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1. პერსონალური ინფორმაცია  

გვარი შეყილაძე 

სახელი ხატია 

ელ. ფოსტა xatiashekiladze@yahoo.com 

არსებული სამსახურებრივი 

პოზიცია 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 

სამართლებრივი და მატერიალური დეპარტამენტის 

სამართლებრივ საკითხთა სამმართველოს 

კონსულტანტი 

 

2. პოზიცია და მიმართულება 

თანამდებობა: 

 

ასოცირებული პროფესორი 

 

მიმართულება: სამართალი 

 

3. აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი  

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

მიმართულება / სპეციალობა სისხლის სამართალი 

ჩარიცხვის წელი 2014 

დისერტაციის დაცვის წელი 2020 

მინიჭებული კვალიფიკაცია სამართლის დოქტორი 

სადისერტაციო თემის სათაური 

კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის 

საუკეთესო ინტერესების პრიორიტეტულობა 

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების (სისხლის 

სამართლის საქმის წარმოების) პროცესში 

 
ნაშრომის ხელმძღვანელი მორის შალიკაშვილი, სამართლის დოქტორი, 

ასოცირებული პროფესორი 

 

√ 
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4. სხვა განათლება  

I 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

ფაკულტეტი / სპეციალობა 
იურიდიული ფაკულტეტი/სამართალმცოდნეობა 

 

ჩარიცხვის და დამთავრების 

წლები 

დაწყება (წწ) დასრულება (წწ) 

2011 2013 
მინიჭებული კვალიფიკაცია 

    
სამართლის მაგისტრი (წარჩინებით) 

II 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

ფაკულტეტი / სპეციალობა 
იურიდიული ფაკულტეტი/სამართალმცოდნეობა 

 

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

2007 2011 

მინიჭებული კვალიფიკაცია 

    
სამართლის ბაკალავრი 

 

 

 

 

5. პროფესიული გამოცდილება  

თარიღი (თთ/წწ) 
დამსაქმებელი 

პოზიცია / სამსახურებრივი 

მოვალეობანი -დან -მდე 

2014 

 

დღემდე საქართველოს იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭო 

 

სამართლებრივი  და 

მატერიალური 

უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტის 

სამართლებრივ საკითხთა 

სამმართველოს 

კონსულტანტი 

2016  

 

2017  სსიპ - არასაპატიმრო 

სასჯელთა აღსრულებისა და 

პრობაციის ეროვნული 

სააგენტოს პირობითი 

მსჯავრის გაუქმების 

კომისიის წევრი 
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საკითხთა განმხილველი 

მუდმივმოქმედი კომისია 

 

2015  

 

2016  

საქართველოს 

სასჯელაღსრულებისა და 

პრობაციის სამინისტროს 

არასრულწლოვანთა 

საქმეების განმხილველი 

ადგილობრივი საბჭო 

საბჭოს წევრი 

2012  

 

2014  საქართველოს 

სასჯელაღსრულებისა და 

პრობაციის სამინისტროს 

არასაპატიმრო სასჯელთა 

აღსრულებისა და 

პრობაციის ეროვნული 

სააგენტო 

პრობაციის ოფიცერი 

16.12.2010 

 

16.06.2011  აქართველოს იუსტიციის 

სამინისტროს 

მმართველობის სფეროში 

მოქმედი საჯარო 

სამართლის იურიდიული 

პირი - აღსრულების 

ეროვნული ბიურო 

სტაჟიორი 

14.12.2009  15.06.2010 საქართველოს ახალგაზრდა 

იურისტთა ასოციაცია 

სტაჟიორი, ადვოკატის 

თანაშემწე 

                 

6. სამეცნიერო-პედაგოგიური სტაჟი  

თარიღი (თთ/წწ) დაწესებულების 

დასახელება 

სასწავლო კურსი 

/კვლევითი პროექტი 

სწავლების 

საფეხური -დან -მდე 

 

2017 

 

დღემდე 

საქართველოს 

ეროვნული 

უნივერსიტეტი 

სასჯელაღსრულების 

სამართალი, 

სასჯელის 

მოხდისაგან ვადამდე 

გათავისუფლების 

საფუძვლები 

ბაკალავრიატი, 

მაგისტრატურა 

2016 

 

2019 სულხან-საბა 

ორბელიანის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

სისხლის სამართლის 

პროცესი (ზოგადი 

ნაწილი), 

საერთაშორისო 

სისხლის სამართალი 

ბაკალავრიატი, 

მაგისტრატურა 
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2016 

 

2017 

აღმოსავლეთ 

ევროპის 

უნივერსიტეტი 

საერთაშორისო 

სისხლის სამართალი 

მაგისტრატურა 

 

 

7. სამეცნიერო პუბლიკაციები   

თარიღი ნაშრომის სათაური ჟურნალის დასახელება 

 

2016 

პრობაციის სამსახურის 

როლი პირობით 

ვადამდე 

გათავისუფლებულ 

განსაკუთრებული 

კატეგორიის 

მსჯავრდებულთა 

მიმართ 

კრიმინოლოგიის ჟურნალი №1 

 

2016 

არასრულწლოვნის 

საუკეთესო ინტერესების 

პრიორიტეტულობის 

პრინციპის არსი  

 

 

სამართლის ჟურნალი №2 

 

 

8. სხვა სახის აქტივობა  

N აქტივობის დასახელება და აღწერა 

 

1. 

 

2018 - მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა სისხლის სამართლის 

სპეციალიზაციაში. 

 

2.  

24.02.2018-28.02.2018 - მართლმსაჯულების ზამთრის სკოლა, მონაწილე 

(გამარჯვებული). 

 

3. 16.06.2018-24.06.2018 - სასწავლო ვიზიტი საერთაშორისო სასამართლოებსა და 

ტრიბუნალებში, ჰააგა, ჰოლანდია. 

 

4. 27.02.2017-01.03.2017 - სასწავლო ვიზიტი - „ელექტრონული საქმისწარმოება იტალიაში“, 

ბოლონია, იტალია. 

 

5.  

04.11.2013-06.11.2013 - მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია, კონფერენცია - 
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„ოჯახური ძალადობა“, თბილისი, საქართველო; 

 

6. 

 

4.03.2013-6.03.2013 - ამერიკის   საელჩო,  კონფერენცია - „ქალები   პოლიციის   

სტრუქტურებში“, თბილისი, საქართველო. 

 

7. 

 

26.07.2012-27.07.2012 - საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტრო, ტრენინგი - „საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის აღსრულებისა 

და გამოყენების პირობები საქართველოში“, თბილისი, საქართველო. 

 

8. 10.03.2012-11.03.2012 - ევროპის   საბჭო,   სასჯელაღსრულებისა   და    პრობაციის 

სამინისტროს სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის 

ეროვნული სააგენტო, ტრენინგი - „პრობაციის სამსახურის როლი პირობით ვადამდე 

გათავისუფლებულ პირთა მიმართებით ევროპული სტანდარტების მიხედვით“, 

თბილისი, საქართველო. 

 

 

 

 

 


