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1. პერსონალური ინფორმაცია  

გვარი ლაზარაშვილი 

სახელი ლალი 

ელ. ფოსტა l.lazarashvili@seu.edu.ge 

 

 

2. პოზიცია და მიმართულება: 

 

თანამდებობა: 

 

მოწვეული ლექტორი 

 

მიმართულება:  კერძო სამართალი 

 

 

3.აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი  
 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

მიმართულება / სპეციალობა კერძო სამართალი 

ჩარიცხვის წელი 1994 (თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და 

სამართლის ინსტიტუტის ასპირანტურა) 

დისერტაციის დაცვის წელი 1998 (თსუ) 

მინიჭებული კვალიფიკაცია იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი (დოქტორთან 

გათანაბრებული) 

სადისერტაციო თემის სათაური სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება  

ნაშრომის ხელმძღვანელი პროფ. ბესარიონ ზოიძე 

 

4. სხვა განათლება  

 

I 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

სტოკჰოლმის სამეფო ტექნიკური ინსტიტუტი (შვედეთი), 

უძრავი ქონების დაგეგმვისა და მიწის სამართლის 

ფაკულტეტი, მაგისტრატურა მიწის მართვის 

 

V 
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სპეციალობით, აკადემიური ხარისხი - მეცნიერებათა 

მაგისტრი   

ფაკულტეტი / სპეციალობა 

უძრავი ქონების დაგეგმვისა და მიწის სამართლის 

ფაკულტეტი, მაგისტრატურა მიწის მართვის 

სპეციალობით 

ჩარიცხვის და დამთავრების 

წლები 

დაწყება (წწ) დასრულება (წწ) 

1999 2001 

მინიჭებული კვალიფიკაცია    მეცნიერებათა მაგისტრი მიწის მართვის სფეროში 

 

 

5. პროფესიული გამოცდილება  

 

თარიღი (თთ/წწ) 
დამსაქმებელი 

პოზიცია / სამსახურებრივი 

მოვალეობანი -დან -მდე 

2016 

 

დღემდე 2016-დღემდე - 
მუდმივმოქმედი 
არბიტრაჟის შპს „დავების 
განმხილველი ცენტრი“ 
(DRC)  

სასამართლოს წევრი 

2014 

 

2018 

(აპრილი) 

2014-2018 (აპრილი) - 
იურიდიული კომპანია 
„სამართლის სახლი“  

ექსპერტი 

2005 

 

2010 საქართველოს უზენაესი 
სასამართლო  

მოსამართლე (სამოქალაქო საქმეთა 
პალატა/ადმინისტრაციულ საქმეთა 
პალატა) 

2003 2005 თბილისის საოლქო 

სასამართლო 

მოსამართლე  
(ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა) 

2000 

 

2003 საქართველოს უზენაესი 
სასამართლო 
 

მოსამართლის თანაშემწე 
(ადმინისტრაციულ და სხვა 
კატეგორიის საქმეთა პალატა) 

   2000 

 

2000 2000 - საქართველოს 
სახელმწიფო ქონების 
მართვის სამინისტრო 
 

სახელშეკრულებო ვალდებულებათა 
ანალიზისა და კონტროლის 
დეპარტამენტი, დეპარტამენტის 
დირექტორის მოადგილე 

1996 

 

2000 საქართველოს იუსტიციის 
სამინისტრო - 
ეკონომიკური 
კანონმდებლობის 
განყოფილება/ 
კერძო სამართლის 
დეპარტამენტი/ 
სამართალშემოქმედებითი 
მეთოდიკის 
განყოფილება/ 
კანონმდებლობის 
დეპარტამენტი  

კონსულტანტი/  
უფროსი კონსულტანტი/ მრჩეველი/  
განყოფილების უფროსი/ 
დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე 
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6. სამეცნიერო-პედაგოგიური სტაჟი  

 

თარიღი (თთ/წწ) დაწესებულების 

დასახელება 

სასწავლო კურსი 

/კვლევითი პროექტი 

სწავლების 

საფეხური -დან -მდე 

2018 

 

დღემდე საქართველოს 

ეროვნული 

უნივერსიტეტი სეუ 

მოწვეული ლექტორი 

თანამედროვე 

საკორპორაციო 

სამართალი; 

იურიდიული კლინიკა; 

კორპორაციული მართვა 

ბაკალავრია

ტი 

მაგისტრატუ

რა 

 

2012 

დღემდე  საქართველოს 

უნივერსიტეტის 

პროფესორი, კერძო 

სამართლის 

მიმართულების 

ხელმძღვანელი 

საკორპორაციო 

სამართალი; 

სამოქალაქო საპროცესო 

სამართალი; 

სანივთო სამართალი; 

სახელშეკრულებო 

სამართალი; 

აკადემიური წერა 

ბაკალავრია

ტი 

მაგისტრატუ

რა 

1998 

 

დღემდე თინათინ წერეთლის 
სახელობის 
სახელმწიფოსა და 
სამართლის 
ინსტიტუტი, უფროსი 
მეცნიერ-
თანამშრომელი 

  

 

2010 

2012 ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

იურიდიული 

ფაკულტეტი, 

მოწვეული 

პროფესორი 

სამოქალაქო საპროცესო 

სამართლის 

გაღრმავების კურსი 

ბაკალავრია

ტი 

2011 

 

