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განათლება
სამართლის დოქტორის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
ხარისხი
უნივერსიტეტი
2002 წლის 14 დეკემბერი იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი/სამართლის დოქტორი
დიპლომი N003565.

ასპირანტურა
1998-2001
მაგისტრთან
გათანაბრებული

1998

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის თინათინ წერეთლის
სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი
იურისტის კვალიფიკაცია
დიპლომი წარჩინებით AA N 000070

სამუშაო გამოცდილება
2018 წლის 6
იანვრიდან დღემდე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი

2012 წლის 31
აგვისტოდან2018 წლის 6
იანვრამდე
2012 წლის 18
მაისიდან - 2018
წლის 6 იანვრამდე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს
მდივანი

2012 წლის დეკემბრდან ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
- 2018 წლის 6 უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტის სამართლის სადოქტორო
იანვრამდე
პროგრამის ხელმძღვანელი
2011 წლის მარტიდან ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებული
პროფესორი
2010 -2011 წლები

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კერძო სამართლის
ინსტიტუტის დირექტორი

2010 წლის მარტი 2010 ჰამბურგის მაქს - პლანკის სახელობის საზღვარგარეთის ქვეყნებისა და
წლის 31 დეკემერი საერთაშორისო კერძო სამართლის ინსტიტუტი, გერმანია.
ფოლკცვაგენის ფონდის სამეცნიერო სტიპენდიანტი
2008 – 2010 წლის მარტი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტის
დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი
2007-2008 წლები

2005 წლიდან 2011
წლამდე

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო, სამართლებრივი
უზრუნველყოფის დეპარტამენტის მთავარი მრჩეველი
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი

2003 წელი

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი

2005-2010 წლები

თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, სრული პროფესორი

2001-2007 წლები

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო, საკონსტიტუციო
სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილის აპარატის უფროსი

2000-2001 წლები

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო, საკონსტიტუციო
სასამართლოს წევრის თანაშემწე

1999-2000 წლები

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი სასამართლო,
მოსამართლის თანაშემწე

1995-1999 წლები

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი სასამართლო,
სასამართლო სხდომის მდივანი

პედაგოგიური სტაჟი
აკრედიტებული/ავტორიზებული
უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულების დასახელება

სწავლების საფეხური

სასწავლო კურსები

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

ბაკალავრიატი,
მაგისტრატურა

სანივთო სამართალი,
ვალდებულებითი სამართალი,
სანივთო სამართლის
გაღრმავება

თბილისის ეკონომიკურ
ურთიერთობათა სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

ბაკალავრიატი,
მაგისტრატურა

სანივთო სამართალი,
ვალდებულებითი სამართალი,
შესავალი სამოქალაქო
სამართალში.

სოხუმის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

ბაკალავრიატი,
მაგისტრატურა

სანივთო სამართალი, შრომის
სამართალი, საკუთრების
უფლება ქართულ და ევოპულ
სამართალში, შესავალი
სამოქალაქო სამართალში.

შეთავსებით სამუშაო
თარიღი

დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა

2016 წლიდან

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ავტორიზაციის საბჭოს წევრი

2015 -2016 წლები

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების
აკრედიტაციის საბჭოს წევრი

პუბლიკაციები
1.
2.

,,მოვალის მიერ ვადის გადაცილება”, “Delay in debt payment by the debtor” (in
Georgian), Samartali journal, 2000, No. 10-11-12, pp. 42-51; (related to dissertation)
,,ვალდებულების ,,დაუყოვნებლივ” შესრულება კერძო და საჯარო სამართალში”,
“Fulfillment of obligation “without delay” in private and public Law” (in Georgian), Adamiani da
Konstitutsia journal, 2000, No. 3, pp. 62-67; (related to dissertation)

3.

,,შეხსენების მნიშვნელობა მოვალის მიერ ვალდებულების შესრულების ვადის
გადაცილების აღიარებისათვის”, “The importance of reminding for the
acknowledgement of delay in the fulfillment of obligation by the debtor” (in Georgian), Intelekti
periodic scientific journal, 2000, No. 2(8), pp. 42-51; (related to dissertation)

4.

,,ვალდებულების შესრულების ადგილი ახალი ქართული სამოქალაქო
კოდექსის მიხედვით”, “The place of fulfillment of obligation according to the new Civil
Code of Georgia” (in Georgian), Adamiani da Konstitutsia journal, 2001, No. 3, pp. 59-63; (related
to dissertation)

5.

