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4. სხვა განათლება  

I 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო,   
 

ფაკულტეტი / სპეციალობა 

 

იურიდიული ფაკულტეტი, სამართალმცოდნეობის 

სპეციალობა 

ჩარიცხვის და დამთავრების 

წლები 

დაწყება (1998) დასრულება (2003) 

  

მინიჭებული კვალიფიკაცია 

    
მაგისტრთან გათანაბრებული 

II 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალციხის ფილიალი, 

დაუსწრებელი განყოფილება,  

ფაკულტეტი / სპეციალობა 
ეკონომიკა, ფინანსები, საბანკო და საგადასახადო 

საქმე,  

ჩარიცხვის/დამთავრების წლები დაწყება (1999) დასრულება (2005) 

  

მინიჭებული კვალიფიკაცია 

    
მაგისტრი 

 

 

5. პროფესიული გამოცდილება  

თარიღი (თთ/წწ) 
დამსაქმებელი 

პოზიცია / სამსახურებრივი 

მოვალეობანი -დან -მდე 

 

2013 

დღემდე სსიპ ,,საქართველოს 

ნოტარიუსთა 

პალატა“, 

იურიდიული სამსახურის მთვარი 

სპეციალისტი; 

მოვალეობები: ნოტარიატთან 

დაკავშირებული 

ნორმატიული აქტებისა და 

სხვა დოკუმენტების 

პროექტების მომზადება; 

სასამართლოში ნოტარიუსთა 

პალატისა და პალატის 

ტერიტორიული ორგანოების 

წარმომადგენლობა; 

სასამართლო დოკუმენტაციის 
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შედგენა-წარმოება; 

ნოტარიუსთა პალატის 

სისტემის 

თანამშრომელთათვის და 

მოქალაქეებისათვის 

სამართლებრივი 

კონსულტაციის გაწევა; 

ნოტარიატის საერთაშორისო  

სამართლებრივი ბაზისა და 

გამოცდილების შესწავლა-

ანალიზი და ამ სფეროში 

მოქმედი სამართლებრივი 

აქტების სრულყოფის 

მიზნით, შესაბამისი 

წინადადებების წარდგენა; 

ნოტარიატის ქართული 

დელეგაციისათვის 

ვიზიტების დაგეგმვა და 

საქმიანი მიმოწერის 

წარმოება. 

2007 

 

2013 სს თიბისი ბანკი წერეთლის ფილიალის საკრედიტო 

ადმინისტრაციის უფროსი 

მოვალეობები: საკრედიტო 

დოკუმენტაციის მომზადება, 

შემოწმება და ვიზირება, 

ალტას სასესხო პროგრამაში 

რეგისტრაცია. საჯარო 

რეესტრისა და შსს-ს ვებ 

გვერდზე გარიგებების 

რეგისტრაცია, 

თანამშრომლებისა და 

კლიენტების კონსულტაცია 

იურიდიულ საკითხებთან 

დაკავშირებით. 
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2005 

 

2007 საქართველოს 

ცენტრალური 

საარჩევნო კომისია,  

იურიდიული სამსახურის წამყვანი 

სპეციალისტი 

სასამართლო 

წარმომადგენლობის 

უზრუნველყოფა;ცესკოს 

სახელით და მისივე 

დავალებით მესამე პირებთან 

სამართლებრივ 

ურთიერთობებში 

წარმომადგენლობის 

უზრუნველყოფა. საარჩევნო 

ადმინისტრაციის მოხელეთა 

და მოქალაქეთა 

კონსულტაცია და 

სამართლებრივი დახმარების 

აღმოჩენა. საარჩევნო და 

სარფერენდუმო საკითხების 

ანალიტიკური  დამუშავება 

და სამართლებრივი 

რეკომენდაციების გაცემა, 

დასკვნების მომზადება. 

საარჩევნო მოხელეთა 

ტესტირებისათვის საჭირო 

მასალის დამუშავება-

მომზადება. სამართლებრივი 

დოკუმენტაციის შემუშავების 

პროცესში მონაწილეობა, 

სხვადასხვა ტიპის 

ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტების 

პროექტების კანონთან 

შესაბამისობის  შემოწმება და 
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ვიზირება. 

