
 

 

 

  

 CV  
  

  

1. პერსონალური ინფორმაცია   

გვარი  ბექა   

სახელი  ქანთარია  

ელ. ფოსტა  Beka.kantaria@yahoo.de , b.kantaria@seu.edu.ge 

  

 

2. პოზიცია და მიმართულება 

თანამდებობა: 
პროფესორი 

 

მიმართულება: სამართალი 

   

3.აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი   

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება  

თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი  

  

მიმართულება / სპეციალობა  სამართალი  

ჩარიცხვის წელი  2006 წელი  

დისერტაციის დაცვის წელი  2012 წლის 12 მარტი  

მინიჭებული კვალიფიკაცია  სამართლის დოქტორი  

სადისერტაციო თემის სათაური  

მმართველობის ფორმის სამართლებრივი ბუნება 

საქართველოს პირველ კონსტიტუციაში  

  

ნაშრომის ხელმძღვანელი  ავთანდილ დემეტრაშვილი/გიორგი დავითაშვილი  
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4. სხვა განათლება   

I   

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება  

  

თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი  

  

ფაკულტეტი / სპეციალობა  
სამართლის ფაკულტეტი  

  

ჩარიცხვის და დამთავრების 

წლები  

დაწყება (წწ)  დასრულება (წწ)  

1999  2004  

მინიჭებული კვალიფიკაცია  

   

სამართლის მაგისტრი  

II   

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება  

თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი  

  

ფაკულტეტი / სპეციალობა  სამართლის ფაკულტეტი  

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

2006  2012  

მინიჭებული კვალიფიკაცია  

   

სამართლის დოქტორი  

  

5. პროფესიული გამოცდილება   

თარიღი (თთ/წწ)  
დამსაქმებელი  

პოზიცია / სამსახურებრივი 

მოვალეობანი  -დან  -მდე  

2009  

  

  ევროპის აკადემიური 

ცენტრი  

დამფუძნებელი და გენერალური 

დირექტორი  

2010  

  

  ევროპია აკადემიური 

ცენტრი - გაცვლითი 

პროგრამები  

დამფუძნებელი და გენერალური 

დირექტორი  
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6.სამეცნიერო-პედაგოგიური სტაჟი   

თარიღი (თთ/წწ)  დაწესებულების 

დასახელება  

სასწავლო კურსი  

/კვლევითი პროექტი  

სწავლების  

საფეხური  -დან  -მდე  

  

2006  

2017  საქართველოს 

უნივერსიტეტი  

საკონსტიტუციო 

სამართალი  

ბაკალავრიატი 

,მაგისტრატუ 

რა,  

დოქტორანტუ 

რა  

  

2007  

2008  კავკასიის სამართლის 

სკოლა  

საკონსტიტუციო 

სამართალი  

ბაკალავრიატი  

  

2014  

  გრიგოლ რობაქიძის 

უნივერსიტეტი  

საკონსტიტუციო 

კონტროლი და 

მართლმსაჯულება  

ბაკალავრიატი 

,  

მაგისტრატურ 

ა  

2014  

  

2017  აღმოსავლეთ ევროპის 

უნივერსიტეტი  

საკონსტიტუციო 

სამართალი, ქართული 

სამართლის ისტორია  

ბაკალავრიატი  

  

2017  

  კავკასიის 

საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი  

საკონსტიტუციო 

სამართალი  

ბაკალავრიატი 

,  

მაგისტრატურ 

ა  

  

7.სამეცნიერო პუბლიკაციები   

თარიღი  ნაშრომის სათაური  ჟურნალის დასახელება  გამომცემლობა  

2020  "Standards of  

Bicameralism: The  

Implementation  

Perspective in Georgia". 

EJournal of Law (EJL).  

Turkey. p. 65-84  

  

http://e- 
journaloflaw.org/?p=3384  

  

  

2020  

მონარქია როგორც 

მმართველობის ფრომა  

კრებული: 

კონსტიტუციონალიზმი.  

ნაწილი 2  

სულხან საბა  

ორბელიანის  

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა  

2020  საკონსტიტუციო იდეები 

და პროცესები ქართულ  

  გამომცემლობა 

„უნივერსალი“  

http://e-journaloflaw.org/?p=3384
http://e-journaloflaw.org/?p=3384
http://e-journaloflaw.org/?p=3384
http://e-journaloflaw.org/?p=3384
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პუბლიცისტიკაში 

(19901995)  

2019  

  

„კონსტიტუციის 

პრინციპების რეცეფციის 

თეორიული და  

კავკასიის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტის  

სამართლის ფაკულტეტის  

  

 მეთოდოლოგიური 

ასპექტები“.  

სამეცნიერო ჟურნალი  

„იურიდიული მაცნე“. N. 1. 

გვ. 67-81  

 

2019  

Pouvoir neutre კონცეფცია:  

საკონსტიტუციო რეალობა 

თუ ილუზია?  

