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აკადემიური ხარისხი:  

სამართლის დოქტორი  

სამუშაო გამოცდილება:  

 

 2018  წლიდან დღემდე  სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული 

ფაკულტეტის დეკანი. 

 2017 წლიდან დღემდე  სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი; 

 2016  წლიდან  დღემდე გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი; 

 2014 წლიდან 2018 წლამდე - სსიპ  სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი; 

 2013 წლის 20 ოქტომბრიდან, სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი; 

 2013 წლიდან დღემდე, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სრული 

პროფესორი; სამართლის ბაკალავრის საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი; 

 2013 წლიდან 2017 წლამდე დღემდე, თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის 

მიმართულების მოწვეული პროფესორი; 

 2013 წლიდან 2015 წლამდე, თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის 

მიმართულების მოწვეული პროფესორი; 

 2012 წლიდან 2016 წლამდე, გორის სახელმწიფო  სასწავლო უნივერსიტეტი, სამართლის 

მიმართულების სრული პროფესორი; 
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 2012- 2013 წლები, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის დაქირავებული 

პროფესორი; სამართლის ბაკალავრის საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი. 

 2009–2011 წლები, სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი, სამართლის მიმართულების 

სრული პროფესორი; იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი. 

 2008–2011წლები, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, სამართლის 

მიმართულების სრული პროფესორი; სამართლის ბაკალავრის საგანმანათლებლო 

პროგრამის ხელმძღვანელი. 

განათლება: 

 1999-2002 წწ. - საქართველოს შსს აკადემიის ადიუნქტურა (ასპირანტურა); 

 1993-1997 წწ. - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია, 

სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი, კვალიფიკაცია იურისტი. 

 1990-1993 წწ. - ქ. თბილისის ინდუსტრიულ პედაგოგიური სასწავლებელი (სოფლის 

მეურნეობის მექანიზაციის სპეციალობა)  კვალიფიკაცია - სოფლის მეურნეობის ტექნიკოს–

მექანიკოსი და საწარმოო სწავლების ოსტატი.  

 

სამეცნიერო ნაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტური წერილები: 

 

 გამოძიების საფუძვლები, საქართველოს უზენაესი სასამართლოსა და საქართველოს 

მოსამართლეთა ასოციაციის იურიდიული ჟურნალი „მართლმსაჯულება და კანონი“, 

№3(55), თბილისი, 2017 წ; 

 ძარცვის კვალიფიციური ნიშნები, მე-9 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

„განათლების მენეჯმენტი: მიმდინარე გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები“. 
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გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 18-19 ნოემბერი, 2016 წელი, გორი, 

საქართველო; 

 ძარცვის ამსრულებლობა და ძარცვაში თანამონაწილეობა, საერთაშორისო სამეცნიერო 

ჟურნალი „დიპლომატია და სამართალი“, №1(2016), თბილისი, 2016 წელი; 

 ჯგუფური დანაშაულის კვალიფიკაციის პრობლემები, საქართველოს უზენაესი 

სასამართლოსა და საქართველოს მოსამართლეთა ასოციაციის იურიდიული ჟურნალი 

„მართლმსაჯულება და კანონი“, №1(49), თბილისი, 2016 წ; 

 მ.ლომსაძე, ნ. თევდორაძე, ძლიერი სულიერი აღელვების მდგომარეობაში ჩადენილი 

განზრახ მკვლელობის კვალიფიკაციის პრობლემა, საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული ჟურნალი “ცხოვრება და კანონი“, №4(32), 2015 წ; 

 გაუპატიურების ამსრულებლობა და გაუპატიურებაში თანამონაწილეობა, საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი “ცხოვრება და კანონი“, №2(30), 2015 წ; 

 დანაშაულის ამსრულებლობა და დანაშაულში თანამონაწილეობა, საქართველოს უზენაესი 

სასამართლოსა და საქართველოს მოსამართლეთა ასოციაციის იურიდიული ჟურნალი 

„მართლმსაჯულება და კანონი“, №4(15), თბილისი, 2015 წ; 

 ძარცვის ცნება და შემადგენლობა, მე-8 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლება 

XXI საუკუნეში“, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 13-14 ნოემბერი, 2015 წელი, 

გორი, საქართველო; 

 მ.ლომსაძე, ნ. თევდორაძე, საქმის განხილვა საკასაციო ინსტანციის სასამართლოში, 

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი “ცხოვრება და კანონი“, №1(25), 2014 წ; 

 პასუხისმგებლობა დაუმთავრებელი ქურდობისათვის, გორის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, გორი, 2015 წლის 23 

ივლისი; 
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 მ.ლომსაძე, ვ. ზედგინიძე, პასუხისმგებლობა დაუმთავრებელი გაუპატიურებისათვის, 

პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია, გორი, 2015 წლის 26 ივნისი; 

 სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძველი, საქართველოს უზენაესი 

სასამართლოსა და საქართველოს მოსამართლეთა ასოციაციის იურიდიული ჟურნალი 

„მართლმსაჯულება და კანონი“, №1(44), თბილისი, 2015 წ; 