2002  2005 საქართველოს 

უზენაესი 

სასამართლოს 

საერთო 

სასამართლოების 

დეპარტამენტი, 

ნორმატიული უზრუნველყოფის 

სამმართველოს კონსულტანტი, 

მოსამართლეთა კონფერენციის 

ადმინისტრაციული კომიტეტისა და 

საკოორდინაციო საბჭოს სხდომის 

მდივანი; თ. ლილუაშვილის 

ხელმძღვანელობით შექმნილი 

საერთო სასამართლოების 

შემოწმებისა და პრაქტიკის 

განზოგადების  ჯგუფის წევრი.   

მოვალეობები: საერთო 

სასამართლოებში ერთიანი 

პრაქტიკის დანერგვის, სახელმწიფო 

ბაჟების გადადევინების, საქმის 

განხილვის ვადების დაცვის 

შემოწმება და დასკვნების შემუშავება, 

მოსამართლეთა კონფერენციების 

საორგანიზაციო საკითხებში 

მონაწილეობა, სასამართლოთა 

თარჯიმნებით უზრუნველყოფა. 

                 

6. სამეცნიერო-პედაგოგიური სტაჟი  

თარიღი (თთ/წწ) დაწესებულების 

დასახელება 

სასწავლო კურსი 

/კვლევითი პროექტი 

სწავლების 

საფეხური -დან -მდე 

2020 დღემდე გურამ 

თავართქილაძის 

უნივერსიტეტი, 

მოწვეული 

ლექტორი 

სამოქალაქო საპროცესო 

სამართალოი 

ბაკალავრიატი 

 

2019 

დღემდე თბილისის ღია 

უნივერსიტეტი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

სამოქალაქო პროცესი, 

საოჯახო სამართალი, 

სანოტარო სამართალი, 

შედარებითი 

სამოქალაქო პროცესი 

ბაკალავრიატი

/მაგისტრატუ

რა 

 

2019 

დღემდე საქართველოს 

ეროვნული 

უნივერსიტეტი სეუ 

2019 - ასისტენტ პროფესორი, 

კერძო სამართალი, 

კურსი - სანოტარო 

სამართალი,  
 

ბაკალავრიატი 
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2019 2019 საერთაშორისო 

ორგანიზაცია ,,save 

the Children” - 

მოწვეული 

ლექტორი,  

კურსი - შრომის სამართალი; სამიზნე 

ჯგუფი 

2018 2020  სსიპ საქართველოს 

ნოტარიუსთა 

პალატის სასწავლო 

ცენტრი, 

სამოქა სამოქალაქო პროცესი; 

                სანოტარო სამართალი. 

ნოტარიუსო

ბის 

კანდიდატ

თა 

სტაჟირება 

               2002   2004                 პაატა გუგუშვილის 

სახელობის კოლეჯი,  

მასწავლებელი, 
 

                შრომის სამართალი, 

საოჯახო სამართალი; 
 

კოლეჯი 

 

2002 

2003 - არასამთავრობო 

ორგანიზაცია ,,Youth 

Centre of Civil 

Education, პროექტი   

Street law, ტრენერი.  

 

 

7. სამეცნიერო პუბლიკაციები   

თარიღი ნაშრომის სათაური ჟურნალის დასახელება გამომცემლობა 

 

2020. 
,,მესამე პირების 

საპროცესო 

სამართალში 

(სასამართლო 

პრაქტიკის 

ანალიზი)“,  

მონოგრაფია გამომცემლობა ,,ბონა-

კაუზა, 

 

2019. 

მედიაცია ქართულ 

ნოტარიატში,  

დავის 

ალტერნატიული 

გადაწყვეტა, 

წელიწდეული 2018-

2019, სპეციალური 

გამოცემა,  

თსუ, დავის 

ალტერნატიული 

გადაწყვეტის ეროვნული 

ცენტრი 

 

2019; 
დასაქმებისათვის 

საჭირო შრომითი 

უნარები, მოდული 

შრომის სამართლის 

განვითარება,  

საერთაშორისო 

ორგანიზაცია 

,,გადავარჩინოთ 

ბავშვები“, 

USAID 
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2018. 
,,მესამე პირები 

სამოქალაქო 

პროცესში.  