საერთაშორისო სამეცნირო 

კრებული: 

კონსტიტუციონალიზმი - 

მიღწევები და  

გამოწვევები. 

რედაქტორები მინდია  

უგრეხელიძე და ბექა 

ქანთარია. 2019  

გამომცემლობა 

„უნივერსალი“  

2018  

  

„თანამედროვე ქართული 

სახელმწიფო -  

საქართველოს პირველი 

რესპუბლიკის  

სამართალმემკვიდრე 

(წარსული და 

თანამედროვე  

გამოწვევები)“. კრებული:  

რესპუბლიკის 100 წელი. 

საქართველოს  

პრეზიდენტის, სარეზერვო  

ფონდისა და განათლებისა 

და ცნობიერების  

ამაღლების ინსტიტუტის  

ერთობლივი პროექტი. 

საქართველოს  

პრეზიდენტის  

წინასიტყვაობით. გვ. 

181194  
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2018  

  

ენციკლოპედია- 

ლექსიკონი: საქართველოს  

პირველი რესპუბლიკა  

(1918-1921). თსუ 

გამომცემლობა. სტატიები: 

გვ. 24-25. 27. 38. 117-118.  

128. 130. 153. 206-209. 213.  

259. 262. 274-275. 278-279.  

283-286. 297-298. 347-348. 

360-361. 368-370. 395. 399- 

402. 415-416. 434. 447. 456.  

458-459. 490. 530. 543.  

  

  თსუ გამომცემლობა  

2018  

  

„კონსტიტუცია“.  

სამეცნიერო კრებული:  

კონსტიტუციონალიზმის 

შესავალი, ზოგადი 

შესავალი, წიგნი 

პირველი. 2018 წელი  

    

2017  „კონსტიტუცია, როგორც 

ხელშეკრულება“.  

სამეცნიერო კრებული:  

კონსტიტუციონალიზმი  

800. III ეროვნული 

სამეცნიერო  

კონფერენცია  

საკონსტიტუციო 

სამართალში. გვ. 

15. 43.  

  

    

2017  

„სამართლის ისტორია 

როგორც პრაქტიკული 

მეცნიერება და  

არგუმენტაციის თეორია“.  

ევროპის უნივერსიტეტის  

სამეცნიერო ჟურნალი 

„სამართალი და 

მსოფლიო“. N 8.  

გვ. 47-74  
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2017  

„მოდერნზიმი ქართულ 

კონსტიტუციონალიზმში!?“  

სამეცნიერო ჟურნალი 

„აკადემიური მაცნე“.  

გრიგოლ რობაქიძის 

უნივერსიტეტის  

სპეციალური გამოცემა:  

„საქართველოს 

კონსტიტუციის 

გადასინჯვის  

სამართლებრივი,  

პოლიტიკური და  

ეკონომიკური ასპექტები“. 

გვ. 52-78  

  

  

2016  „კონსტიტუცია - ცნება, 

სტრუქტურა, ფუნქციები 

და კლასიფიკაცია“  

  

ჟურნალი „ახალგაზრდა  

ადვოკატები“,  ივნისი N.  

5. გვ. 27-62.  

  

  

2016  „ქართული 

კონსტიტუციონალიზმის 

განვითარების ეტაპები“.  

გამომცემლობა „დავით 

ბატონიშვილის  

ინსტიტუტი“, თბილისი.   

  

 საქართველოს  

საკონსტიტუციო  

სამართალი, 4 გამოცემა 

(თანაავტორი)  

გვ. 29-74  

  

 

2015  

„კონსტიტუცია სუბ-და 

ინტერდისციპლინათა 

გრავიტაციულ ველში“.  

ევროპის  

უნივერსიტეტის  

სამეცნიერო ჟურნალი: 

“სამართალი და 

მსოფლიო”. N: 3 გვ. 

13-40  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



  

  

  

7  
  

 

8.სხვა სახის აქტივობა  

N  აქტივობის დასახელება და აღწერა  

    

2018, ენციკლოპედია-ლექსიკონი: საქართველოს პირველი რესპუბლიკა (1918-1921). 

თსუ გამოცემა. 2018.  

  2018, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მცირე გრანტი, ორპალატიანი 

პარლამენტის იმპლემენტაციის პერსპეტქივა საქართველოში, იენის უნივერსიტეტი, 

გერმანია, პროექტის ხელმძღვანელი, ძირითადი განმახორციელებელი  

  

  2012-2013, GTZ, საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარები  

  

  KAAD სტიპენდიანტი (ჰაიდელბერგი, გერმანია)  

  

    

DAAD  სტიპენდიანტი (იენა, გერმანია)  

  

  

Max-Planck-Institut სტიპენდიანტი (ფრანკფურტი, გერმანია)  

  

  

საქართველოს პრეზიდენტის სტიპენდიანტი ორჯერ  

  ილია ჭავჭავაძის სახელობის სტიპენდიანტი  

  საქართველოს ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ჯილდო: „ქართული    

კონსტიტუციონალიზმის განვითარებაში შეტანილი წვლილისათვის“  

  

 

  


