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ავტობიოგრაფია („CV”) 

 

 
1.  სახელი, გვარი:  ლავრენტი მაღლაკელიძე  

2. დაბადების თარიღი:  30/10/1980  

3. დაბადების ადგილი:  ქ. ზესტაფონი  

4. მოქალაქეობა:  საქართველოს მოქალაქე  

5. ოჯახური მდგომარეობა:  დაოჯახებული  

6.   ელფოსტა: maglakelidzelasha@yahoo.com 

 

 

6. განათლება 

 წლები უმაღლესი 

სასწავლებლის 

დასახელება 

სპეციალობა აკადემიური 

ხარისხი 

1 2013 წლის 21 

მარტი 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

იურიდიული 

ფაკულტეტი 

სამართალმცოდნეობა სამართლის 

დოქტორი 

 

 

2 2008 წლის 1 

ოქტომბრიდან 

2012 წლის 30 

სექტემბრამდე 

ფრიდრიხ შილერის 

სახელობის იენის 

უნივერსიტეტი 

(გერმანია) 

სამართალმცოდნეობა 

 

 

დოქტორანტი 

(სამეცნიერო-

კვლევითი 

მივლინება) 

3 2006 წლის 1 

აპრილიდან  2013 

წლის 21 

მარტამდე 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

იურიდიული 

ფაკულტეტი 

სამართალმცოდნეობა 

 

დოქტორანტი 

 

 

4 2004-2006 წ.წ. საქართველოს 

მეცნიერებათა 

აკადემიის თინათინ 

წერეთლის სახელობის 

სახელმწიფოსა და 

სამართლის 

ინსტიტუტი 

სამართალმცოდნეობა 

 

ასპირანტი 

 

 

5 1998-2003 წ.წ. ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

იურიდიული 

ფაკულტეტი 

სამართალმცოდნეობა 

 

მაგისტრთან 

გათანაბრებული 

დიპლომი 

 

 

 

7. სამუშაო გამოცდილება 

mailto:maglakelidzelasha@yahoo.com
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 წლები თანამდებობა დეპარტამენტის/განყოფილების 

დასახელება 

ორგანიზაციის 

დასახელება 

1 2017 წლის 

ივლისიდან 

დღემდე 

სრული 

პროფესორი 

სამართლის ფაკულტეტი სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

„გეომედი" 

2 2016 წლის 

ივლისიდან 

დღემდე 

მოსამართლე სისხლის სამართლის საქმეთა 

საგამოძიებო, წინასასამართლო 

სხდომისა და არსებითი 

განხილვის კოლეგია 

თბილისის 

საქალაქო 

სასამართლო 

3 2016 წლის 

იანვრიდან 

დღემდე 

სარედაქციო 

კოლეგიის 

წევრი 

გერმანულ-ქართული სისხლის 

სამართლის ჟურნალი  

გერმანულ-

ქართული 

სისხლის 

სამართლის 

ჟურნალი  

4 2015 წლის 

ივნისიდან 

დღემდე 

საბჭოს წევრი უზენაესი სასამართლოს 

სამეცნიერო-საკონსულტაციო 

საბჭო 

საქართველოს 

უზენაესი 

სასამართლო 

5 2015 წლის 

ივნისიდან 

2016 წლის 

აპრილამდე 

მსმენელი იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის 

უმაღლესი სკოლა 

6 2014 წლის 

მაისიდან 2015 

წლის 1 

ივლისამდე 

სრული 

პროფესორი 

სისხლის სამართლის 

მიმართულება 

შინაგან საქმეთა  

სამინისტროს 

აკადემია 

7 2013 წლის 

დეკემბრიდან 

დღემდე 

ასოცირებული 

პროფესორი 

სისხლის სამართლის 

მიმართულება 

სულხან-საბა 

ორბელიანის 

სასწალო 

უნივერსიტეტის 

სამართლის 

ფაკულტეტი 

8 2013 წლის 

აგვისტოდან 

2015 წლის 

ივნისამდე 

პროკურორი ქ. თბილისის პროკურატურის 

საგამოძიებო ნაწილი 

ქ. თბილისის 

პროკურატურა 

9 2008 წლის 

თებერვლიდან 

დღემდე 

 