,,ვალდებულების შესრულების ვადა“, “The term of fulfillment of obligation” (in
Georgian), Adamiani da Konstitutsia journal, 2001, No. 4, pp. 48-52; (related to dissertation)

6.

,,Просрочка должника и кредитора (сравнительно-правовое исследование)”, “Delay in payment
by the debtor and the creditor: A comparative legal study” (in Russian), journal of the Russian
Academy of Sciences Gosudarstvo i Pravo, August 2001, No. 8, pp. 105-108; (related to
dissertation)

,,Просрочка должника”, “Delay in payment by the debtor” (in Russian),
Zakonodatelstvo journal, No. 6, 2001, pp. 16-21; (related to dissertation)
8. ,,სახელშეკრულებო ვალდებულების შესრულების ადგილი და ვადები", “The place
and terms of fulfillment of contractual obligations” (in Georgian), author’s abstract, part of the
requirements to obtain the scientific degree of Candidate of Legal Sciences, Tbilisi,
2002; (related to dissertation)
9. `ბესარიონ ზოიძის მონოგრაფია ძველ ქართულ მემკვიდრეობით სამართალში”, “A
monograph on the old Georgian inheritance law by Bessarion Zoidze” (in Georgian), Adamiani da
Konstitutsia journal, 2002, No. 3, pp. 192-194;
10. ,,ნავარაუდევი და გონივრული ვადები“, “Presumed and reasonable terms” (in
Georgian), Adamiani da Konstitutsia journal, No. 1, 2003, pp. 65-70; (related to dissertation)
7.

11. ,,მოძღვრება ვადების (დროის) სამართლებრივი ბუნების შესახებ“, “The teaching
about the legal nature of terms (time)” (in Georgian), co-authored by Professor Bessarion
Zoidze, Doctor of Legal Sciences, Samartali journal, 2003, No. 4-5, pp. 18-25; (related to
dissertation)
12. ,,შეამოწმე შენი ცოდნა, კაზუსები სანივთო სამართალში“, “Check your knowledge:
Special cases in property law (Questions and answers)” (in Georgian), co-authored by Professor
Bessarion Zoidze, Doctor of Legal Sciences, the Georgian Property Law (textbook),
2nd revised and complete edition, Tbilisi, Metsniereba publishing house, 2003, pp. 507-540;