 ქურდობის ამსრულებლობა და ქურდობაში თანამონაწილეობა, სამცხე-ჯავახეთის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, 

ახალციხე, 2015 წლის 26 მარტი; 

 მ. ლომსაძე, ნ. გედგინიძე, ქურდობის ცნება და იურიდიული ანალიზი, სამცხე-ჯავახეთის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, 

ახალციხე, 2015 წლის 26 მარტი; 

 მ.ლომსაძე, ნ.თევდორაძე, გაუპატიურების ამსრულებლობა და გაუპატიურებაში 

თანამონაწილეობა, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორ-

მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, ახალციხე, 2015 წლის 26 მარტი; 

 მ.ლომსაძე, ნ.თევდორაძე, დამამზიმებელ გარემოებებსი ჩარდენილი დაუმთავრებელი 

განზრახი მკვლელობა, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორ-

მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, ახალციხე, 2015 წლის 26 მარტი; 

 მ. ლომსაძე, ვ. ზედგინიძე, პასუხისმგებლობა დაუმთავრებელი ქურდობისათვის, სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო 

კონფერენცია, ახალციხე, 2015 წლის 26 მარტი; 

 თანამონაწილეობა დამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი განზრახ მკვლელობაში, გორის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მე-7 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

„განათლება, ეკონომიკა და მდგრადი განვითარება“, გორი, 2014 წლის 28-29 ნოემბერი; 
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 მ.ლომსაძე, საკასაციო გასაჩივრება სისხლის სამართლის პროცესში, გორის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, გვ. 146-

151, გორი, 2014 წლის 15 ივლისი;  

 მ.ლომსაძე, ნ. თევდორაძე, კვალიფიციური გაუპატიურების სახეები ევროპულ და 

ქართული კანონმდებლობაში, გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტისწ 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გზა ევროინტეგრაციისაკენ“, საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენციის შრომათა კრებული, გვ.216-223, თბილისი, 2014 წ;  

 გაუპატიურების ობიექტური მხარე ევროპულ და ქართული კანონმდებლობის მიხედვით, 

გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტისწ საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია „გზა ევროინტეგრაციისაკენ“, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის 

შრომათა კრებული, გვ.209-216, თბილისი, 2014 წ; 

 საქმის განხილვა საკასაციო ინსტანციის სასამართლოში, საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული ჟურნალი “ცხოვრება და კანონი“, №1(25), 2014 წ; 

 გაუპატიურების სუბიექტური მხარე, სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პროფესორ-მასწავლებელთა კონფერენცია, ახალციხე, 2014 წ; 

 საკასაციო გასაჩივრება სისხლის სამართლის პროცესში, გორის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტის პროფესორ– მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, გორი, 2014 წ; 

 მართლზომიერი რისკის მართლზომიერების პირობების დასაბუთების ცდა, სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა 

კონფერენცია, ახალციხე, 2013 წ; 

 კვალიფიციური ყაჩაღობის სახეები, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, გორი, 2013 წ; 
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 ყაჩაღობის სუბიექტური მხარე, გორის სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია, გორი, 2012წ; 

 ყაჩაღობაში თანამონაწილეობა, გორის სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია, გორი, 2012წ; 

 ყაჩაღობის ობიექტური მხარე, გორის სასწავლო უნივერსიტეტი, პროფესორ–მასწავლებელთა 

სამეცნიერო კონფერენცია, გორი, 2012 წ; 

 ყაჩაღობის მომზადება, სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი,რესპუბლიკური სამეცნიერო 

კონფერენცია, გორი, 2011 წ; 

 ყაჩაღობაში თანამონაწილეობა, სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი, რესპუბლიკური 

სამეცნიერო კონფერენცია, გორი, 2011წ; 

 თანამონაწილეთა სახეები, გორის უნივერსიტეტის მესამე საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია, გორი, 2010, 475–477; 

 ყაჩაღობაში თანამონაწილეობა, სუხიშვილის უნივერსიტეტის მეორე საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია, გორი, 2010, გვ. 48–52; 

 დანაშაულზე ნებაყოფლობით ხელის აღების ფსიქოლოგიური ბუნება, გორის 

უნივერსიტეტის მეორე საერთაშორისო კონფერენცია, გორი, 2009წ. გვ. 430–433; 

 ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) კრიმინოლოგიური დახასიათება და კანონმდებლობის 

სრულყოფის ზოგიერთი საკითხები, სამეცნიერო–პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და 

კანონი“, თბილისი, 2009 წ. გვ. 19–23; 

  განზრახ მკვლელობა უეცარი სულიერი აღელვების მდგომარეობაში, სუხიშვილის 

უნივერსიტეტის სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული,გორი,2009 წ. გვ. 204–213; 
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 პროფესიული ტრენინგები, სემინარები,პროექტები: 

 

 2002 წ. – სამართალდამცავთა საერთაშორისო აკადემიის სრული კურსი ქ. ბუდაპეშტში 

(უნგრეთი); 

 2002 წელი – აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტის გფბ-ს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის 

საერთაშორისო პროგრამა. 

უცხო ენა: 

 რუსული  ენა 

 გერმანული ენა 
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