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განათლება, აკადემიური ხარისხი და სამსახურებრივი გამოცდილება 

 

განათლება 

 

უმაღლესი 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულება, ფაკულტეტი 

 

ჩარიცხვისა და 

დამთავრების 

წლები 

სპეციალობა, კვალიფიკაცია 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

იურიდიული ფაკულტეტი 

1994-1999 სამართალმცოდნეობა, იურისტი, 

დიპლომი #01267 

 

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი   

დისერტაციის დაცვის თარიღი 2016 

დისერტაციის თემა უძრავ ნივთებზე სანივთო უფლებათა 

რეგისტრაციის გავლენა სანივთო უფლებათა 

განხორციელებასა და დაცვაზე 

მინიჭებული კვალიფიკაცია სამართლის დოქტორი 

კვალიფიკაციის 

დამადასტურებელი  

დოკუმენტის ნომერი 

D # 000168 

 

სამსახურებრივი გამოცდილება 

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა 

1999-2001 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამართლებრივი 

რეფორმისა და იურიდიული ტერმინოლოგიის დამდგენი 

კომისიის წევრი 

2001-2002 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მოქალაქეობის, 

სამოქალაქო მდგომარეობის რეგისტრაციის, იმიგრაციის საკითხთა 

და ნოტარიატის დეპარტამენტის მოქალაქეობის განყოფილების 



უფროსი 

2002-2004 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მოქალაქეობის, 

სამოქალაქო მდგომარეობის რეგისტრაციის, მოქალაქეობისა და 

იმიგრაციის სამმართველოს მრჩეველი 

2004-2004 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მოქალაქეობის, 

სამოქალაქო მდგომარეობის რეგისტრაციის, მოქალაქეობისა და 

იმიგრაციის სამმართველოს უფროსის მოვალეობის 

შემსრულებელი 

2004 -2004 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიწის მართვის 

დეპარტამენტის კანონშემოქმედებისა და იურიდიული 

სამმართველოს უფროსი 

2004-2006 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის 

ეროვნული სააგენტოს იურიდიული სამსახურის უფროსი 

2007-2009 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ბიბლიოთეკის 

ხელმძღვანელი 

2009-2014 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სამეცნიერო 

კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი სპეციალისტი 

2014-2015 სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ადმინისტრაციის 

(დეპარტამენტი) იურიდიული სამმართველოს უფროსი 

 

შეთავსებით მუშაობა, პედაგოგიური გამოცდილება 

 

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა 

2001-2005 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მასწავლებელი კერძო 

სამართლის მიმართულებით 

2005-2007 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორი 

კერძო სამართლის მიმართულებით 

2007-2012 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მოწვეული ლექტორი 

კერძო სამართლის მიმართულებით 

2012-2016 

 

 

 

2016 -დან 

 

 

 

2017 -დან 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორი 

კერძო სამართლის მიმართულებით 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ასისტენტი კერძო 

სამართლის მიმართულებით 

 

ასოცირებული პროფესორი კერძო სამართალში სსიპ -საქართველოს 



 

 

 

2017 

 

2018-დან  

შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის აკადემიაში 

 

მოწვეული პროფესორი კავკასიის სამართლის სკოლაში 

 

პროფესორი საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტში 

 

 

თანამშრომლობა უცხოეთის სამეცნიერო ცენტრებთან 

თანამშრომლობის ფორმა უნივერსიტეტის  / სამეცნიერო ცენტრის 

დასახელება 

სტიპენდია  

DAAD შუა-აღმოსავლეთ-დასავლეთ 

ევროპისა და დსთ-ს ქვეყნების 

უმაღლესი სასწავლებლების 

თანამშრომელთა ხელშეწყობის 

პროგრამის სამეცნიერო-კვლევითი 

სტიპენდია გერმანიის 

უნივერსიტეტებში (2012); 

 

