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                     C u r r i c u l u m V i t a e 

 

პერსონალური ინფორმაცია 

 

 

განათლება  

 

1997 - 1982, წარჩინების დიპლომი, იურიდიული ფაკულტეტი, ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
 

1977, ოქროს მედალოსანი,  თბილისის 150-ე საშუალო სკოლა 

 

სამუშაო გამოცდილება  

პედაგოგიური გამოცდილება  

2017, დეკემბერი - , საქართველოს  იუსტიციის უმაღლესი სკოლის 

მასწავლებელთა საბჭოს წევრი 

2005, სექტემბერი - 2011, თებერვალი, შემდეგ კი 2013 წლის მარტიდან - , ასოცირებული 

პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერისტეტი 

2011, მარტი -, სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

 

მოსამართლის თანამდებობაზე მუშაობის გამოცდილება: 

სახელი, გვარი : მარიამ ცისკაძე 

 

დაბადების თარიღი 

:  

19/11/1960 

 

ოჯახური 

მდგომარეობა 

:  

დაოჯახებული 

 

ფაქტობრივი 

მისამართი 

:  

თბილისი, ირაკლი აბაშიძის ქუჩა #24, 

ბ.23 

 

მოქალაქეობა 

:  

საქართველო 

 

ტელეფონის ნომერი 

:  

(+995) 577 75 10 74 , (+995 32)2 25 10 24 

 

ელექტრონული 

ფოსტა 

:  

mariam.tsiskadze@tsu.ge 
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2017, 25 მაისი -  , მოსამართლე, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ 

საქმეთა პალატა  

1999, 20 ივლისი - 2009, პირველი დეკემბერი, მოსამართლე,  საქართველოს უზენაესი 

სასამართლო 

1999, მაისი - 20 ივლისი, სამოქალაქო, სამეწარმეო და გაკოტრების საქმეთა სააპელაციო 

პალატის თავმჯდომარე, თბილისის საოლქო სასამართლო 

1991, -  1999, მაისი, მოსამართლე, თბილისის საქალაქო სასამართლო 

სხვა სამუშაო გამოცდილება: 

2013, ოქტომბერი -2017, დამფუძნებელი და დირექტორი, არასამეწარმეო იურიდიული 

პირი „სამართლის დარგებში და ფსიქო-სოციალურ აღზრდაში ცოდნის გაღრმავების 

მარიამ ცისკაძის ცენტრი“  

2012, იანვარი - 2013, სექტემბერი,  საქართველოს ნოტარიუსი 

2010, იანვარი-, ადვოკატი საერთო სპეციალიზაციით, სიითი ნომერი 50008; შეჩერებული 

აქვს სტატუსი 2017 წლის ივნისიდან 

2010 - 2012, ივლისი, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდოომობისა და ადამიანის 

უფლებათა დაცვის ექსპერტი, გაეროს განვითარების პროგრამა  

2009, დეკემბერი - 2010, აპრილი, იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, 

საქართველოს ეროვნული ბანკი 

2005 – 2013, ლექტორი, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლა 

2000 – 2012, ექსპერტი სამოქალაქო სამართლისა და იურიდიულ პროფესიათა 

ეთიკის საკითხებზე, ამერიკის იურისტთა ასოციაციისა და გერმანიის საერთაშორისო 

თანამშრომლობის საზოგადოების ინიციატივით ჩატარებული მოსამართლეთა და 

ადვოკატთა ტრენინგები 

1982, პირველი ივლისი, 1991, თებერვალი, ჯერ უმცროსი, შემდეგ კი უფროსი 

მეცნიერ თანამშრომელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის  სახელმწიფოსა და 

სამართლის ინსტიტუტი 

საქართველოს პრეზიდენტის 2013 წლის 11 ივნისის № 11/06/01 განკარგულებით 

დაჯილდოვდა ღირსების ორდენით პედაგოგიური საქმიანობისათვის 

1998, მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო  გამოცდა (წარჩინებით) 