ასისტენტ-

პროფესორი 

 

სისხლის სამართლის 

მიმართულება 

 

ივანე 

ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

იურიდიული 

ფაკულტეტი 

10 2008 წლის  

იანვრიდან 

2008 წლის 

ივლისამდე 

მოწვეული 

პროფესორი 

 

საქართველოს ახალგაზრდა 

იურისტთა ასოციაცია 

საქართველოს 

ახალგაზრდა 

იურისტთა 

ასოციაცია 
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11 2007 წლის 

სექტემბრიდან 

2008 წლის 

ივნისამდე 

მოწვეული 

პროფესორი 

 

 

სისხლის სამართლის 

მიმართულება 

 

 

ქართულ-

ამერიკული 

უნივერსიტეტი 

 

12 2007 წლის 

მარტიდან 2007 

წლის 

ივლისამდე 

 

მოწვეული 

პროფესორი 

 

სისხლის სამართლის 

მიმართულება 

 

 

ივანე 

ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

იურიდიული 

ფაკულტეტი 

13 2005-2006 უფროსი 

გამომძიებელი 

 

  ადამიანის მკვლელობის, 

ჯანმრთელობისა და ღირსების 

წინააღმდეგ მიმართულ 

დანაშაულთა ბრძოლის 

განყოფილება 

  შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს 

თბილისის 

მთავარი 

სამმართველო 

14 2004-2005 

 

გამომძიებელი ზესტაფონის შინაგან საქმეთა 

რაიონული განყოფილება 

ზესტაფონის 

შინაგან საქმეთა 

რაიონული 

განყოფილება 

 

8. პუბლიკაციების რაოდენობა, სახელმძღვანელოს რედაქტორობა 

 წელი პუბლიკაციის დასახელება გამომცემლობა პუბლიკაციის სახე 

(სტატია, მონოგრაფია, 

სახელმძღვანელო და 

სხვ.) 

1 

 

2017 ბრალდების უცვლელობის 

პრინციპის გაგება ქართული 

და ადამიანის უფლებათა 

დაცვის ევროპული 

სასამართლოს პრაქტიკის 

მიხედვით 

გერმანულ-ქართული 

სისხლის სამართლის 

ელექტრონული 

ჟურნალი, მესამე 

გამოცემა 

(http://www.dgstz.de/) 

სტატია 

2 2017 არაპირდაპირი (ირიბი) 

მტკიცებულებების 

მნიშვნელობა ქართული და 

საერთაშორისო სისხლის 

სამართლის პროცესის 

მიხედვით 

„მართლმსაჯულება და 

კანონი“, N1(53)17, 

(საქართველოს 

მოსამართლეთა 

ასოციაციის 

იურიდიული ჟურნალი) 

სტატია  

(თანაავტორი) 

3 

 

2016 შეცდომა ქმედების 

შემადგენლობის 

დამამძიმებელ გარემოებებში 

(განზრახ მკვლელობის 

უმართლობასთან 

მიმართებით) 

გერმანულ-ქართული 

სისხლის სამართლის 

ელექტრონული 

ჟურნალი, მესამე 

გამოცემა 

(http://www.dgstz.de/) 

სტატია 

4 

 

2015 ბრალის გენეზისი ქართულ 

სისხლის სამართალში  

„მართლმსაჯულება და 

კანონი“, N5, 

სტატია 

http://www.dgstz.de/wp-content/uploads/2016/12/%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%AB%E1%83%942c-GEO.pdf
http://www.dgstz.de/wp-content/uploads/2016/12/%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%AB%E1%83%942c-GEO.pdf
http://www.dgstz.de/wp-content/uploads/2016/12/%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%AB%E1%83%942c-GEO.pdf
http://www.dgstz.de/wp-content/uploads/2016/12/%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%AB%E1%83%942c-GEO.pdf
http://www.dgstz.de/wp-content/uploads/2016/12/%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%AB%E1%83%942c-GEO.pdf
http://www.dgstz.de/wp-content/uploads/2016/12/%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%AB%E1%83%942c-GEO.pdf
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(საქართველოს 

