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giorgi CakvetaZe 

სქესი: მამრობითი 

მოქალაქეობა:  საქართველო 

დაბადების თარიღი:  1990 წლის 14 აგვისტო 

დაბადების ადგილი:   თბილისი 

ოჯახური მდგომარეობა:  დასაოჯახებული 

 

 

 

განათლება და სამეცნიერო მოღვაწეობა 

სტატუსი, 

ხარისხი  

ორგანიზაციის დასახელება, ადგილმდებარეობა პერიოდი 

 

მოსწავლე 

 

თბილისის მე-100 საშუალო სკოლა 

 

2008 იანვარი-

2008 მაისი 

მოსწავლე თბილისის 61-ე საშუალო სკოლა 
1997-2008 

სტუდენტი 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი  

(ბაკალავრიატი) 

2008-2012წწ. 

 

სტუდენტი 

 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი  

(მაგისტრატურა სისხლის სამართლის მიმართულებით) 

2012-2014 

 

დოქტორანტი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი  

(დოქტორანტურა სისხლის სამართლის მიმართულებით) 

2014-დღემდე 

 

პროფესიული საქმიანობა 

ორგანიზაციის დასახელება, ადგილმდებარეობა თანამდებობა, სტატუსი პერიოდი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული 

ფაკულტეტი 

 

დეკანის აპარატის  

უფროსი სპეციალისტი 
2014-დღემდე 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული 

ფაკულტეტი, სამეცნიერო კვლევებისა და 

განვითარების სამსახური 

 

სპეციალისტი 
2011-2014 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული 

ფაკულტეტი საბჭო 

 

მდივანი 
2016 იანვარი-

აგვისტო 

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტროს აღმოსავლეთ საქართველოს მეორე 

ადგილობრივი საბჭო 

წევრი 
2015ივლისი-

2016ივლისი 
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული 

ფაკულტეტი 

 

ასისტენტი 
2016-დღემდე 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული 

ფაკულტეტი 

 

მოწვეული ლექტორი 
2014-2016 

შსს-ის პოლიციის აკადემია 

 

მოწვეული ლექტორი 

 

2014წ. 

ოქტომბრიდან- 

დეკემბრამდე 

სულხან-საბას სახელობის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 
მოწვეული ლექტორი 

2014წ. მარტიდან-

აგვისტომდე 

დავით ბატონიშვილი სამართლის ინსტიტუტი 

სისხლის სამართლის 

მიმართულების 

ხელმძღვანელი 

2014-დღემდე 

საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა 

საზოგადოება 
მეცნიერ-თანამშრომელი 2010-დღემდე 

დავით ბატონიშვილი სამართლის ინსტიტუტი 
მეცნიერ-თანამშრომელი 2013-დღემდე 

ევროპის იურისტ სტუდენტა ასოციაცია 

საქართველო (ELSA) 

აკადემიურ საქმიანობაში 

ვიცე-პრეზიდენტის 

აპარატის წევრი 

2009-2011წწ. 

ევროპის იურისტ სტუდენტა ასოციაცია 

საქართველო (ELSA) 
აუდიტორი 2011-2012წწ. 

 

 

 

კონფერენციები/ 

სემინარები/ტრენინგები: 

დასახელება: Leading and Managing Change in Higher Education (ტრენინგი - 

ლიდერულ უნარ-ჩვევებში) ორგანიზატორი: Tempus/ La MANCHE 

თარიღი: 7 სექტემბერი - 13 სექტემბერი 2014 წ. დობრიჩი, ბულგარეთი 

(მონაწილე) 

დასახელება: იმიტირებული სასამართლო პროცესი (შეჯიბრი) 

ორგანიზატორი: საქართველოს მთავარი პროკურატურა 

თარიღი: ზაფხული-შემოდგომა, 2014წ. თბილისი, საქართველო 

(გამარჯვებული) 

დასახელება: Teaching Methodology (ტრენინგი - სწავლების 

მეთოდოლოგიაში) ორგანიზატორი: JILEP/USAID 

თარიღი: 31 მაისი - 2 ივნისი 2013 წ. გუდაური, საქართველო (მონაწილე) 

დასახელება: Teaching Methodology (ტრენინგი - სწავლების 

მეთოდოლოგიაში) ორგანიზატორი: JILEP/USAID 

თარიღი: 31 მაისი - 2 ივნისი 2013 წ. გუდაური, საქართველო (მონაწილე) 

დასახელება: სამართლის ეროვნული კონფერენცია „სამართლის რეფორმა 

და დემოკრატიული ინსტიტუტების ტრანსფორმაცია“ თარიღი: 19-20 

მაისი 2012 წ. თბილისი, საქართველო (თსუ, თავისუფალი უნივერსიტეტი, 

ორგანიზატორი) 

დასახელება: „კონტრასიგნაციის ინსტიტუტი: ევროპული გამოცდილება 

და ნოვაცია ქართულ კონსტიტუციურ კანონმდებლობაში“ 

(შიდასახელმწიფოებრივი სამეცნიერო კონფერენცია) თარიღი: 23-24 

ივნისი 2012წ. თბილისი, საქართველო (თსუ, ორგანიზატორი) 

დასახელება: „ნაფიცი მსაჯული 3“ თარიღი: 2010 წ. თბილისი, ქუთაისი, 

გორი, ბათუმი, საქართველო (ELSA-საქართველო, ორგანიზატორი) 
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სამეცნიერო 

პუბლიკაციები: 

 

სტატიები: 

ავტორი: გიორგი ჩაკვეტაძე 

სათაური: მოსამართლის როლი შეჯიბრებითობის პრინციპით აგებულ 

ქართულ სისხლის სამართლის პროცესში (დამოუკიდებელი არბიტრი თუ 

სამართლიანი მსაჯული) 

გამომცემელი: ჟურ. „თანამედროვე სამართლის მიმოხილვა“, 2014, N1(2), 

გვ. 30-37 

ავტორი: გიორგი ჩაკვეტაძე 

სათაური: სისხლისსამართლებრივი დასჯადობის გამომრიცხველი 

გარემოებების სისტემა (შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი) 

გამომცემელი: გურამ ნაჭყებიას 75 წლის საიუბელიო გამოცემა, გამომ.: 

დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტის გამომცემლობა, 2016, გვ. 

37-55 

 

გრანტები/ 

სტიპენდიები: 

დასახელება: ERASMUS+ის სამეცნიერო სტიპენდია დოქტორანტებისათვის, 

კორუნას უნივერსიტეტი, ზედამხედველი პროფესორი ხოსე ანხელ 

ბრანდარიზი, კორუნა, ესპნაეთი. 

თარიღი: სექტემბერი-დეკემბერი, 2016 

 

 

 

 უცხო ენები: დასახელება ცოდნის დონე 

ქართული მშობლიური 

ინგლისური სრულყოფილად 

რუსული სრულყოფილად 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საკონტაქტო 

რეკვიზიტები: 
მისამართი: ილია ჭავჭავაძის გამზ. # 3, 0128, თბილისი, საქართველო 

(თსუ II კორპ. ოთახი # 213) 

მობილური: 577 16 19 07 

ელ-ფოსტა: giorgi.chakvetadze@tsu.ge 

 


