

Журнал 05/2014 - გვ. 45-51 (რუსულ 

ენაზე); გვ. 288-293 (ინგლისურ 

ენაზე) 

 

ოქტომბერი 2014 მედიასამართალი (თანაავტორი) სახელმძღვანელო,  სამეცნიერო 

რედაქტორი, 362 გვ. 

ივლისი 2014 ჯილდოს საჯაროდ დაპირებისა და 

კონკურსის საერთო და განმასხვებელი 

ნიშნები 

ლადო ჭანტურია 50, საიუბილეო 

კრებული, დავით ბატონიშვილის 

სამართლის ინსტიტუტი, 81-94 

აპრილი 2014 კაზუსები სამოქალაქო სამართლის 

ზოგად ნაწილსა და სანივთო 

პრაქტიკუმი, დამხმარე 

სახელმძღვანელო, 230 გვ. 

http://www.gccc.ge/
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სამართალში (თანაავტორი) 

თებერვალი 2014 გამოხატვისა და ინფორმაციის 

თავისუფლება, როგორც დემოკრატიული 

სახელმწიფოს არსებობის წინაპირობა 

ზურაბ ახვლედიანი 80, საიუბილეო 

კრებული, დავით ბატონიშვილის 

სამართლის ინსტიტუტი, გვ. 166-180 

ნოემბერი 2013 მაუწყებლის საკუთრება („მაუწყებლობის 

შესახებ“ საქართველოს კანონის VII 

თავის ზოგადი ანალიზი) 

ბესარიონ ზოიძე 60, საიუბილეო 

კრებული, დავით ბატონიშვილის 

სამართლის ინსტიტუტი, გვ. 158-175 

ოქტომბერი 2013 საქართველოს პრეზიდენტის 

განკარგულება, როგორც პირადი 

საიდუმლოების შემცველი მონაცემი 

„სამართლის ჟურნალი“ N2 2012, გვ. 

71-81 

აგვისტო 2013 რეკლამის განთავსება 

ტელემაუწყებელზე 

მონოგრაფია, 240 გვერდი 

ივლისი 2013 სამოქალაქო კოდექსის ცალკეული 

სამართლებრივი ინსტიტუტების 

მოქმედება შრომის კოდექსთან 

მიმართებაში 

„სარჩევი“ N1-2(3-4), 2012, გვ. 5-25 

მარტი 2013 საჯარო ინფორმაციის გაცემა 

საქართველოში 

„სამართლის ჟურნალი“ N1 2012, გვ. 

184-195 

ოქტომბერი 2012 ინფორმაციის თავისუფლება 

საქართველოში 

სამართლის ელექტრონული 

ჟურნალი -  
www.elawjournal.wordpress.com  

აპრილი 2012 ინფორმაციის თავისუფლება დამხმარე სახელმძღვანელო, 

პრაქტიკუმი, 124 გვერდი 

მარტი 2012 გარიგებაში დაშვებული შეცდომის 

სახეები საქართველოს სამოქალაქო 

კოდექსის მიხედვით 

რომან შენგელია 70, საიუბილეო 

კრებული - სამართლის პრობლემები, 

გვ. 398-412 

მარტი 2012 შეცდომა გარიგებაში, პარალელი სხვა 

სამართლებრივ ინსტიტუტებთან 

„სამართლის ჟურნალი“ N2 2011, გვ. 

189-223 

დეკემბერი 2011 გარიგებაში დაშვებული შეცდომის 
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დანართი №2:  მედიასამართალი − ანალიზი/ბლოგი: გამოქვეყნებული 

სტატიის ჩამონათვალი 

 

 
თარიღი ნაშრომის დასახელება ლინკი 

6 აპრილი 2016 რატომ ვერ დაარღვევს კერძო 

მაუწყებლის ჟურნალისტი 

უდანაშაულობის პრეზუმფციას? 

www.mediachecker.ge/analizi/1?ref  
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