მოსამართლეთა 

ასოციაციის ჟურნალი) 

5 2013 განზრახვა და 

მართლწინააღმდეგობის 

შეგნება ქართული და 

გერმანული სისხლის 

სამართლის მიხედვით 

(შედარებით- 

სამართლებრივი ანალიზი) 

გამომცემლობა 

„მერიდიანი“ 

მონოგრაფია 

6 

 

2013 განზრახვის ცნების 

ზოგიერთი პრობლემისათვის 

თანამედროვე გერმანულ 

სისხლის სამართლის 

დოგმატიკაში 

„სისხლის სამართლის 

მეცნიერება ერთიანი 

ევროპული 

განვითარების 

პროცესში“ (სამეცნიერო 

სიმპოზიუმის კრებული) 

სტატია 

       

7 2013 სისხლის სამართალი, 

ზოგადი ნაწილის 

მიმოხილვა, ავტორი: მერაბ 

ტურავა 

გამომცემლობა 

„მერიდიანი“ 

სახელმძღვანელოს 

სამეცნიერო 

რედაქტორი 

8 2013 სისხლის სამართლის 

ზოგადი ნაწილი, სასჯელი 

და დანაშაულის სხვა 

სისხლისსამართლებრივი 

შედეგები, ავტორი: ირაკლი 

დვალიძე 

გამომცემლობა 

„მერიდიანი“ 

სახელმძღვანელოს 

სამეცნიერო 

რედაქტორი 

9 2010 მართლწინააღმდეგობის 

შეგნების მნიშვნელობა 

განზრახი და 

გაუფრთხილებლობითი 

დელიქტების დროს 

 

 

„სამართლის ჟურნალი“, 

N1-2, (ივანე 

ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

იურიდიული 

ფაკულტეტის ჟურნალი) 

სტატია 

 

10 2009 სამართლებრივი შეცდომისა 

და მართლწინააღმდეგობის 

ეტაპზე დაშვებული 

შეცდომის 

ურთიერთგამიჯვნის 

საკითხისათვის 

 

„სამართლის ჟურნალი“, 

N2, (ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

იურიდიული 

ფაკულტეტის ჟურნალი) 

სტატია 

 

11 2007 დანაშაულის სისტემა 

საერთაშორისო 

მატერიალური სისხლის 

სამართლის მიხედვით 

„მართლმსაჯულება და 

კანონი“,  N2/3, 

(საქართველოს 

მოსამართლეთა 

ასოციაციის 

იურიდიული ჟურნალი) 

სტატია 
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12. მიღებული სტიპენდიები, სერტიფიკატები, სიგელები 

 წელი სტიპენდიის, სერტიფიკატის 

დასახელება 

გამცემი უწყება/ფონდი 

1  2017 წლის 

ნოემბერი-

დეკემბერი 

სასამართლო პრაქტიკა 

ფრანკფურტის საქალაქო 

სასამართლოში (სერთიფიკატი) 

საერთაშორისო სამართლებრივი 

თანამშრომლობის გერმანული 

ფონდი (IRZ) 

2 2016 წლის 13 

ნოემბერი 

არასრულწლოვანთა 

მართლმსაჯულება, მათ შორის, 

არსრულწლოვანთან 

ურთიერთობის მეთოდიკა და 

მასთან დაკავშირებული სხვა 

საკითხები (სერთიფიკატი) 

