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1. პერსონალური ინფორმაცია  

გვარი ავალიანი 

სახელი თამარი 

ელ. ფოსტა t.avaliani1@seu.edu.ge 

 

 

 

 

2. პოზიცია და მიმართულება 

თანამდებობა: 

 

ასოცირებული პროფესორი 

 

მიმართულება: სამართალი 

 

 

 

3. აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი  

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

თსუ, იურიდიული ფაკულტეტი 

 

მიმართულება / სპეციალობა სამართალი 

ჩარიცხვის წელი 2011 

დისერტაციის დაცვის წელი 2017 

მინიჭებული კვალიფიკაცია სამართლის დოქტორი 

სადისერტაციო თემის სათაური 

პარლამენტის საფინანსო კონტროლის კომპეტენცია 

 

ნაშრომის ხელმძღვანელი თსუ-ს იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორი - ნანა 

ჭიღლაძე 
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4. სხვა განათლება  

I 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

 

თსუ, იურიდიული ფაკულტეტი 

 

 

ფაკულტეტი / სპეციალობა 
იურიდიული ფაკულტეტი, სამართალი 

 

ჩარიცხვის და დამთავრების 

წლები 

დაწყება (წწ) დასრულება (წწ) 

2007 2009 

მინიჭებული კვალიფიკაცია 

    

სამართლის მაგისტრი 

II 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

თსუ, იურიდიული ფაკულტეტი 

 

ფაკულტეტი / სპეციალობა იურიდიული ფაკულტეტი, სამართალი 

ჩარიცხვის/დამთავრების წლები დაწყება (წწ) დასრულება (წწ) 

2003 2007 

მინიჭებული კვალიფიკაცია 

    

სამართლის ბაკალავრი 

 

 

5. პროფესიული გამოცდილება  

თარიღი (თთ/წწ) 
დამსაქმებელი 

პოზიცია / სამსახურებრივი 

მოვალეობანი -დან -მდე 

2010 

 

2013 საქართველოს 

პედაგოგთა და 

მეცნიერთა 

თავისუფალი 

პროფკავშირი 

იურისტი 

 

2013 

2018 ადამიანის უფლებათა 

ცენტრი 

იურისტი, ირიდიული სამსახურის 

უფროსი 

2018 

 

2018 ციხის საერთაშორისო 

რეფორმა  

სამართლის ექსპერტი 

2018 

 

2018 სახალხო დამცველი სამართლის ექსპერტი 

2019 

 

 ადვოკატთა ასოციაცია ლექტორი 
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6. სამეცნიერო-პედაგოგიური სტაჟი  

თარიღი (თთ/წწ) დაწესებულების 

დასახელება 

სასწავლო კურსი 

/კვლევითი პროექტი 

სწავლების 

საფეხური -დან -მდე 

 

2011 

დღემდე თსუ, იურიდიული 

ფაკულტეტი 

ადამიანის უფლებების, 

სახელმწიფო მოწყობის 

სამართალი (მიწვეული 

ლექტორი) 

ბაკალავრიატი 

 

2017 

2018 კავკასიის 

საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი 

საერთაშორისო საჯარო 

სამართალი, 

მედიასამართალი, 

სამართლის თეორია 

(მიწვეული ლექტორი) 

ბაკალავრიატი

, 

მაგისტრატურ

ა 

 

2018 

დღემდე კავკასიის 

საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი 

საერთაშორისო საჯარო 

სამართალი, 

მედიასამართალი, 

სამართლის თეორია 

(ასოცირებული 

პროფესორი) 

ბაკალავრიატი

, 

მაგისტრატურ

ა 

2020 

 

დღემდე საქართველოს 

ეროვნული 

უნივერსიტეტი 

უმცირესობების 

უფლებები (მიწვეული 

ლექტორი) 

ბაკალავრიატი

, 

მაგისტრატურ

ა 

2020 

 

დღემდე აღმოსავლეთ ევროპის 

უნივერსიტეტი 

ადამიანის უფლებათა 

საერთაშორისო 

სამართალი 

ბაკალავრიატი 

 

 

7. სამეცნიერო პუბლიკაციები   

თარიღი ნაშრომის სათაური ჟურნალის დასახელება გამომცემლობა 

 

2020 

ღირსება - კონსტიტუციურ 

-სამართლებრივი 

პრინციპი თუ 

ავტონომიური უფლება 

სეუ და მეცნიერება 2020 

 

2020 

აღკვეთის ღონისძიებების 

გამოყენების უახლესი 

სტანდარტების ანალიზი 

ადამიანის უფლებათა 

ევროპული 

სასამართლოს 

პრეცედენტული 

სამართლის მიხედვით 

(საქართველოს სისხლის 

სამართლის საპროცესო 

კოდექსის 

სამართალი და მსოფლიო 

#14 

2020 



 
 

 

4 

 

ადამიანის უფლებათა 

ევროპული სასამართლოს 

პრეცედენტულ 

სამართალთან 

შესაბამისობის ანალიზი) 

 

2019 

ფემიციდის, როგორც 

გენდერული 

დისკრიმინაციით 

მოტივირებული 

დანაშაულის, 

კვალიფიკაციის 

პრობლემები 

(კანონმდებლობისა და 

სასამართლო პრაქტიკის 

ანალიზი) 

სამართალი და მსოფლიო 

#11 

2019 

2015 

 

ex ante safinanso 
kontrolis 
efeqturobis 
mniSvneloba 
sabiujeto procesSi 

სამართლის ჟურნალი #1 2015 

2020 

 

თანაზომიერების პრინციპი 

- ადამიანის უფლებებით 

დაცულ სფეროში ჩარევის 

შემოწმების 

კონსტიტუციური მასშტაბი 

 კსუ-ს სამეცნიერო 

კრებული - 

კონსტიტუციონალიზმი, 

მიღწევები და 

გამოწვევები“ 

2020 

 

2017 

პრეზიდენტის შეწყალების 

უფლებამოსილება 

ჟურნალი - ადვოკატი 2017 

 

 

8. სხვა სახის აქტივობა  

N აქტივობის დასახელება და აღწერა 

  

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - სამართლის აქტუალური პრობლემები -2020 

  

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია (დავით აღმაშენებლის სახელობის 

უნივერსიტეტი) - 2019 

  

Way of Science - 2020 

 Way of Science - 2020 

 

 

 

 