13. ,,ვალდებულების შესრულების ადგილი და ვადები“, The place and terms of fulfillment
of obligations” (in Georgian), monograph, Tbilisi, GCI publishing house, 2005; (related to
dissertation)
14. ,,საქართველოს კანონის პროექტი ,,საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა
და დამატებების შეტანის თაობაზე“ გირავნობის ინსტიტუტთან დაკავშირებით“,
“Draft law of Georgia on changes and amendments to the Civil Code of Georgia in connection
with the institution of mortgage” (in Georgian), Adamiani da Konstitutsia journal, 2005, No. 2, pp.
64-68;
15. ,,მონოგრაფია ევროპული კერძო სამართლის რეცეპციის პრობლემებზე“, “A monograph
on the problems of reception of the European private law” (in Georgian), co - authored by
Candidates of Legal Sciences, Lali Lazarashvili and Eka Zarnadze, Adamiani da Konstitutsia
journal, 2005, No. 2, pp. 175-178;
16. ,,Общая природа сроков”, “The general nature of terms” (in Russian), Pravo i
Gosudarstvo journal, 2005, No. 11, pp. 148-151; (related to dissertation)
17. ,,სამართლის ეროვნული ხასიათი და რეცეპციის ისტორიული აუცილებლობა”,
“The national character of law and the historical necessity of reception” (in Georgian), Adamiani da
Konstitutsia journal, 2006, No. 2, pp. 88-99;
18. ,,ზნეობრივი ვალდებულებანი სამოქალაქო სამართალში”, “Moral obligations in civil law”
(in Georgian), co-authored by Tea Djugeli, doctoral student of GSU, Martlmsajuleba da Kanoni
journal, 2006, No. 4, pp. 74-86;
19. ,,ტიპიური ხელშეკრულებების ნიმუშები, შედგენილი საქართველოს სამოქალაქო და
შრომის კოდექსების საფუძველზე”, “Typical samples of contracts drawn up on the basis
of the Civil and Labor Codes of Georgia” (in Georgian), co-authored by Lali Lazarashvili and
Shorena Jankhoteli, Tbilisi, Bona Causa publishing house, 2006;
20. ,, Общи е п ри н ц ип ы и к он сти т уционн ы е о сн о вы гражд ан ск ого
п рава ”, “The general principles
and constitutional foundations of civil law” (in Russian), co-authored by Prof. Giorgi Khubua.
21. ,, Ю ри д и чески е л иц а в п раве Г р узи и ”, “Legal persons in Georgian law”
(in
,,Правовоеcoрегулирование обеспечения исполнения обязательств в Грузии”, “Legal regulation
22. Russian),
of the fulfillment of obligations in Georgia” (in Russian). <http://www.caccivillaw.org/beitraege/kreditsich-geo.ru.rtf>;
23. ,, Осн овы гр ажд ан ск о г о п р ава в с уд е б н ой п рак т и к е Г р узи и
”, “The
foundations of civil law in
judicialსამართლის
practice in Georgia”
(in Russian).
<http://www.caccivillaw.org/konferenzen/mrz07,,კერძო
ეროვნული
ხასიათი
და რეცეფციის
აუცილებლობა”, “The
24. the
national character of private law and the necessity of reception” (in Georgian), Guram
Tavartkiladze Anniversary Collection, TSUER, Tbilisi, 2007, pp. 294-304;
25. ,,Вещное право в Грузии”, “Property law in Georgia” (in Russian), co-authored by Prof. Giorgi
Khubua. <http://www.cac-civillaw.org/beitraege/jur-per-geo.ru.rtf>;
26. “Grundlagen des Zivilrechts in der georgischen Rechtsprechung“ (in German),
Grundlagen der Zivilrechtsordnung in den Staaten des Kaukasus und Zentralasiens in Theorie
und Praxis, Materialien einer Konferenz an der Universitht Bremen von 29. und 30 mhrz 2007,
BWV, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2008, pp. 131-145; (copies of this publication enclosed with
the application)

27. ,,Основы гражданского права в судебной практике Грузии”, “The foundations of civil law in the
judicial practice in Georgia” (in Russian), BWV, the Berliner Wissenschafts -Verlag,
2008, pp. 145-165;
28. “Das Problem der Vertragsform im georgischen Recht” (in German), Materialien einer
Internationalen Konferenz an der Universitht Bremen vom 10. und 11. April 2008; pp. 137-147;
(copies of this publication enclosed with the application)
29. „საკუთრების ცნება და მისი ექსკლუზიური ხასიათი, შედარებით- სამართლებრივი
კვლევა ქართული და ფრანგული სამართლის მიხედვით“, “The concept of onwership
and its exclusive character: A comparative legal study according to Georgian and French law"
(in Georgian), SSU works, the Series of Humanitarian, Social and Political Sciences, vol. V, 2008,
pp. 750-760;
30. ,,Проблема формы договора в грузинском праве”, “The problem of the form of bargain in
Georgian law” (in Russian), Materials of the international conference held in the University of
Bremen on April 10-11, 2008, the collection edited by Rolf Knieper, Lado Chanturia, and
Hans-Joachim Schramm, 2009, pp. 147-159;
31. ,,Залог – как средство обеспечения исполнения обьязательств в Грузии”, “Mortgage as the
means of securing fulfillment of obligations in Georgia” (in Russian), co-authored by Tea Djugeli,
Derzhavo in Pravo journal, No. 44, 2009, Kiev, pp. 333-340;
32. ,,გარიგების ფორმის პრობლემა ქართულ სამართალში”, “The problem of the form of
bargain in Georgian law” (in Georgian), Ganatleba journal, No. 1, 2009, pp. 105-114;
33. ,,მოძრავი ნივთით მოთხოვნის უზრუნველყოფა ქართულ სამართალში”, “Securing
fulfillment of obligations with a movable object in Georgian law” (in Georgian), co - authored by
Tea Djugeli, Martlmsajuleba da Kanoni journal, No. 2(21), 2009, pp. 27-36;
34. ,,О правовой природе сроков”, “About the legal nature of terms” (in Russian), co- authored by
Professor Bessarion Zoidze, Doctor of Legal Sciences, Sovetnik magazine, No. 1,
2009, pp. 72-77 (Kazakhstan);
35. “Abuse of property rights and terms of non-alienation according to Georgian and French
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