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა 

3 2014 წლის 30 

დეკემბერი  

მადლობის სიგელი საქართველოს 

პროკურატურაში წარმატებული 

მუშაობისათვის 

საქართველოს მთავარი 

პროკურატურა 

4 2014 წლის 27 

სექტემბერი  

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო 

გამოცდა (სერთიფიკატი) 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 

5 2013 წლის 29-

31 მარტი 

სწავლების მეთოდოლოგიაში 

ტრენინგი (სერთიფიკატი) 

USAID 

6 2011 წლის 1 

ოქტომბრიდან 

2012 წლის 30 

სექტემბრამდე 

გერმანიის აკადემიური გაცვლის 

სამსახურის სტიპენდია  

(სერთიფიკატი) 

 

გერმანიის აკადემიური გაცვლის 

სამსახური (DAAD) 

7 2010 წლის 1 

აპრილიდან 

2011 წლის 30 

მარტამდე 

გერმანიის აკადემიური გაცვლის 

სამსახურის სტიპენდია 

(სერთიფიკატი) 

 

გერმანიის აკადემიური გაცვლის 

სამსახური (DAAD) 

8 2008 წლის 1 

ოქტომბრიდან 

2009 წლის 30 

სექტემბრამდე 

გერმანიის აკადემიური გაცვლის 

სამსახურის სტიპენდია 

(სერთიფიკატი) 

 

გერმანიის აკადემიური გაცვლის 

სამსახური (DAAD)  

9 2008 წლის 1 

აგვისტოდან 

2008 წლის 30 

სექტემბრამდე 

გერმანული ენის შემსწავლელი 

კურსები ლაიფციგის 

უნივერსიტეტი (გერმანია) 

 

გერმანიის აკადემიური გაცვლის 

სამსახური (DAAD) 

10 2007 წლის 

ივნისი-

ივლისი 

ფრიდრიხ შილერის სახელობის 

იენის უნივერსიტეტის სტიპენდია 

 

ფრიდრიხ შილერის სახელობის 

იენის უნივერსიტეტი 

11 2003 წლის 7 

დეკემბერი 

პროკურატურის მუშაკთა 

საკვალიფიკაციო გამოცდა 

(სერთიფიკატი) 

საქართველოს იუსტიციის საბჭო 

 

13. სამეცნიერო-საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა  

 წლები როლი პროექტში პროექტის დასახელება დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

1 

 

2016 წლის 1 

სექტემბრიდან 

დღემდე 

პროექტის 

მონაწილე 

ქართული სისხლის 

სამართლის პროცესის 

ინტერნაციონალიზაცია 

ფოლკსვაგენის ფონდი 

(Volkswagenstiftung) 
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14. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობა  
 წელი ღონისძიების დასახელება 

 

  

მოხსენების 

სათაური/სემინარში 

მონაწილეობა 

 

ღონისძიების 

ჩატარების 

ადგილი 

1 2017 წლის 

15-17 

ივნისი 

ქართულ-გერმანული საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

(თემატურად-სამართლის სხვადასხვა 

დარგის პრობლემური საკითხები) 

კონფერენციის 

მონაწილე 

ივანე 

ჯავახიშვილი

ს სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტე-

ტი - (DAAD-

ის 

ორგანიზები

თ ; გერმანულ 

ენაზე) 

2 2017 წლის 

23 მაისი 

ჯგუფური დანაშაულის პრობლემუ-

რი საკითხები, არასრულწლოვანის 

დაკითხვა, 

არასრულწლოვანის მონაწილეობით  

შედგენილი საპროცესო დოკუმენტის 

წინასასამართლო სხდომაზე მტკიცე-

ბულებად დაშვების სამართლებრივი  

პრობლემები 

კონფერენციის 

მონაწილე 

ივანე 

ჯავახიშვილი

ს სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტე-

ტი 

3 2016 წლის 

20 მაისი 

სისხლის სამართლის საერთაშორისო  

სამართალი და მისი წყაროები 

კონფერენციის 

მონაწილე 

ივანე 

ჯავახიშვილი

და ევროპეიზაცია, 

როგორც გამოწვევა და 

ამოცანა 

2 2011 წლის 1 

მარტიდან 

2011 წლის 30 

სექტემბრამდე 

 