სადისერტაციო ნაშრომი თსუ განთავსებულია 

ბმულზე: 

http://press.tsu.ge/data/image; 

 

2017 

მესამე პირები 

როგორც 

სამოქალაქო 

სამართალწარმოების 

სუბიექტები  

სამართლის ჟურნალი,  

ISSN 2233-3746 , N1, 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, 2017  
2017 

,,სამართლისა და 

მორალის 

ქრისტიანული 

გაგება“,  

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

პრაქტიკული 

კონფერენცია 

,,ეკონომიკა, 

ქრისტიანობა და 

სოციალური 

ინსტიტუტები“, 

კონფერენციის 

მასალები,  

მინსკი  

 

 

2017 

მესამე პირები 

საზოგადოებაში 

თანამედროვე 

თანამშრომლობისა 

და პარტნიორობის  

სამსახურში,   მე-3 

დისციპლინათაშორისი 

სამეცნიერო და 

პრაქტიკული 

კონფერენციის  

,,თანამედროვე 

საზოგადოება და 

თანამშრომლობა“ 

მასალები,  

ვარშავა, პოლონეთი, 

2016 
,,მესამე პირების 

მონაწილეობის 

პრობლემატიკა 

სამოქალაქო 

პროცესში“,   

სამეცნიერო 

პროცესების 

საერთაშორისო 

ნაკრები  «European 

Cooperation», Vol 4, No 

11 (2016),   

 

2016 მესამე პირების 

ჩართვის 

მნიშვნელობა 

სამოქალაქო 

პროცესში, THE 

SIGNIFICANCE OF 

INTERVENTION IN 

ჟურნალი სამართალი 

და მსოფლიო,  

 

http://press.tsu.ge/data/image
http://we.clmconsulting.pl/index.php/we/issue/view/13
http://we.clmconsulting.pl/index.php/we/issue/view/13
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THE CIVIL 

PROCEDURE,    

2015 ,,სამოქალაქო 

პროცესში მონაწილე 

მესამე პირების 

ინსტიტუტის 

განვითარების 

ისტორიული 

მიმოხილვა“  

საერთაშორისო 

სამეცნიერო-

პრაქტიკული ჟურნალი 

,,ცხოვრება და კანონი“ 

N4(32) 

 

 

 

8. სხვა სახის აქტივობა  

N აქტივობის დასახელება და აღწერა 

2020 „საქართველოს მედიატორთა ასოციაციის“ და ედვარდსის მედიაციის აკადემიის 

ერთობლივი პროგრამის კურსის გავლა თემაზე: „საბაზისო კურსი მედიაციაში.“ 

(მიმდინარე) 

2019 ინტელექტუალური საკუთრების ზოგადი კურსი, WIPO-ს აკადემია, 

საქპატენტი, სერტიფიკატი. 

2019 ადმინისტრაციული სამართლის ფორუმი, 14 დეკემბერი, გრიგოლ რობაქიძის 

სახელობის უნივერსიტეტი, საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი 

პროფესიისათვის. სერტიფიკატი 

2018 საერთაშორისო კონფერენცია ,,საოჯახო საკუთრების რეჟიმები ევროკავშირის 

2016/1103/1104 რეგულაციებთან მიმართებაში“, ბუდაპეშტი, უნგრეთი, 

საქართველოს ნოტარიატის წარმომადგენელი, 25.10.2018 

2018 საჯარო პოლიტიკის ანალიზი,  პროექტი: „საჯარო მმართველობის რეფორმის 

ხელშეწყობა საქართველოში“, მთავრობის ადმინისტრაცია, UNDP 

2017 მე-3 დისციპლინათაშორისი სამეცნიერო და პრაქტიკული კონფერენცია 

,,თანამედროვე საზოგადოება და თანამშრომლობა“, ვარშავა, პოლონეთი. 

სერტიფიკატი С17017. 01.07.2017 

2017 სიახლეები საჯარო სამსახურის გავლის წესში და სისტემაში გასატარებელი 

ცვლილებები, საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი, სერტიფიკატი. 

2016 ,,დროის მართვა და გუნდური მუშაობა“ - სსიპ საქართველოს ნოტარიუსთა 

პალატის სასწავლო ცენტრი, სერტიფიკატი. 

2014 მსოფლიო ნოტარიატის უნივერსიტეტი, მე-3 გამოშვება, რომი იტალია, 

სერტიფიკატი; 

2014 საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი, ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო 

გამოცდა, სერთიფიკატი; 

2013 პრეზენტაციის უნარები და წერილობითი კომუნიკაცია, USAID 

2013 სამართლებრივი ჩარჩო საქართველოში, USAID 

2002 არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,Youth Centre of Civil Education, პროექტი Street law 
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1999 -   საქართველოს გაეროს ასოციაცია, მოდელირება; 

 

 