2012 2011-2012 - 
საქართველოს 
საერთაშორისო 
ურთიერთობათა 
უნივერსიტეტი 
(თბილისის ღია 
უნივერსიტეტი), 
ასოცირებული 
პროფესორი 

შესავალი სამოქალაქო 

სამართალში;  

საკორპორაციო 

სამართალი; 

სანივთო სამართალი 

ბაკალავრია

ტი 

მაგისტრატუ

რა 

2011 2012 2011-2012 - სულხან-
საბა ორბელიანის 
სასწავლო 
უნივერსიტეტი, 
ასოცირებული 
პროფესორი 

შესავალი სამოქალაქო 
სამართალში; 
საკორპორაციო 
სამართალი; 
სამოქალაქო საპროცესო 
სამართალი 

ბაკალავრია

ტი 
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2008 2012 2008-2012 - კავკასიის 
სამართლის სკოლა, 
ასოცირებული 
პროფესორი/მოწვეულ
ი პროფესორი 

საკორპორაციო 
სამართალი 

ბაკალავრია

ტი 

2006 2009 2006-2009 - თბილისის 
ეკონომიკურ 
ურთიერთობათა 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, 
სრული პროფესორი 

საკორპორაციო 
სამართალი; 
სანივთო სამართალი; 
სამოქალაქო საპროცესო 
სამართალი; 
კორპორაციული მართვა 

ბაკალავრია

ტი 

მაგისტრატუ

რა 

2000 2001 ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 
იურიდიული 
ფაკულტეტის 
სამოქალაქო 
სამართლის კათედრის 
ლექტორი 

საკორპორაციო 
სამართალი 

ბაკალავრია

ტი 

 

 

 

 

7. სამეცნიერო პუბლიკაციები  
 

თარიღი ნაშრომის სათაური ჟურნალის დასახელება გამომცემლობა 

 

1/2020 

საწარმოთა 
გადაადგილების 
თავისუფლება ევროპულ 
საკორპორაციო 
სამართალში და მისი 
მნიშვნელობა ქართული 
საკორპორაციო 
სამართლისთვის 

შედარებითი სამართლის 
ქართულ-გერმანული 
ჟურნალი, გვ.29-41 

 

სახელმწიფოსა და 

სამართლის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა 

 

2019, #4 
სასამართლოს მიერ საქმის 
განხილვა ზეპირი 
მოსმენის გარეშე და 
სამართლიანი 
სასამართლოს უფლება 

ჟურნალი 

„მართლმსაჯულება და 

კანონი“,  გვ.37-65 

საქართველოს 

უზენესი სასამართლო 

და საქართველოს 

მოსამართლეთა 

ასოციაცია 

 

2019, 10 

ნოემბერი 

უფლება სამართლიან 
სასამართლოზე და ზეპირი 
მოსმენის გარეშე საქმის 
განხილვა საკასაციო 
სასამართლოში 

საერთაშორისო 
სამეცნიერო 
კონფერენციის ISC SEU 
2019 II სტატიათა 
კრებული, გვ.294-309 

საქართველოს 

ეროვნული 

უნივერსიტეტი 

 

 

 

8.სხვა სახის აქტივობა 
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N აქტივობის დასახელება და აღწერა 

1 2019 წლის 27 მარტი, სემინარი უძრავ ნივთზე საკუთრების შეძენის თანამედროვე 

გამოწვევები (საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების 

შედეგების ანალიზი საქმეზე „ნოდარ დვალი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“), 

თბილისი, საქართველოს უნივერსიტეტი (თბილისი, კოსტავას 77ა), მოხსენება თემაზე: 

„უძრავ ნივთზე საკუთრების შეძენის მოდელის დახვეწის საჭიროება“ 

2 2018 წლის 26 სექტემბერი, ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია: „ქართული 

სამართალი თანამედროვე გამოწვევების წინაშე (თეორია და პრაქტიკა)“, თბილისი, 

საქართველოს უნივერსიტეტი (თბილისი, კოსტავას 77ა), მოხსენება თემაზე: „საწარმოთა 

გადაადგილების თავისუფლება“ 

3 2018 წლის ივლისი, სამეცნიერო მივლინება, მარტინ ლუთერის ჰალე-ვიტენბერგის 
უნივერსიტეტი, გერმანია 

4 2017 წლის 6-8 დეკემბერი, საერთაშორისო სემინარი: „გერმანიის საკორპორაციო 

სამართალი“, ბერლინი,  ორგანიზატორი: ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტი 

5 2017 წლის 23 სექტემბერი, ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია: „ქართული 

სამართალი თანამედროვე გამოწვევების წინაშე (თეორია და პრაქტიკა)“, თბილისი, 

საქართველოს უნივერსიტეტი (თბილისი, კოსტავას 77ა), მოხსენება თემაზე: „ზეპირი 

მოსმენის გარეშე საქმის განხილვის კრიტერიუმები“ 

6 

 

2017-2018 - სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის სამართლის 

მიმართულების უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს წევრი 

 

7 

2017 წლის 21-25 ივნისი, ბათუმი, ხელმძღვანელი და ექსპერტი, საქართველოს 

უნივერსიტეტის სამართლის სკოლისა და იურიდიული კომპანია „სამართლის სახლის“ 

მიერ ორგანიზებული საზაფხულო სკოლა: „დაუსწრებელი გადაწყვეტილების 

აქტუალური საკითხები“ 

 

 


