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1. პერსონალური ინფორმაცია   

გვარი  ლალიაშვილი  

სახელი  თამარ  

ელ. ფოსტა  Tlaliashvili@hotmail.com , t.laliashvili@seu.edu.ge 

  

 

  

2. პოზიცია და მიმართულება 

თანამდებობა: 

 

ასოცირებული პროფესორი 

 

მიმართულება: სამართალი 

  

  

  

  

3.აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი   

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება  

ბრემენის უნივერსიტეტი  

  

მიმართულება / სპეციალობა  სამართალი  

ჩარიცხვის წელი  2010  

დისერტაციის დაცვის წელი    

მინიჭებული კვალიფიკაცია  სამართლის დოქტორი   

სადისერტაციო თემის სათაური  

საპროცესო შეთანხმების სედარებითი ანალიზი 

გერმანიის,ამერიკის შეერთებული შტატებისა და 

საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესში  

ნაშრომის ხელმძღვანელი  დოქტორი ედა ვესლაუ  

  

  

  

 

√ 
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4. სხვა განათლება   

I   

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება  

  

ივ.ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

  

ფაკულტეტი / სპეციალობა  
სამართალი  

  

ჩარიცხვის და დამთავრების 

წლები  

დაწყება (წწ)  დასრულება (წწ)  

1982  1988  

მინიჭებული კვალიფიკაცია  

   

  

  

  

5. პროფესიული გამოცდილება   

თარიღი (თთ/წწ)  
დამსაქმებელი  

პოზიცია / სამსახურებრივი 

მოვალეობანი  -დან  -მდე  

1992  

  

1993  იუსტიციის 

სამინისტრო  

საქართველოს მოქალაქეობის საკითხთა 

განყოფილების კონსულტანტი   

1993  

  

1999  საქართველოს 

გენერალური 

პროკურატურა  

პროკურორი  

1999  

  

2000  კრწანისი მთაწმინდის  

რაიონული 

სასამართლო  

მოსამართლე  

2000  2001  თბილისის საოლქო 

სასამართლო  

მოსამართლე  

2001  

  

2006  საქართველოს 

უზენაესი 

სასამართლო  

მოსამართლე  

2007  2010  ბრემენის 

უნივერსიტეტი  

მეცნიერ თანამშრომელი  

2010  დღემდე  საქართველოს 

უნივერსიტეტი  

ლექტორი  

2010  დღემდე  თბილისის 

ჰუმანიტარული 

უნივერსიტეტი  

ასოცირებული პროფესოტი  
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2013  დღემდე  საქართველოს 

საპატრიარქოს წმინდა 

ანდრია 

პირველწოდებულის 

სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტის  

ასოცირებული პროფესორი  

2013  დღემდე  ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი  

მოწვეული პროფესორი  

2014  დღემდე  საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს 

სამართლის სკოლის  

ასოცირებული პროფესორი  

2016    ევროპის 

უნივერსიტეტი  

პროფესორი  

                  

6. სამეცნიერო-პედაგოგიური სტაჟი  

თარიღი (თთ/წწ)  დაწესებულების 

დასახელება  

 სასწავლო კურსი  

/კვლევითი პროექტი  

სწავლების  

საფეხური  -დან  -მდე  

  

  

         

2010  დღემდე  საქართველოს 

უნივერსიტეტი  

ლექტორი  

2010  დღემდე  თბილისის 

ჰუმანიტარული 

უნივერსიტეტი  

ასოცირებული პროფესოტი  

2013  დღემდე  საქართველოს 

საპატრიარქოს წმინდა 

ანდრია 

პირველწოდებულის 

სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტის  

ასოცირებული პროფესორი  

2013  დღემდე  ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის  

მოწვეული პროფესორი  

  სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი  
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2014  დღემდე  საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს 

სამართლის სკოლის  

ასოცირებული პროფესორი  

2016    ევროპის 

უნივერსიტეტი  

პროფესორი  

  

 

7.სხვა სახის აქტივობა  

N  აქტივობის დასახელება და აღწერა  

   DAAD სტიპენდია - მაქს-პლანკის საზღვარგარეთის ქვეყნების ძირითადი 

ინსტიტუტები და საერთაშორისო სისხლის სამართლის პროცედურა, 2011/2012  

  ფრიდრიხ-შილერის უნივერსიტეტი იენა, სამეცნიერო თემა: სასამართლოს 

დამოუკიდებლობის ძირითადი ბერკეტები, 2013 წ  

  

  კაადის ფონდის სტიპენდიანტი - კიოლნის უნივერსიტეტი, სამეცნიერო თემა: ფარული  

გამოძიება და ადამიანის უფლებები, 2014 წ  

    

კიოლნის DAAD მეცნიერის უნივერსიტეტი, კვლევის თემა: კონტინენტური ევროპისა 

და ინგლის-ამერიკის კრიმინალური პროცესის დადებითი და უარყოფითი მხარეები,  

2015 წ.  

  

  

 

  