1989 – 2005, დოცენტი, იურიდიული ფაკულტეტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  

1989, საკანდიდატო დისერტაციის  დაცვა  თემაზე „პირადი საკუთრების დაცვის 

სამოქალაქო-სამართლებრივი გარანტიები“ 

1982–1991, მეცნიერ თანამშრომელი, საქართველოს მეცნიერებათა  აკადემიის 

ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტი 
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კვლევითი სტიპენდიები 

2016, დეკემბერი, საზღვარგარეთისა და საერთაშორისო სისხლის სამართლის მაქს–

პლანკის ინსტიტუტის დაფინანსებით სამეცნიერო–კვლევითი სტიპენდია  ფრაიბურგში, 

იურიდიული პირის სამოქალაქო და სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის 

თანაფარდობის საკითხებზე 

 

 

2016,აგვისტო-სექტემბერი, საზღვარგარეთისა და საერთაშორისო სისხლის სამართლის 

მაქს–პლანკის ინსტიტუტის დაფინანსებით სამეცნიერო–კვლევითი სტიპენდია  

ფრაიბურგში, იურიდიული პირის სამოქალაქო და სისხლის სამართლებრივი 

პასუხისმგებლობის თანაფარდობის საკითხებზე 

 

2012, ივნისი - სექტემბერი, გერმანიის DAAD-ს ფონდის დაფინანსებით სამეცნიერო–

კვლევითი სტიპენდია  გერმანიის იენის  ფრიდრიჰ–შილერის სახელობის 

უნივერსიტეტში   სოციალური სამართლისა და სამოქალაქო სამართლის  პროფესორ 

ებერჰარდ აიხენჰოფერთან  სოციალური დაზღვევისა და  სოციალური სამართლის 

აქტუალური პრობლემების შესახებ 

1999–2000, სამეცნიერო სტაჟირება  საზღვარგარეთისა და საერთაშორისო სისხლის 

სამართლის მაქს–პლანკის ინსტიტუტში 

1996, სამეცნიერო სტაჟირება საზღვარგარეთისა და საერთაშორისო სისხლის სამართლის 

მაქს–პლანკის  ინსტიტუტში, ქ. ფრაიბურგი 

1995, ქ. ბრემენის გოეთეს სახელობის ინსტიტუტი, გერმანული  ენის შემსწავლელი 

კურსები, გერმანია 

1994, სამეცნიერო პრაქტიკული სტაჟირება,  გერმანიის ქალაქ  ბრემენის  უნივერსიტეტში, 

ქალაქ ბრემენის სასამართლოში.  გერმანიის ფრიდრიხ ებერტის საზოგადოების 

სტიპენდიანტი. 

 

წევრობა 

2017,დეკემბერი -, სამართლის მიმართულების უმაღლესი განათლების დარგობრივი 

საბჭოს  წევრი  

2014, 15 ნოემბერი -,  წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი, ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

2013 - , საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის ახალი კომენტარების  ავტორთა ჯგუფის 

წევრი 
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2013, მარტი -2016 წლის ოქტომბერი, მრჩეველთა საბჭოს წევრი, საქართველოს 

პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი 

2010 -, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი 

2010 -, საქართველოს ადვოკატთა ტესტირების საგამოცდო კომისიის წევრი 

1998-2005, მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდების საგამოცდო კომისიის   წევრი 

1991–1997, საქართველოს  სამოქალაქო კოდექსის ახალი პროექტის შემმუშავებელი  

სახელმწიფო კომისიის წევრი 

 

პუბლიკაციები: 
 

“პირის უგზო-უკვლოდ დაკარგულად აღიარების და გარდაცვლილად გამოცხადების 

წესი და შედეგები  " სამხრეთ კავკასიის იურიდიული ჟურნალი , რუსულ და ინგლისურ 

ენაზე , გვ. 126- 134; 2016 მეშვიდე გამოცემა, (სტატია); 