სამეცნიერო 

თანამშრომელი 

 

 

საქართველოში სისხლის 

სამართლის სწავლების 

თანამედროვე მეთოდების 

დანერგვა და სისხლის 

სამართლის დოგმატიკის 

განვითარება 

ფოლკსვაგენის ფონდი 

(Volkswagenstiftung)  

3 2008 წლის 1 

იანვრიდან 

2009 წლის 31 

დეკემბრამდე 

 

 

შემსრულებული 

 

 

ევროპული სისხლის 

სამართლის 

განვითარებისათვის 

საქართველოში 

 

 

ქართველოლოგიის, 

ჰუმანიტარული და 

სოციალური 

მეცნიერების ფონდი 

(რუსთაველის ფონდი) 

4 2007 წლის 1 

ნოემბრიდან 

2008 წლის 30 

სექტემბრამდე 

 

სამეცნიერო 

თანამშრომელი 

 

 

საქართველოში სისხლის 

სამართლის სწავლების 

თანამედროვე მეთოდების 

დანერგვა და სისხლის 

სამართლის დოგმატიკის 

განვითარება 

ფოლკსვაგენის ფონდი 

(Volkswagenstiftung) 
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ს სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტე-

ტი 

4 2013 წლის 

22 მარტი 

 

თანამედროვე სისხლის სამართლის 

დოგმატიკის საკითხების განხილვა 

კონფერენციის 

მონაწილე 

ივანე 

ჯავახიშვილი

ს სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტე-

ტი 

5 2011 წლის 

6-9 

ოქტომბერი 

 

 

ქართველ სისხლის სამართლის 

მეცნიერ-იურისტთა პირველი 

პროფესიული შეხვედრა 

 

 

კონფერენციის 

თანაორგანიზატორი 

 

 

 

ივანე 

ჯავახიშვილი

ს სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტე-

ტი 

6 2009 წლის 

25 

ნოემბრიდან 

2009 წლის 

26 

ნოემბრამდე 

ევროპული სისხლის სამართლის 

განვითარებისათვის 

საქართველოში 

კონფერენციის 

მონაწილე 

ივანე 

ჯავახიშვილი

ს სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტე-

ტი 

7 2008 წლის 

21 

ივნისიდან 

2008 წლის 

26 

თანამედროვე სისხლის სამართლის 

დოგმატიკის საკითხები 

კონფერენციის 

მონაწილე 

გერმანია, ქ. 

იენა, 

ფრიდრიხ 

შილერის 

სახელობის  

უნივერსიტე-

ტი 

8 2007 წლის 6 

აგვისტოდან 

2007 წლის 

19 

აგვისტომდე 

 

თანამედროვე სისხლის სამართლის 

იუსტიციის პრობლემები 

 

სემინარის 

სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი 

 

ივანე 

ჯავახიშვილი

ს სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტე-

ტი 

გერმანია, ქ. 

ბერლინი, 

ჰუმბოლდტი

ს სახელობის 

უნივერსიტე-

ტი 

9 2007 წლის 

15 

თანამედროვე სისხლის სამართლის 

დოგმატიკის საკითხები 

დანაშაულის 

სისტემა 

გერმანია, ქ. 

იენა, 
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ივნისიდან 

2007 წლის 

24 

ივნისამდე 

 

 საერთაშორისო 

მატერიალური 

სისხლის 

სამართლის 

მიხედვით 

ფრიდრიხ 

შილერის 

სახელობის  

უნივერსიტე-

ტი 

 

15. უცხო ენების ცოდნა  

1 გერმანული DHS-2 სერთიფიკატი (2008 წელი) 

2 ინგლისური B1 სერთიფიკატი (2016 წელი) 

3 რუსული ძალიან კარგად სერთიფიკატის გარეშე 

 