სტიპენდია  

DAAD შუა-აღმოსავლეთ-დასავლეთ 

ევროპისა და დსთ-ს ქვეყნების 

უმაღლესი სასწავლებლების 

თანამშრომელთა ხელშეწყობის 

პროგრამის სამეცნიერო-კვლევითი 

სტიპენდია გერმანიის 

უნივერსიტეტებში (იენის ფრიდიხ 

შილერის სახელობის უნივერსიტეტი), 

(2013 წელი); 

 

 

სტიპენდია DAAD შუა-აღმოსავლეთ-დასავლეთ 

ევროპისა და დსთ-ს ქვეყნების 

უმაღლესი სასწავლებლების 

თანამშრომელთა ხელშეწყობის 

პროგრამის სამეცნიერო-კვლევითი 

სტიპენდია გერმანიის 



უნივერსიტეტებში (იენის ფრიდიხ 

შილერის სახელობის უნივერსიტეტი) 

(2014 წელი); 

 

სტიპენდია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სტიპენდია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სტიპენდია 

DAAD შუა-აღმოსავლეთ-დასავლეთ 

ევროპისა და დსთ-ს ქვეყნების 

უმაღლესი სასწავლებლების 

თანამშრომელთა ხელშეწყობის 

პროგრამის სამეცნიერო-კვლევითი 

სტიპენდია გერმანიის 

უნივერსიტეტებში (იენის ფრიდიხ 

შილერის სახელობის უნივერსიტეტი) 

(2015 წელი); 

DAAD შუა-აღმოსავლეთ-დასავლეთ 

ევროპისა და დსთ-ს ქვეყნების 

უმაღლესი სასწავლებლების 

თანამშრომელთა ხელშეწყობის 

პროგრამის სამეცნიერო-კვლევითი 

სტიპენდია გერმანიის 

უნივერსიტეტებში (იენის ფრიდიხ 

შილერის სახელობის უნივერსიტეტი) 

(2016 წელი); 

გერმანიის აკადემიური გაცვლის 

სამსახურის სამეცნიერო-კვლევითი 

სტიპენდია  (2017 წელი) 

 

 

 

 

 

 

 

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, ტრენინგები 

 



 

დამატებითი  ინფორმაცია  

1.  

ტრენერი საჯარო რეესრტის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომელთათთვის 

შვედეთის განვითარების სააგენტოს (SIDA) მხარდაჭერით  ორგანიზებულ 

ტრეინინგებში  .  
 

2. ტრენერი საჯარო რეესრტის ეროვნული სააგენტოს რეგისტრატორთა და 

ნოტარიუსთათვის იუსტიციის სამინისტროს სასწავლო ცენტრისა და 

გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოების მიერ (GTZ) 

ორგანიზებულ ტრეინინგში.  
 

 

3. 2008 წელი მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა სამოქალაქო და 

ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაციაში (სერტიფიკატი 13.09.2008 

#02-02); 
 

 

4.  დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ნაციონალური ცენტრის ეგიდით 

ორგანიზებულ საზაფხულო სკოლაში ტრეინინგი იურისტის პრაქტიკულ უნარ-

ჩვევებზე, 2011 

 
 

5.  უცხო ენები: რუსული ძალიან  კარგად, გერმანული კარგად, ინგლისური საწყისი 

6. 2001 წელს გავიარე კომპიუტერის შემსწავლელი სამთვიანი კურსები: MS Word, 

MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, MS Outlook. 
 

 

 

თარიღი კურსების/ტრენინგების დასახელება დიპლომის/სერტიფიკატი

ს 

ნომერი 

2002 საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტროს იუსტიციის სასწავლო 

ცენტრში ადვოკატთა 

მოსამზადებელი კურსი 

ა-02-253 

2013 Teaching methodology training  

2005 CIDA -ს მიერ ორგანიზებული 

ტრეინინგი შვედეთში უძრავი 

ნივთების რეგისტრაციის სფეროში 

 



 