 

    „ზოგიერთი სამეწარმეო დავის განხილვის თაობაზე საქართველოს სასამართლო 

პრაქტიკის ანალიზი“, სამხრეთ კავკასიის იურიდიული ჟურნალი, რუსულ და ინგლისურ 

ენაზე,  გვ.121-128; 246-252. 2012 ; მე-3 გამოცემა, (სტატია); 

 

„საქართველოს საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ცნობისა და აღსრულების სფეროში 

სასამართლოს ჩარევის ფარგლები“, პროფესორ რომან შენგელიას  70 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი საიუბილეო კრებული, „ სამართლის პრობლემები“;  გვ.440-453; 2012 ; 

 

იურიდიულ პროფესიათა ეთიკის საკითხები (სასწავლო მასალები), ამერიკის იურისტთა 

ასოციაციის კანონის უზენაესობის ინიციატივის მიერ, 2009, ვაშინგტონი, გვ.89-142. 

(თანაავტორი); 

 

 სამოსამართლო ეთიკის წესების კომენტარი, ამერიკის იურისტთა ასოციაციის 

სამართლის ს უზენაესობის ინიციატივის მიერ, 2008, ვაშინგტონი, გვ.37. (თანაავტორი); 

 

„სხეულის დაზიანებისათვის არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურების პრობლემა 

საქართველოს კანონმდებლობაში“, საქართველოს მოსამართლეთა ასოციაციის 

იურიდიული ჟურნალი„მართლმსაჯულება და კანონი“, № 2. გვ. 16- 22. 2008 (სტატია); 

 

„მოანდერძის ნების გამოვლენა,როგორც ანდერძის ნამდვილობის პირობა“, საქართველოს 

იუსტიციის უმაღლესი სკოლის იურიდიული ჟურნალი „ მართლმსაჯულება და კანონი“, 

№ 5 ,2006 (სტატია); 

 

„საქმის განხილვის გადადებისა და წარმოებით შეჩერების სამართლებრივი 

რეგულირება“, პროფესორ თენგიზ ლილუაშვილის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საიუბილეო კრებული,გვ.273-288,2003; 

 

საქართველოს სამოსამართლო ეთიკის კოდექსის კომენტარი,ამერიკის იურისტთა 

ასოციაციის სამართლის უზენაესობის ინიციატივის მიერ, 2001, ვაშინგტონი; 



     მარიამ ცისკაძე 
 

5 

 

 

ნებაყოფლობითი დაზღვევის სამართლებრივი რეგულირება, გამომცემლობა 

„მერიდიანი“, თბილისი , 2001, გვ. 72; 

 

 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 657-667-ე, 709-723-ე და 799-858-ე  მუხლების 

კომენტარი, წიგნი მეოთხე, ტომი პირველი, გვ. 292-310; 394-415-ე; წიგნი მეოთხე, ტომი 

მეორე, გვ.106-179, 2001 წელი, გამომცემლობა „ სამართალი“; 

 

„ავტოტრანსპორტის მფლობელთა სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო 

დაზღვევა“, ეკონომიკური პოლიტიკისა და სამართლებრივი საკითხების ქართულ-

ევროპული საკონსულტაციო ცენტრი, ქართული სამართლის მიმოხილვა, პირველი-

მეორე კვარტალი, ქართულ და ინგლისურ ენებზე; 1999 (სტატია); 

 

„საქართველოში უცხოელი ინვესტორების სამეწარმეო საქმიანობის სამართლებრივი 

რეგულირება“, გერმანული ჟურნალი „სამართალი  აღმოსავლეთში და დასავლეთში“ 

გერმანულ ენაზე.1997 (41-ე გამოცემა)  (სტატია). 

 

 

ენები 

 

ქართული - მშობლიური 

რუსული - ძალიან კარგი  

გერმანული - ძალიან კარგი 

  

 

კომპიუტერული პროგრამები 

 

Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint 


