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აკადემიური ხარისხი:        სამართლის დოქტორი  

სამუშაო გამოცდილება:  

 2011 წლიდან სამცხე ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ახალციხე რუსთაველის 113 

ასოცირებული პროფესორი 

 2010-2019 სდასუ თბილისი ჭავჭავაძის გამზ. 25. ასოცირებული პროფესორი 

 2017-2019 აწსუ ქუთაისი თამარ მეფის  59     მოწვეული პედაგოგი 

 2015-2018 შსს აკადემია გმირ კურსანტთა 4  მოწვეული პედაგოგი 

 2012-2013  გთსუ სამღერეთის ქ. 5  მოწვეული პედაგოგი 

 2011-2012 საქართველოს საავიაციო ინსტიტუტი ქეთევან წამებულის გამზირი 16 მოწვეული 

პედაგოგი 

 2008-2010 მარკეტინგული და მედია კომუნიკაციების ინსტიტუტი იურიდიულ ფაკულტეტი 

ასისტენტ-პროფესორი 

 2007-2008 ი. ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ქაქუცა ჩოლოყაშვილის 3/5 

ასისტენტ_პროფესორი 

 2006-2008  საქართველოს სახელმწიფო ფიზიკური აღზრდისადა და სპორტის აკადემიის 

იურიდიულ ფაკულტეტი ჭავწავაძის გამზ. 49 ასისტენტ_პროფესორი. ადვოკატი 

განათლება:  

 2007-2010 თეუსუ სამართლის დოქტორი 

 1997-2002 საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის აკადემია, სამართალმცოდენე 

სამეცნიერო ნაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტური წერილები:  

 ადმინისტრაციული იუსტიცია ანგლო-ამერიკული სამართლის სისტემაში, დიპლომატია 

და სამართალი 2018 

 
[ფოტო] 
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 გაფრთხილება, როგორც ადმინისტრაციული სახდელი. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. 2018  

 ადმინისტრაციული იუსტიციის სისტემა საფრანგეთში, გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

კონფერენცია „უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: გამოწვევები და 

პერსპექტივები“ 2017 

 გერმანიის ადმინისტრაციული იუსტიცია და მისი თავისებურებანი, ცხოვრება და კანონი 

2017 

 ადმინისტრაციული იუსტიციის ფორმები და სახეები სამართლის სხვადასხვა სისტემებში, 

დიპლომატია და სამართალი 2017 

 აღმასრულებელი ხელისუფლება საპარლამენტო რესპუბლიკაში, დიპლომატია და 

სამართალი 2017 

 ტრანზიტის სამართლებრივი რეგულირების პრობლემები(თეორიული და პრაქტიკული 

ასპექტები) სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა 

სამეცნიერო კონფერენცია. 2015 

 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს სამართლებრივი ბუნება და ორგანიზაცია. 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო 

კონფერენცია.  2015 

 საგადასახადო-საბაჟო წესების დარღვევისათვვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა, 

როგორც იურიდიული პასუხისმგებლობის ერთ-ერთი სახე, მართლმსაჯულება და კანონი 

2015  

 სასამართლო კონსტიტუციური კონტროლის ისტორიული განვითარება ცხოვრება და 

კანონი  2014 

 ადმინისტრაციული სარჩელი და მისი წარდგენის თავისებურებანი მეცნიერება და 

ცხოვრება 2013 

 კანონებისა და სხვა ნორმატიული აქტების კონსტიტუციურობის შემოწმება, ცხოვრება და 

კანონი  2013  

 ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობის ან ძალადაკარგულად 

გამოცხადების შესახებ სარჩელში შესატანი ცვლილებები, ცხოვრება და კანონი 2013  

 Административное право зарубежных стран. Изд.  Закон и право. Москва.    

 Колектив авторов Главный редактор Н.Д. Ериашвили 2012 
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 სასამართლო კონსტიტუციური კონტროლი, როგორც კონსტიტუციური კონტროლის 

სახეობა, სოციალური ეკონომიკა 2012 

 კონსტიტუციური მართლმსაჯულება სოციალური ეკონომიკა 2012  

 ადმინისტრაციული საჩივარი სოციალური ეკონომიკა 2011 

 ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა და 

ძალადაკარგულად გამოცხადება საფრანგეთის კანონმდებლობის მიხედვით სოციალური 

ეკონომიკა 2011 

 ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო და მისი წარმოშობის ისტორია, ცხოვრება და კანონი 2011 

 სახელმწიფო უშიშროების ცნების განმარტებისათვის, საერთაშორისო სამართლისა და 

მართვის ქართულ-ბრიტანული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. III 

გამოცემა. 2010 

 სახელმწიფო უშიშროების მართვის თავისებურებანი საქართველოში, თეუსუ, 

დოქტორანტურა სამეცნიერო კვლევის ძირითადი შედეგები და პეერსპექტივები. 2010  

 ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები, სოციალური ეკონომიკა 2010 

 ინდივიდუალური ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის ბათილობის პრობლემა, 

სოციალური ეკონომიკა   2010 

   პრეიუდიციული გასაჩივრების პრობლემა ადმინისტრაციულ პროცესში, ცხოვრება და 

კანონი 2010 

 სიცოცხლის უფლება, აღმაშენებელი 2010 

 გაეროს უშიშროების საბჭო და მისი როლი საერთაშორისო უშიშროების უზრუნველყოფაში, 

კომერსანტი 2009 

 საერთაშორისო უშიშროების სამართალი, როგორც ტერორიზმთან ბრძოლის საშუალება, 

კომერსანტი 2009 

 ნატო და სახელმწიფო უშიშროება, ცხოვრება და კანონი 2009 

პროფესიული ტრენინგები, სემინარები, პროექტები:  

 IFES and CELA Civic Education Methodology Training for   

 Civic Educators 9-12. 09. 2015 

 American Bar Association Rule of law initiarive 17.4.2011 

 American Bar Association Rule of law initiarive  3.4.2011 
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 სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგია. EWMI/JILEP  2014 წლის 2 ნოემბერი 

უცხო ენა: 

 ინგლისური ენა; 

 


