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აკადემიური ხარისხი:        სამართლის აკადემიური დოქტორი 

  

სამუშაო გამოცდილება:  

 2015წ.-დღემდე: სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; სამართლის ფაკულტეტი, 

ასოცირებული პროფესორი  

 2010 - დღემდე; ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ბიზნესის, სოაციალურ 

მეცნიერებათა და სამართალწარმოების ფაკულტეტი; ლექტორი; 

  2015წ.-დღემდე: ევროპის უნივერსიტეტი; სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული, 

პროფესორი 

 2015-2016წ.:  ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის უნივერსიტეტი; იურიდიული  ფაკულტეტი, 

ლექტორი. 

 2014 წ. საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი, სამართლის 

ფაკულტეტის დეკანი. 

 2010 – 2014 წ.  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ 

მეცნიერებათა, ბიზნენისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი,  აკადემიური თანამდებობა 

- ასოცირებული პროფესორი; 

 2010 წ. ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი;   იურიდიული ფაკულტეტი - ლექტორი; 

 2001 – 2014 წწ.  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო, სამართლებრივი 

უზრუნველყოფისა და კვლევების დეპარტამენტის უფროსი მრჩეველი;  
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განათლება:  

 2007-2010,  ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ, დოქტურანტურა. 

 1995-1999 წწ. _ თბილისის სოციალურ-ეკონომიკური ინსტიტუტი;                 

იურიდიული ფაკულტეტი;  სპეციალობა სამართალმცოდნეობა. 

 1989-1995წ.  თბილისის აგრარული უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და მართვის 

ფაკულტეტი;   სპეციალობა ეკონომისტი; 

 

 

სამეცნიერო ნაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტური წერილები:  

 

 „ნაცვალგების პრინციპის პრობლემა საქართველოში უცხო ქვეყნის სასამართლო 

გადაწყვეტილებათა ცნობა-აღსრულებისას.“  ,,სამართალი და მსოფლიო“; საერთაშორისო 

სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი; 2018. 12.  #10 

 სასამართლოთა საერთაშორისო განსჯადობაზე მხარეთა შეთანხმების სამართლებრივი 

ბუნება. ,,სამართალი და მსოფლიო“; საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი; 

2017. 05.   #6.  

 ქორწინება საერთაშორისო კერძო სამართალში, ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ელექტრონული ჟურნალი,  

 ქორწინების საკითხები საქართველოს საერთაშორისო კერძო სამართალში, 

გ.თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენციის შრომების 

კრებული, 2014წ.  

 უცხო ქვეყნის სასამართლო გადაწყვეტილებათა ცნობა და აღსრულება, მონოგრაფია, 2011 

 უცხო ქვეყნის სამართალი საქართველოს სამოქალაქო პროცესში, თეუსუ, სამეცნიერო 

ჟურნალი, 2010 წ.,  

 ,,სასამართლო უწყების ჩაბარების მნიშვნელობა საერთაშორისო სამოქალაქო საპროცესო 

სამართალში“, საქართველოს საკონსტიტუციო და უზენაესი სასამართლოს საგაზეთო 

დანართი, „სამართალი“  2010 5 აპრილი. 

 ,,საქართველოს სასამართლოებში უცხოელთა საპროცესო თანამონაწილეებად დაშვების 

საკითხი“, ჟურ. კომერსანტი, 2009, #4 
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პროფესიული ტრენინგები, სემინარები, პროექტები:  

 2019 აპრილი, ტრენინგ პროგრამა: „სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება“. 

 2013 წ. თებერვალი, ტრეინინგ პროგრამა:  საერთაშორისო სამოქალაქო საპროცესო 

სამართალი, ICCLD  

 2012წ. მაისი,  სამოქალაქო კაზუსების შემუშავებისა და ამოხსნის მეთოდიკა. ICCLD 

[დასახელება, ორგანიზატორი, თარიღი]; 

უცხო ენა: 

 რუსული; 

 გერმანული; 

 

დამატებითი ინფორმაცია:  

              კონფერენციებში მონაწილეობა:  

1.  2018 წ. 17 მაისი; საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თემა: „მართლმსაჯულების 

აქტუალური პრობლემები.“  

2. 2018 წ. 25 აპრილი; სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; პროფესორ-

მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია; მომხსენებელი, თემა --- ,,საქართველოს 

საერთაშორისო სამოქალაქო საპროცესო სამართლის პრინციპები“. 

3. 2015წ. ნოემბერი, ქუთაისის აკ. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი; საერთაშორისო კონფერენცია 

თემა: თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური 

პრობლემები’ 

4. 2014, ივნისი, საერთაშორისო კონფერენცია, თემა: „ევროინტეგრაციის გამოწვევები და 

საქართველო“ გ. თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი. 

5. 2013 წ. ნოემბერი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფრენცია, თემა, „შედარებითი სამართლის 

როლი ნაციონალური კანონმდებლობის სრულყოფაში“ საერთო სამართლისა დემოკრატიის 

საერთაშორისო ცენტრი. 

   
 


